UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU nr 402
zawarta w Krakowie, w dniu __________________, roku pomiędzy:
Spółką pod firmą Arrow ECS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Sosnowieckiej 79,
31-345 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000030756, której kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 000 000 złotych, podatnika podatku od
towarów i usług VAT, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 678-26-82-866, REGON:
351559623, BDO: 000005543, reprezentowaną przez:
Adam Stoch – Prezes Zarządu
zwaną dalej „Użyczającym”
a
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
reprezentowaną przez:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
zwaną dalej „Biorącym do używania”
Łącznie zwanymi Stronami
•

Na podstawie niniejszej umowy Użyczający użycza Biorącemu do używania, wyłącznie w celu
przeprowadzenia testów funkcjonalności i przydatności (dalej: Testy) dla potrzeb Biorącego do
używania, sprzęt określony w poniższej tabeli, zwany dalej Przedmiotem użyczenia:

Ilość Nazwa towaru DEMO
1

FireEye NX 6500 Network Security Threat Prevention
Platform

Nr seryjny

FZ1850SA50G

Wartość Przedmiotu Użyczenia: 184.000 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto + należny podatek VAT
•

Użyczający użycza Biorącemu do używania Przedmiot użyczenia, na warunkach określonych
niniejszą umową.

•

Strony określają miejsce i termin wydania i zwrotu Przedmiotu użyczenia:
Miejsce dostawy: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Planowana data wysłania przez Użyczającego Przedmiotu użyczenia: ________________________

Miejsce zwrotu:

Data zwrotu:

Arrow ECS Sp. z o.o.
ul. Stawowa 119
31-346 Kraków

__________________________

•

Użyczający nie użycza komponentów i części zamiennych do Przedmiotu użyczenia.

•

Za datę rozpoczęcia korzystania z Przedmiotu użyczenia przez Biorącego do używania uważa się
dzień odbioru Przedmiotu użyczenia przez Biorącego do używania. Biorący do używania
zobowiązuje się posiadać dowód odbioru Przedmiotu użyczenia od przewoźnika i na prośbę
Użyczającego, skierowaną na adres e- mail określony w pkt. 16 niniejszej umowy, zobowiązuje się
przedstawić Użyczającemu kopię takiego dowodu. W przypadku braku przedstawienia na prośbę
Użyczającego dowodu odbioru Przedmiotu użyczenia, uznaje się, że korzystanie z Przedmiotu
użyczenia rozpoczęło się z chwilą wydania przez Użyczającego Przedmiotu użyczenia
przewoźnikowi.

•

Wysłanie Przedmiotu użyczenia odbywa się do Miejsca dostawy, wskazanego w pkt. 3 niniejszej
umowy.

•

Koszt transportu oraz ubezpieczenia Przedmiotu użyczenia (w wysokości Wartości Przedmiotu
Użyczenia określonej w pkt. 1 Umowy) w czasie jego wysyłki do Miejsca dostawy oraz w czasie
jego wysyłki w Miejsce zwrotu poniesie Biorący do używania.

•

Biorący do używania zobowiązuje się do przechowywania dowodów odbioru i wysłania
Przedmiotu użyczenia, które w razie potrzeby udostępni Użyczającemu oraz zobowiązuje się
korzystać z usług wyłącznie licencjonowanych firm kurierskich lub spedycyjnych, które posiadają
wykupione dla potrzeb swojej działalności ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

•

Biorący do używania zobowiązuje się przed dokonaniem zwrotu Przedmiotu użyczenia do
przywrócenia go do stanu sprzed użyczenia.

•

Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu kompletnego Przedmiotu użyczenia w stanie
niepogorszonym, ponad jego naturalne zużycie.

•

Biorący do używania zapewni kontrolę dostępu do Przedmiotu użyczenia, ochronę przeciwkradzieżową oraz ochronę przeciwpożarową.

•

Odpowiedzialność materialna za Przedmiot użyczenia spoczywa na Biorącym do używania od
chwili wydania przez Użyczającego Przedmiotu użyczenia przewoźnikowi, do chwili
dostarczenia Przedmiotu użyczenia Użyczającemu. Użyczający dokona sprawdzenia Przedmiotu
użyczenia najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego dostarczenia do
Użyczającego, po czym poinformuje Biorącego do używania za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres e-mail wskazany w pkt. 16 niniejszej umowy, o odbiorze Przedmiotu
użyczenia bez zastrzeżeń lub o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących uszkodzenia,
niedziałania lub braku poszczególnych elementów Przedmiotu użyczenia.

•

W przypadku zwrotu przez Biorącego do używania niekompletnego Przedmiotu użyczenia lub
braku jego poszczególnych elementów, Biorący do używania zobowiązuje się dokonać ich zwrotu
w ciągu 7 dni od otrzymania, zgodnie z pkt. 12 umowy, odpowiedniej informacji. W razie

niezachowania tego terminu, Biorący do używania zobowiązany będzie pokryć koszt zakupu
przez Użyczającego brakujących elementów Przedmiotu Użyczenia. Jeśli taki zakup okaże się
niemożliwy i w konsekwencji tego niemożliwe stanie się dalsze korzystanie z Przedmiotu
użyczenia, Biorący do używania zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości
Wartości Przedmiotu użyczenia, określonej w pkt. 1 niniejszej umowy.
•

W razie uszkodzenia Przedmiotu użyczenia, Biorący do używania zobowiązany będzie do
poniesienia kosztów koniecznych napraw, a w przypadku braku możliwości naprawy Biorący do
używania zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości Wartości Przedmiotu
użyczenia, określonej w pkt. 1 niniejszej umowy.

