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UMOWA SPRZEDAŻY (PROJEKT)
(„Umowa Sprzedaży”)
zawarta w Poznaniu, dnia ………………….. roku, pomiędzy:
STRONY UMOWY

SPRZEDAWCA

KUPUJĄCY

DANE BANKU
reprezentowana przez:
…………………………………………………………………
reprezentowany przez:

(„Sprzedawca”)

e-mail:

……………………………………………………………….

KORZYSTAJĄCY

SMG
Solutions
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-625),
przy ul. Karbowskiej 4, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr rejestrowym KRS: 0000403173, posiadającą
numery NIP: 9721237091, REGON: 301985891,
reprezentowana przez:

………………………………………………………………..

Grzegorz Gromacki - Prezes Zarządu

(„Finansujący”)

(„Korzystający”)

e-mail:

e-mail: g.gromacki@smg-solutions.pl

ZWAŻYWSZY, ŻE dnia ……………… roku pomiędzy Korzystającym a Finansującym zawarta została Umowa Leasingu Operacyjnego Nr ……. dalej “Umowa Leasingu”,
Oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE dnia …………… roku Korzystający wybrał jako Sprzedawcę firmę …………………………… w drodze konkursu w ramach projektu pn „Znakowarka laserowa
do grawerowania elementów karoseryjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020),
Strony postanawiają co następuje:
§1
DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Terminy wyrażone w liczbie pojedynczej będą oznaczały także liczbę mnogą oraz vice versa. Dla celów niniejszej Umowy Sprzedaży poniższe terminy mają
następujące znaczenie:

„Cena Sprzedaży” – oznacza cenę Przedmiotu Sprzedaży netto, określoną w §2 poniżej;
„Oznakowanie CE” – oznacza oznakowanie umieszczone na Przedmiocie Sprzedaży, które jest deklaracją producenta/upoważnionego przedstawiciela, że
oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej;
„Deklaracja Zgodności” – oświadczenie producenta/upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia
normy dla niego przewidziane w zakresie bezpieczeństwa produktu, zdrowia i ochrony, zgodnie z Dyrektywami Nowego Podejścia kontrolującymi produkty
pojawiające się na rynku UE;
„Dzień Roboczy” – oznacza każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
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„Termin Dostawy” – oznacza określoną w § 2 poniżej datę fizycznego wydania i przekazania zgodnie z prawem Przedmiotu Sprzedaży przez Sprzedawcę lub w
imieniu Sprzedawcy na rzecz Korzystającego upoważnionego do odbioru przez Finansującego przy czym dostawa Przedmiotu Sprzedaży nie jest jednoznaczna z
potwierdzeniem ostatecznego odbioru Przedmiotu Sprzedaży,
„Incoterms” oznacza reguły ogłoszone przez Międzynarodową Izbę Handlową dotyczące dostaw towarów w stosunkach międzynarodowych (2010)
„Miejsce Dostawy” – oznacza miejsce dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży określone w § 2 poniżej;
„Planowany Ostateczny Termin Odbioru Przedmiotu Sprzedaży” oznacza określony w § 2 poniżej ostateczny planowany termin odbioru Przedmiotu Sprzedaży (tzn.
datę, kiedy Przedmiot Sprzedaży został zamontowany (gdy dotyczy) i jest gotowy do eksploatacji w miejscu jego lokalizacji);
Ostateczny Protokół Odbioru Przedmiotu Sprzedaży” oznacza dokument, którego wzór stanowi Załącznik 1 do Umowy Sprzedaży potwierdzający wydanie
Przedmiotu Sprzedaży przez Sprzedawcę i odbiór Przedmiotu Sprzedaży przez Korzystającego;
„Protokół Odbioru Przedmiotu Leasingu” oznacza dokument, którego wzór stanowi Załacznik nr 2 do Umowy Sprzedaży potwierdzający wydanie Przedmiotu
Leasingu przez Sprzedawcę i odbiór Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego;
„Przedmiot Sprzedaży/Leasingu” oznacza rzecz ruchomą lub wartość niematerialną lub prawną wskazaną przez Korzystającego, oznaczoną w niniejszej Umowie
Sprzedaży i/lub na fakturze sprzedaży, którą Finansujący, ma nabyć i oddać ją Korzystającemu do używania na podstawie Umowy Leasingu. W przypadku rozbieżności
co do oznaczenia Przedmiotu Sprzedaży wyłącznie co do tożsamości (numery seryjne/fabryczne)pomiędzy danymi w Umowie Sprzedaży a na fakturze sprzedaży,
wiążące są dane zawarte na ostatecznej fakturze sprzedaży
„UHRC” (ultra high risk countries) oznacza kraje objęte odpowiednimi sankcjami Stanów Zjednoczonych (USA) lub krajów członkowskich Unii Europejskiej lub kraje, z
którymi handel narusza prawa i przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych (USA) lub krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych obowiązujących przepisów
dotyczących kontroli eksportu lub sankcji handlowych; aktualna lista krajów UHRC obejmuje: Iran, Kuba, Korea Północna, Myanmar, Sudan, Syria;
„Umowa Leasingu” – oznacza umowę leasingu operacyjnego Nr 37/0700/18 dotyczącą Przedmiotu Sprzedaży zawartą pomiędzy Korzystającym a Finansującym dnia
……………….. 2018.roku, na podstawie której Finansujący zobowiązał się nabyć od Sprzedawcy wskazanego przez Korzystającego wybrany przez Korzystającego
Przedmiot Sprzedaży i oddać Korzystającemu ten Przedmiot Sprzedaży do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na zasadzie leasingu;
„Ustawa GIIF” oznacza ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj.Dz. U. 2017, poz. 1049 ze zm.) oraz
akt prawny, który ją zastąpi;
„Ustawa o VAT” oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) oraz akt prawny, który ją zastąpi;
„Zaliczka” oznacza zaliczkę na poczet Ceny Sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży w wysokości określonej w § 3.1 Umowy Sprzedaży;
„Informacje Poufne” oznaczają informacje, o których mowa w art. 11 stawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w szczególności przez oznaczenie
„informacje poufne”

