UMOWA ZLECENIA
zawarta w dniu … - … - 2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części „PRZEDSIĘBIORCĄ”
a
 Kancelarią Radcy Prawnego Tomasz Dauerman,
Al. Śląska 1, 54–118 Wrocław,
zwanym w dalszej części „PEŁNOMOCNIKIEM”,
łącznie zwanymi „STRONAMI”
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Na mocy zawartej umowy Przedsiębiorca zleca, a Pełnomocnik przyjmuje do
wykonania podjęcie w imieniu Przedsiębiorcy wszelkich czynności prawnych i
faktycznych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z/s w Poznaniu tytułem odpowiedzialności
( zobowiązanie gwarancyjne ) jakie na siebie przyjęła Volkswagen Group Polska
sp. z o.o. z/s w Poznaniu w związku z wprowadzeniem na rynek nabytego przez
Przedsiębiorcę pojazdu wyposażonego w oprogramowanie maskujące
rzeczywistą wartość szkodliwych substancji emitowanych do środowiska.
2. Przedmiotowe zlecenie obejmuje zastępowanie Przedsiębiorcy na etapie
przedsądowym i w postępowaniach przed sądami powszechnymi w pierwszej
instancji oraz w postępowaniach zażaleniowych, a także postępowanie
zabezpieczające i egzekucyjne. Przedmiotowe zlecenie obejmuje również
czynności podjęte w związku z formalnym przygotowaniem sprawy do
skierowania na drogę postępowania sądowego.
3. Wysokość roszczenia przysługującego Przedsiębiorcy wobec Volkswagen Group
Polska sp. z o.o. z/s w Poznaniu określona zostanie na postawie dokumentów
dostarczonych przez Przedsiębiorcę, który przyjmuje do wiadomości, iż wartość
ta jest orientacyjną kwotą roszczenia, która może odbiegać od kwoty zasądzonej
przez sąd. W takiej sytuacji Przedsiębiorcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek
roszczenia z tego tytułu wobec Pełnomocnika.
4. Celem zminimalizowania kosztów postępowania Strony zgodnie postanawiają, iż
w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego roszczenie
Przedsiębiorcy zostanie połączone z roszczeniami innych przedsiębiorców, które
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zostaną oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, a właściwość sądu,
do którego będzie kierowane roszczenie uzasadniona będzie dla roszczenia
Przedsiębiorcy oraz pozostałych przedsiębiorców ( tzw. współuczestnictwo
formalne z art. 72 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego ).
5. Strony zgodnie postanawiają, iż roszczenie Przedsiębiorcy zostanie skierowane
na drogę postępowania sądowego, kiedy łączna liczba innych przedsiębiorców,
których roszczenie dochodzone przez Pełnomocnika oparte jest na jednakowej
podstawie faktycznej i prawnej wyniesie co najmniej cztery podmioty.
§ 2.
Obowiązki Pełnomocnika
1.

2.
3.
4.

Zlecenie powierzone przez Przedsiębiorcę Pełnomocnik zobowiązany jest
realizować z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz normami zawodowymi.
Pełnomocnik zobowiązany jest do udzielania na żądanie Przedsiębiorcy
wszelkich informacji o aktualnym etapie sprawy.
Pełnomocnik wykonywać będzie zlecenie samodzielnie lub za pomocą osób
przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie zlecenia.
Strony zgodnie postanawiają, iż Pełnomocnik nie jest obowiązany do ponoszenia
opłat i wydatków za Przedsiębiorcę w prowadzonej sprawie. Pełnomocnik nie
ponosi odpowiedzialności za skutki prawne jakie mogą powstać w następstwie
ich nie uiszczenia.
§ 3.
Obowiązki Przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorca, na mocy zawartej umowy, zobowiązany jest do udzielenia

Pełnomocnikowi wszelkiego wsparcia służącego prawidłowemu wykonaniu
zlecenia.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż Pełnomocnik nie będzie ponosił
odpowiedzialności, jeżeli w toku postępowania sądowego okaże się, iż
dokumenty przekazane przez Przedsiębiorcę lub przedstawione przez niego
informacje są niezgodne ze stanem prawnym lub faktycznym, bądź też
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z/s w Poznaniu jest w posiadaniu
dokumentów, o istnieniu których Przedsiębiorca lub Pełnomocnik nie wiedzieli, a
które wpłynęły na wynik postępowania. W takiej sytuacji Przedsiębiorcy nie będą
przysługiwały wobec Pełnomocnika jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
3. Przedsiębiorca pokrywa opłaty i wydatki powstałe w związku z realizacją
zlecenia, w tym koszty związane z wszczęciem sprawy. Pełnomocnik nie ma
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obowiązku pokrywania opłat i wydatków w prowadzonej sprawie. W takiej
sytuacji Przedsiębiorcy nie będą przysługiwały wobec Pełnomocnika
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Przez opłaty i wydatki powstałe w związku
z realizacją zlecenia Strony rozumieją w szczególności opłatę związaną z
wytoczeniem powództwa ( 5 % wartości przedmiotu roszczenia ) oraz wydatki
na biegłych sądowych ( szacunkowo – kwota ta nie powinna przekroczyć jeden
tysiąc złotych ).
4. W celu umożliwienia należytej realizacji umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest
udzielić Pełnomocnikowi stosownego pełnomocnictwa.
§ 4.
Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Pełnomocnikowi przysługiwało będzie
wynagrodzenie w wysokości 1350 złotych netto (słownie: tysiąc trzysta
pięćdziesiąt złotych netto) powiększone o 23 % podatek VAT.
2. Wynagrodzenie ( 1660,50 zł brutto ) płatne będzie w ciągu 7 dni od daty
podpisania umowy na podstawie wystawionej faktury VAT.
3. Do czasu otrzymania w/w wynagrodzenia, Pełnomocnik ma prawo powstrzymać
się z realizacją przedmiotowego zlecenia.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż po wygraniu sprawy Pełnomocnikowi będą
przysługiwały zasądzone koszty zastępstwa procesowego, które zostaną
powiększone o należny podatek VAT.
5. Po wygraniu sprawy Przedsiębiorcy zostaną zwrócone wszystkie poniesione
opłaty i wydatki ( w szczególności 5 % wartości przedmiotu roszczenia – wpisu
sądowego, oraz wydatki biegłego sądowego – szacowane na około jeden tysiąc
złotych ), oprócz honorarium Pełnomocnika określonego w §4 pkt 1-4
przedmiotowej umowy.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1.
2.

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Przedsiębiorca

Pełnomocnik
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