•

W przypadku niezwrócenia przez Biorącego do używania Przedmiotu użyczenia, w terminie
określonym jako Data zwrotu w pkt. 3 niniejszej umowy, Użyczający wyśle, na adres e-mail
wskazany w pkt. 16 umowy, wezwanie do zwrotu Przedmiotu użyczenia. Jeśli w ciągu 7 (siedmiu)
dni od wysłanego wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Biorący do używania nie
dokona zwrotu Przedmiotu użyczenia Użyczającemu uznaje się, że Biorący do używania dokonuje
zakupu Przedmiotu użyczenia. Wartość Przedmiotu użyczenia, określona w pkt. 1 niniejszej
umowy, będzie stanowiła cenę zakupu Przedmiotu użyczenia na fakturze wystawionej przez
Użyczającego.

•

Osobą odpowiedzialną ze strony Biorącego do używania za nadzór nad Przedmiotem użyczenia
w czasie użyczenia oraz za kontakt z Użyczającym będzie:
Imię i nazwisko: _________________________________
e-mail: ________________________________________
Tel: ___________________________________________

•

Biorący do używania ponosi odpowiedzialność wobec Użyczającego za przestrzeganie zapisów
niniejszej umowy przez swoich pracowników i inne osoby działające z jego ramienia, które będą
zaangażowane przy przeprowadzeniu Testów na Przedmiocie użyczenia.

•

Jeżeli Użyczający dostarczy Przedmiot użyczenia z zainstalowanym oprogramowaniem,
oprogramowanie to będzie pełniło funkcję demonstracyjną i będzie mogło być przez Biorącego
do używania wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Testów na Przedmiocie
użyczenia, w powiązaniu z Przedmiotem użyczenia oraz zgodnie z wymogami producenta danego
oprogramowania. Oprogramowanie to nie może być modyfikowane, kopiowane, ujawniane i/lub
dostarczane w jakimkolwiek celu osobom trzecim, poza pracownikami lub osobami działającymi
z ramienia Biorącego do używania, które będą zaangażowane przy przeprowadzeniu Testów na
Przedmiocie użyczenia. W przypadku zakupu przez Biorącego do używania Przedmiotu użyczenia
na podstawie pkt. 15 niniejszej umowy, ewentualnie dostarczone wraz z Przedmiotem użyczenia
oprogramowanie demonstracyjne nie może być wykorzystywane tak z Przedmiotem użyczenia
jak i jakimkolwiek innym urządzeniem i musi zostać trwale usunięte, do czego Biorący do
używania się zobowiązuje, chyba, że Strony ustalą pisemnie odmienne warunki w ramach
odrębnej umowy.

•

W czasie trwania użyczenia na Biorącego do używania nie są przenoszone żadne dodatkowe,
nieokreślone niniejszą umową prawa, w tym prawo własności.

•

Użyczający nie udziela na Przedmiot użyczenia żadnej gwarancji i rękojmi.

•

W przypadku dokonania przez Biorącego do używania zakupu Przedmiotu użyczenia na
podstawie pkt. 15 niniejszej umowy, Użyczający zastrzega sobie prawo własności do Przedmiotu
Użyczenia do chwili dokonania przez Biorącego do używania zapłaty ceny zakupu określonej na
fakturze, wystawionej przez Użyczającego. Za dokonanie zapłaty rozumie się dzień uznania na
rachunku bankowym Użyczającego pełną kwotą z wystawionej faktury.

•

Biorący do używania zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń producenta Przedmiotu
użyczenia, w tym w szczególności zaleceń dotyczących zastosowania odpowiedniego środowiska,
warunków instalacji (np. nadzór serwisu ze strony producenta, jeśli jest to wymagane) i zasad
użytkowania Przedmiotu użyczenia.

•

Biorący do używania może udostępnić Przedmiot Użyczenia jego pracownikom oraz osobom
działającym z ramienia Biorącego do używania (tj. osobom fizycznym zatrudnionym przez
Biorącego do używania na podstawie umowy cywilnoprawnej) oraz osobom wskazanym
z ramienia swojego klienta.

•

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umów
Arrow ECS zamieszczone na stronie internetowej Użyczającego pod adresem
https://www.arrow.com/ecs/pl/owu (OWU).

•

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz OWU stosuje się odpowiednio przepisy
prawa polskiego, szczególnie przepisy Kodeksu Cywilnego.

•

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy
będzie sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.

•

Strony oświadczają, że treść niniejszej umowy akceptują bez zastrzeżeń.

•

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają aneksu zawartego do umowy w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.

•

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Za Biorącego do używania

Za Użyczającego

__________________________

______________________________