1.2

Sprzedawca i Korzystający oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy Sprzedaży nie wiąże ich żadna umowa sprzedaży dotycząca Przedmiotu
Sprzedaży.

1.3

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Finansującego własność Przedmiotu Sprzedaży, a Finansujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy Cenę
Sprzedaży na warunkach określonych w niniejszej Umowie Sprzedaży.

1.4

Jednocześnie, zgodnie z art. 709 (8) § 2 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Przedmiotu Sprzedaży przechodzą na Korzystającego wszelkie uprawnienia z
tytułu wad Przedmiotu Sprzedaży przysługujące Finansującemu względem Sprzedawcy (w szczególności prawo do bezpośredniego dochodzenia na własny
koszt od Sprzedawcy wszelkich roszczeń odnoszących się do Przedmiotu Sprzedaży, w tym z tytułu rękojmi, gwarancji oraz niezgodności dostarczonego
Przedmiotu Sprzedaży z Umową Sprzedaży), z wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz roszczenia o obniżenie Ceny Sprzedaży.

1.5

Finansujący niniejszym przenosi na Korzystającego wszelkie obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży (w tym obowiązki związane ze zbadaniem
Przedmiotu Sprzedaży najpóźniej w dacie upływu Planowanego Ostatecznego Terminu Odbioru oraz – o ile będzie miało to zastosowanie – montażem
Przedmiotu Sprzedaży), wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z gwarancji i rękojmi, za wyjątkiem zobowiązania do zapłaty Sprzedawcy Ceny
Sprzedaży, zaś Korzystający nieodwołalnie przyjmuje te obowiązki i zwalnia z nich Finansującego, a Sprzedawca na takie przeniesienie wyraża zgodę.

