UMOWA SPRZEDAŻY LABOARTORIUM FOTOWOLTAICZNEGO
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWE ELEMENTEM
ZWIĘKSZENIA POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO FIRMY XDISC S.A.”, REALIZOWANEGO W
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020, OSI
1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIA 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W
PRZEDSIĘBIORSTWACH,
zawarta dnia ............ .......... 2017 roku w Warszawie pomiędzy:
-

..........................................................................................................., zwaną w treści umowy
„Sprzedającym”, w imieniu i na rzecz którego/której działają:

-

Pan/i ................. – ......................................
a

-

XDISC S.A. z siedzibą 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000383408,
NIP 113-24-50-605, kapitał zakładowy 1.087.000,00 zł, w pełni opłacony, zwaną dalej
Kupującym” lub „XDISC”, w imieniu i na rzecz której działa:

-

Pan .......................... – Prezes / Wiceprezes Zarządu,

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje kompletne laboratorium
fotowoltaiczne z usługą montażu i przeszkolenia - zwane dalej „Przedmiotem
Umowy”.
2. Załącznik do niniejszej umowy: Formularz ofertowy („Oferta”), przedstawiony
przez Sprzedającego w konkursie ofert określa wartość netto zamówienia, stawkę
podatku VAT, termin dostawy oraz okres gwarancji. Specyfikacja pzredmiotu
umowy odpowieda specyfikacji przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego
nr 1/2017/lab.
3. Strony niniejszej Umowy akceptują warunki wymienione w Ofercie, przy czym
ustala się – jako termin zapłaty - .... dni od dnia dostawy, przez który to dzień
Strony rozumieją datę dostarczenia oraz zainstalowania Zestawu w miejscu
opisanym w pkt 4 niniejszej Umowy.
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4. Sprzedający zapewnia, że Przedmiot Umowy jest w dobrym stanie
technicznym, jest kompletny, bezpieczny i posiada wszelkie cechy użytkowe,
jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nieobciążony
żadnymi prawami osób trzecich oraz spełnia wszystkie obowiązujące
wymagania i normy, określone dla tego rodzaju towarów i posiada
świadectwa dopuszczające do używania
5. Sprzedający zobowiązany
pochodzenie sprzętu.

jest

do

wystawienia

deklaracji

określającej

6. W przypadku zoferowania używanych srodków trwałych Sprzedajacy o
wystawia oświadczenie, w którym potwierdza, że w okresie 7 lat
poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez
XDISC S.A. nie został on zakupiony ze środków krajowych ani wspólnotowych.
7. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestaw na własny koszt i ryzyko do
lokalu Kupującego w ................... przy ul. ........................
8. Wykonanie dostawy oraz jego instalacji zostanie potwierdzone obustronnie
podpisanym protokołem oddania Przedmiotu Umowy do eksploatacji
(„Protokół”).
9. Jako termin dostawy Zestawu ustala się ...... dni od daty podpisania niniejszej
Umowy.
10. Zapłata należności w kwocie .......... zł (..................... złotych) netto tj. .......... zł
(..................... złotych) brutto zapłacona zostanie na rachunek bankowy
Sprzedającego wskazany na fakturze. Cena brutto zawiera podatek VAT w
stawce obowiązującej na dzień podpisania umowy, koszt transportu, dostawy,
montażu, ubezpieczenia oraz szkolenia, określonego w pkt 11 niniejszej
Umowy.
11. Sprzedający zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi oraz
konserwacji Zestawu personelu XDISC odpowiedzialnego za obsługę tych
urządzeń (... osób w terminie do .... dni od dnia dostawy).
12. Wraz z Przedmiotem Umowy Sprzedający dostarczy dokumentację niezbędną
do jego prawidłowego odbioru i użytkowania,
13. Okres gwarancji na Przedmiot Umowy wynosi: .... (słownie : ..............................)
miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu..
14. W razie niedotrzymania przez Sprzedającego terminu realizacji Umowy,
wskazanego w pkt 6 powyżej, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w
wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. W przypadku
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opóźnienia w dostawie Przedmiotu Umowy, wynoszącego więcej niż 14 dni,
Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie kolejnych 7 dni. W
takim przypadku Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto niniejszej Umowy.
15. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie
zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

mają

odpowiednie

16. Dla skutecznej zmiany niniejszej Umowy niezbędne jest zachowanie formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

W imieniu Sprzedającego:

W imieniu Kupującego:
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