1.6

Przedmiot Sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Przedmiotu Sprzedaży. Zachowanie
tytułu własności Przedmiotu Sprzedaży nie narusza przejścia ryzyka o którym mowa w §4.3 poniżej.

§2
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1.1

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY, CENA SPRZEDAŻY, WARUNKI I TERMIN DOSTAWY I PLANOWANEGO OSTATECZNEGO ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
2.1

Przedmiot Sprzedaży (wraz z rokiem produkcji, numerem identyfikacyjnym Przedmiotu Sprzedaży, numerem KŚT):
……………………………………………………………………………………………………………; Rok produkcji ……; KŚT ……
Szegółowy opis Przedmiotu Sprzedaży zawiera załącznik nr 3 do Umowy Sprzedaży.

2.2

Cena Sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży (netto):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cena Sprzedaży netto zostanie zapłacona Sprzedawcy w ……, a kwota podatku VAT zostanie zapłacona Sprzedawcy w ……

2.3

Miejsce Dostawy Przedmiotu Sprzedaży:

Ul. Janikowska 31, 61-070 Poznań
2.4

Termin Dostawy:
Nie później niż … dni od dnia zawarcia niniejszej umowy sprzedaży.

2.5

Planowany Ostateczny Termin Odbioru Przedmiotu Sprzedaży:
Nie później niż … dni od dnia zawarcia niniejszej umowy sprzedaży..

2.6

Warunki dostawy Przedmiotu Sprzedaży:
DDP - Delivered Duty Paid (cło opłacone) - oznaczone miejsce przeznaczenia: Ul. Janikowska 31, 61-070 Poznań

2.7

Sprzedawca wystawi fakturę/y związane z zakupem Przedmiotu Sprzedaży uwzględniając poniższe dane dotyczące Finansującego:
….

§3
WARUNKI PŁATNOŚCI CENY SPRZEDAŻY
3.1

Z zastrzeżeniem § 3.2 poniżej, Finansujacy dokona płatności Ceny Sprzedaży w następujący sposób:
3.1.1. zaliczka w wysokości ……% Ceny Sprzedaży w kwocie netto …………………………… (słownie: ……………………………………………………) powiekszona o podatek VAT
płatny w PLN zostanie zapłacona w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia Finansującemu oryginalu podpisanej Umowy Sprzedaży oraz faktury proforma na
kwotę Zaliczki;
3.1.2 pozostała kwota stanowiąca ……% Ceny Sprzedaży w kwocie netto …………………………… (słownie: ……………………………………………………) oraz należny podatek
VAT w PLN zostanie zapłacona na rzecz Sprzedawcy w terminie 7 Dni Roboczych od dnia łącznego ziszczenia się następujących warunków:
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3.2

a.

doręczenia do Finansujacego faktury obejmującej całość Ceny Sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży, prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę i
zawierającej informację o otrzymanych przez Sprzedawcę zaliczkach; Sprzedawca zobowiązuje się do dokładnego opisu Przedmiotu Sprzedaży na
fakturze, w szczególności do określenia Przedmiotu Sprzedaży co do tożsamości tzn. podania numeru seryjnego, oraz innych danych
charakteryzujących Przedmiot Sprzedaży co do tożsamości;

b.

doręczenia do Finansujacego podpisanego Ostatecznego Protokołu Odbioru Przedmiotu Sprzedaży dotyczącego przyjęcia i akceptacji przez
Korzystającego Przedmiotu Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 1;

c.

doręczenia do Finansujacego podpisanego Protokołu Odbioru Przedmiotu Leasingu dotyczącego przyjęcia i akceptacji przez Korzystającego
Przedmiotu Leasingu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2;

d.

doręczenia do Finansującego Deklaracji Zgodności i/lub potwierdzenia Oznakowania CE dotyczących, zgodnie z wymogami dla Przedmiotu
Sprzedaży.

Finansujący ma prawo odmówić dokonania lub wstrzymać płatność Ceny Sprzedaży lub jej części z przyczyn określonych w niniejszej Umowie Sprzedaży w
tym uprawniających Finansującego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży m.in. zgodnie z §5 poniżej. W przypadku odmowy dokonania lub wstrzymania
płatności Ceny Sprzedaży lub jej części, Sprzedawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie, a Finansujący nie pozostaje
w zwłoce w zapłacie Ceny Sprzedaży lub jej części.

§4
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY
4.1

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Sprzedaży lub będzie posiadał tytuł własności Przedmiotu Sprzedaży najpóźniej w dacie
podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Przedmiotu Sprzedaży oraz, że Przedmiot Sprzedaży: (i) jest w dobrym stanie technicznym i/lub w dacie
przeniesienia tytułu własności na rzecz Finansującego będzie w dobrym stanie technicznym; oraz (ii) jest wolny od wad prawnych oraz fizycznych i/lub w
dacie przeniesienia tytułu własności na rzecz Finansującego będzie wolny od wad prawnych oraz fizycznych; oraz (iii) nie jest obciążony żadnymi prawami
osób trzecich (w tym nie stanowi przedmiotu zastawu lub innego zabezpieczenia ani nie jest on przedmiotem pochodzącym z kradzieży (zaboru)
zagarnięcia, przywłaszczenia lub oszustwa) i/lub w dacie przeniesienia tytułu własności na rzecz Finansującego nie będzie miał wad wymienionych w tym
pkt.; oraz (iv) że nie toczy się i/lub w dacie przeniesienia tytułu własności na rzecz Finansującego nie będzie się toczyć żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest Przedmiot Sprzedaży; oraz (v) zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży nie narusza postanowień żadnych umów lub porozumień, których
jest stroną lub którymi jest związany; nie narusza przepisów prawa, orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej albo innego rozstrzygnięcia go wiążącego; nie
jest dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli w rozumieniu art. 527 §2 Kodeksu cywilnego, ani nie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym
zadośćuczynienie jakimkolwiek roszczeniom jakiejkolwiek osoby trzeciej w rozumieniu art. 59 Kodeksu cywilnego; nie spowoduje powstania jakichkolwiek
obciążeń, rozwiązania lub postawienia w stan natychmiastowej wymagalności lub wykonalności jakiegokolwiek postanowienia, prawa osoby trzeciej lub
innego zobowiązania Sprzedawcy; oraz (vi) posiada wszelkie zgody lub pozwolenia osób trzecich, w tym organów państwowych, konieczne do zawarcia i
wykonywania Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy są one wymagane przepisami prawa lub postanowieniami łączących go umów; oraz (vii) zapewnia, że
Przedmiot Sprzedaży będzie mógł być legalnie eksploatowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; oraz (viii) zapewnia, że istnieje możliwość
zainstalowania Przedmiotu Sprzedaży w Miejscu Dostawy Przedmiotu Sprzedaży.

4.2

Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Przedmiotu Sprzedaży Korzystającemu działającemu w imieniu i na rzecz Finansującego (chyba, że Finansujący
wskaże inny podmiot trzeci) najpóźniej w Planowanym Ostatecznym Terminie Odbioru Przedmiotu Sprzedaży określonym w §2 powyżej wraz z kartą
gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku polskim lub j. angielskim. Gwarancja będzie obejmowała okres 24 miesięcy od Ostatecznego Terminu Odbioru.
Sprzedawca oraz Korzystający poinformuje Finansujacego o dostawie Przedmiotu Sprzedaży nie później niż 3 Dni Robocze od Terminu Dostawy Przedmiotu
Sprzedaży pisemnie lub e-mailem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz dostarczą Finansującemu Protokół Dostawy.

4.3

Sprzedawca oraz Korzystający poinformują Finansującego o odbiorze fabrycznie nowego Przedmiotu Sprzedaży nie później niż 24 godziny od dnia
podpisania od odbioru Przedmiotu Sprzedaży pisemnie lub e-mailem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Protokół Odbioru Przedmiotu Leasingu oraz
Ostateczny Protokół Odbioru Przedmiotu Sprzedaży, zostaną dostarczone Finansującemu przez Korzystającego lub Sprzedawcę wraz z powyższym
powiadomieniem, w tym w formie skanu na adres e-mail: info@pekaoleasing.com.pl W stosunkach pomiędzy Sprzedawcą i Finansującym przyjmuje się, że
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Sprzedaży przechodzi na Korzystającego z chwilą faktycznego odbioru Przedmiotu
Sprzedaży od Sprzedawcy lub z chwilą przejścia własności Przedmiotu Sprzedaży na Finansującego, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi
później.

4.4

Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot Sprzedaży spełnia wymogi określone ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2017r.,
poz.1226z późn. zm.). oraz innych rozporządzeń wdrażających Dyrektywy Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego i posiada Deklarację Zgodności
i/lub potwierdzenie Oznakowania CE oraz dokumenty techniczne i informacje dotyczące Przedmiotu Sprzedaży. Na wezwanie Finansujacego, Sprzedawca
zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć skan Deklaracji Zgodności i/lub potwierdzenie Oznakowania CE oraz dokumenty techniczne i informacje
dotyczące Przedmiotu Sprzedaży.

§5
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY/ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY
5.1

Finansujacy ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli
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a.

Sprzedawca opóźni się z dostawą Przedmiotu Sprzedaży o ponad 30 dni w stosunku do Terminu Dostawy określonego w §2 Umowy Sprzedaży;
lub

b.

Sprzedawca opóźni się z dostawą Przedmiotu Sprzedaży o 30 dni w stosunku do Planowango Ostatecznego Terminu Odbioru Przedmiotu
Sprzedaży określonego w § 2 Umowy Sprzedaży,

c.

W przypadku rozwiązania przez Finansującego umowy leasingu z powodu niezapłacenia przez Korzystającego opłaty wstępnej.

5.2

Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w § 5.1 Umowy Sprzedaży może być wykonane przez Finansującego w terminie od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży do 6 miesięcy od daty upływu Planowanego Ostatecznego Terminu Odbioru Przedmiotu Sprzedaży. W przypadku odstąpienia od Umowy
Sprzedaży przez Finansującego, Sprzedawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Finansującego i jest on zobowiązany do zwrotu
Finansującemu wpłaconej Ceny Sprzedaży lub jej części, w tym Zaliczki i innych wpłaconych zaliczek (gdy dotyczy), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od
Umowy Sprzedaży przez Finansującego.

5.3

Finansujący może wypowiedzieć Umowę Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży do upływu 2 tygodni od daty zapłaty przez Finansującego całej Ceny Sprzedaży albo odbioru Przedmiotu Sprzedaży od Sprzedawcy (w zależności
od tego, co nastąpi później), jeżeli Sprzedawca będzie prowadzić działalność lub posiadać rachunek bankowy w krajach UHRC lub jeżeli Finansujący będzie
zobowiązany do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązujących u
Finansującego regulacji. W przypadku wypowiedzenia Umowy Sprzedaży lub odstąpienia od niej z przyczyn wskazanych w zdaniu powyżej, Sprzedawca
zobowiązany jest do zwrotu Finansującemu wpłaconej Ceny Sprzedaży, w tym wpłaconych zaliczek, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy Sprzedaży
lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5.4

Niniejsza Umowa Sprzedaży rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym, bez negatywnych skutków prawnych dla Finansującego, w przypadku nie
spełnienia się warunków płatności Ceny Sprzedaży określonych §3 powyżej.

§6
POSTANOWIENIA DODATKOWE
6.1

W przypadku opóźnienia się przez Sprzedawcę z dostawą Przedmiotu Sprzedaży w stosunku do ustalonego Terminu Dostawy, Finansującemu przysługuje
prawo do żądania od Sprzedawcy kary umownej w wysokości równej odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonych od Ceny Sprzedaży brutto za każdy
dzień opóźnienia, przy czym gdy Cena Sprzedaży jest określona w innej walucie niż PLN w celu ustalenia kwoty należnej zostanie ona przeliczona na PLN
według kursu sprzedaży takiej waluty obowiązującego w Narodowym Banku Polski w dniu przeliczenia lub według innego kursu ustalonego przez
Finansujacego i Sprzedawcę. W przypadku poniesienia przez Finansujacego szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umo wnej, Finansującemu
przysługuje również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Na wniosek Korzystającego, Finansujący może dokonać
przelewu prawa do kary umownej i jej dochodzenia na rzecz Korzystającego.

6.2

W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych należnych z Umowy Sprzedaży określonych w innej walucie niż PLN należne kwoty mogą zostać przeliczone
na PLN według kursu sprzedaży takiej waluty obowiązującego w Narodowym Banku Polskiem w dniu przeliczenia lub innego kursu ustalonego przez
Finansującego

6.3

W wypadku zgłoszenia przez Korzystającego zastrzeżeń co do funkcjonalności Przedmiotu Sprzedaży i odmowy ostatecznego odbioru Przedmiotu
Sprzedaży, Sprzedawca jest uprawniony do powołania niezależnego Rzeczoznawcy Zrzeszonego w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP
ZORPOT (lub jego następcy prawnego), który oceni stan techniczny Przedmiotu Sprzedaży i zobowiązany do poinformowania Finansującego o zleceniu
opinii najpóźniej w terminie 7 dni od daty upływu Planowanego Ostatecznego Terminu Odbioru Przedmiotu Sprzedaży. Pozytywna ocena stanu
technicznego Przedmiotu Sprzedaży doręczona Finansującemu i Korzystającemu przez Sprzedawcę nie później niż w terminie miesiąca od daty upływu
Ostatecznego Terminu Odbioru Przedmiotu Sprzedaży zobowiązuje Korzystajacego do podpisania Protokołów określonych w § 3 Umowy i może stanowić
podstawę do dokonania zapłaty Ceny Sprzedaży.

6.4

Sprzedawca zgadza się, aby w przypadku sporu dotyczącego Umowy Sprzedaży, w tym co do funkcjonalności Przedmiotu Sprzedaży, Korzystający miał
prawo za zgodą Finansującego do przejęcia długu Finansującego, zwalniając tym samym Finansującego z zobowiązania do zapłaty Ceny Sprzedaży.

6.5

Sprzedawca nie może dokonać przelewu swoich praw oraz zobowiązań lub wierzytelności wynikających z Umowy Sprzedaży, bez zgody Finansującego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.6

Finansujący nie ponosi odpowiedzialności za montaż, instalację, uruchomienie lub prawidłowość działania Przedmiotu Sprzedaży oraz za ewentualne
szkody wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania powyższych czynności.

§7
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POUFNOŚĆ
7.1

Sprzedawca zobowiązuje się:
a. zachować w tajemnicy wszelkie Informacje Poufne,
b. nie przekazywać Informacji Poufnych w jakiejkolwiek formie wszelkim osobom trzecim niebędącym stroną Umowy Sprzedaży, w szczególności innym
podmiotom gospodarczym,
c. wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji Umowy – i tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne,
d. nie wykorzystywać Informacji Poufnych w celach komercyjnych, na własny użytek lub w celu niezwiązanym z realizacją Umowy Sprzedaży.

7.2

W przypadku, gdy obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych będzie wynikał z żądania organu państwowego na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić Korzystającego oraz Finansującego o żądaniu ujawnienia w terminie 7 (siedmiu) dni od
zgłoszenia żądania przez organ.

7.3

Informacje Poufne mogą być udostępniane przez Sprzedawcę bez ograniczeń wyłącznie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Sprzedawca zobowiązuje
się zawiadomić Korzystającego oraz Finansującego o zakresie ujawnionych Informacji Poufnych w terminie 7 (siedmiu) dni od ich udostępnienia
Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju.

7.4

Sprzedawca zobowiązuje się podjąć wszelkie środki ostrożności i środki zabezpieczające w odniesieniu do Informacji Poufnych, które mają zapobiec
nieuprawnionemu ujawnieniu, kopiowaniu, lub korzystaniu z nich we wszelki sposób przez osoby trzecie niebędące stronami Umowy Sprzedaży.

7.5

Zachowanie poufności obowiązuje Sprzedawcę od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży przez czas nieoznaczony, również po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub
zakończeniu obowiązywania w inny sposób Umowy.

§8
KLAUZULA SALWATORYJNA
8.1

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy Sprzedaży jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne,
okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień.

8.2

W przypadku, o którym mowa w ustępie 8.1 Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy Sprzedaży, w którym sformułują postanowienia zastępcze,
których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

8.3

Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ustępie 8.1 z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub
bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy,
której cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu Umowy Sprzedaży. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim
Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie Sprzedaży w takim zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1

Umowa wchodzi w życie po potwierdzeniu wejścia w życie Umowy Leasingu pomiędzy … Sp. z o.o. a Korzystającym

9.2

Zmiany Umowy Sprzedaży wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3

Spory wynikłe z lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem zobowiązań z Umowy Sprzedaży poddane zostają rozstrzygnięciu sądów powszechnych
właściwych miejscowo dla siedziby Finansującego.

9.4

Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy Sprzedaży będą
miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

9.5

Umowę Sprzedaży sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla każdej ze Stron.
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9.6

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy Sprzedaży;
Załącznik Nr 1 - wzór Ostatecznego Protokołu Odbioru Przedmiotu Sprzedaży;
Załącznik Nr 2 - wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Leasingu
Załącznik Nr 3 - Oferta i Regulamin konkursu ofert

1.1.1
1.1.2

1.1.3
SPRZEDAWCA:

1.1.4

1.1.5
FINANSUJĄCY

1.1.6

KORZYSTAJĄCY:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

(pieczęć firmy)

(pieczęć firmy)

(pieczęć firmy)
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Załącznik 1 do Umowy Sprzedaży

WZÓR OSTATECZNEGO PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

OSTATECZNY PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Terminy zdefiniowane w Umowie Sprzedaży użyte w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży ("Umowa Sprzedaży") zawartej dnia …………………… pomiędzy … ("Finansujący") oraz SMG Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ("Korzystający") oraz …………………… („Sprzedawca”), Korzystający niniejszym oświadcza i potwierdza, że:
(a)

Przedmiot Sprzedaży określony w Umowie Sprzedaży został dostarczony do miejsca używania określonego w Umowie Leasingu oraz posiada następujące dane
identyfikacyjne:
Model/typ:

________________

Nr fabryczny:

________________

Data produkcji:

________________

zna parametry techniczne, stan techniczny, przeznaczenie, sposób funkcjonowania oraz inne właściwości Przedmiotu Sprzedaży, oraz
(b)

nieodwołalnie dokonuje odbioru Przedmiotu Sprzedaży wraz z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi oraz (gdy dotyczy) Deklaracją Zgodności; oraz

(c)

Przedmiot Sprzedaży jest gotowy do eksploatacji; oraz

(d)

równolegle z odbiorem zgłasza następujące zastrzeżenia dotyczące Przedmiotu Sprzedaży (wady/usterki techniczne):

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….
Data: ……………………………… r.

Miejscowość: ……………………………………..……

Osoby podpisujące niniejszy Ostateczny Protokół Odbioru Przedmiotu Sprzedaży w imieniu Korzystającego i/lub w imieniu Sprzedawcy niniejszym oświadczają, że są
do tego upoważnione i że takie upoważnienie nie wygasło, nie zostało odwołane ani nie zostało ograniczone.
Korzystający:

__________________________

__________________________

(pieczęć firmy)

Sprzedawca:
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__________________________

__________________________

(pieczęć firmy)
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Załącznik 2 do Umowy Sprzedaży

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU LEASINGU

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU LEASINGU
DO UMOWY LEASINGU Nr ……………..
zawartej w dniu …………. pomiędzy:

FINANSUJĄCY:
Nazwa:
Siedziba:
Sąd Rejestrowy:
Kapitał zakładowy:
Reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
Adres korespondencyjny:
Zwanym dalej „Finansującym”, a:
KORZYSTAJĄCY:
Nazwa: SMG Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9721237091, REGON: 301985891)
Siedziba: Karbowska 4, 61-625 Poznań
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
rejestrowym KRS: 0000403173, posiadającą numery
Kapitał zakładowy: 5000zł

SMG Solutions
Sp. z o. o.
Ul. Karbowska 4
61-625 Poznań

KRS: 0000403173
www.smg-solutions.pl
NIP: 9721237091

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Wsparcie projektów od pomysłu do rynku

Reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
Adres korespondencyjny: Janikowska 31, 61-070 Poznań
Zwanym dalej „Korzystającym”.
PRZEDMIOT LEASINGU:

DOSTAWCA:

CZĘŚCI:

Przedmiot:

Nazwa:

Marka/Producent:

Adres:

Model:

NIP:

Rok Produkcji:

Regon:

Nr fabryczny:

Tel.:

Adres miejsca instalacji:

Zwanym dalej „Dostawcą”

Stan:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
L.p.

Opis

Ilość

DOKUMENTACJA:
Dokument gwarancyjny

□ tak

□ nie

Instrukcja obsługi

□ tak

□ nie

Inne dokumenty(UDT, TDT, ADR, dla urządzeń i przedmiotów podlegających dozorowi
technicznemu – zaświadczenie o dopuszczeniu do użytkowania

□ tak

□ nie
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WYSZCZEGÓLNIENIE

OŚWIADCZENIE KORZYSTAJĄCEGO:
Przedmiot Leasingu jest zgodny z zamówieniem

□ tak

□ nie

Korzystający odebrał przedmiot leasingu wraz z wyposażeniem i dokumentacją bez
zastrzeżeń, w stanie gotowym do użytkowania

□ tak

□ nie

Korzystający wnosi zastrzeżenia

□ tak

□ nie

ZASTRZEŻENIA
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Korzystający odebrał PRZEDMIOT LEASINGU w dniu:

………………………..…………………………
(dzień, miesiąc, rok)

Korzystający:

Sprzedawca:

Finansujący(gdy nie udzielono
upoważnienia do odbioru
Przedmiotu Leasingu
Korzystającemu):

……………………………

……………………………

……………………………

Pieczęć i podpisy

Pieczęć i podpisy

Pieczęć i podpis osoby
uczestniczącej osobiście w
odbiorze przedmiotu leasingu

UWAGA: PODPISY MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE POD PIECZĘCIĄ FIRMOWĄ I MUSZĄ BYĆ CZYTELNE LUB DODATKOWO
BYĆ OPATRZONE PIECZĘCIĄ IMIENNĄ

Informacja:
1.
2.
3.

4.

Protokół wypełnia się w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
Rubrykę ,w której nie wpisuje się żadnych danych przekreśla się uniemożliwiając późniejsze dopisywanie.
Jeżeli w rubryce przewidziano pola „tak” i „nie”, należy dokonać wyboru przekreślając znakiem „X”
prostokąt w odpowiednim polu, jednocześnie przekreślając poziomą kreską prostokąt w polu
niewybranym.
Jeżeli brak jest miejsca na wpis danych, należy do protokołu dołączyć podpisany załącznik.
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