UMOWA PARTNERSKA nr .........
Zawarta w dniu .........
pomiędzy
„S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000034998, REGON 356267368, NIP: 676-21-80-819, z
wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 1.737.171,00 zł, zwaną dalej
„S4E” reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy
oraz
........................ z siedzibą w ............................, ................................., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....................... Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..............., REGON ...................., NIP
.........................., z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym ...........................
zł, zwanym dalej „Partnerem”, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców (kopia potwierdzone za zgodność z
oryginałem), stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy,
została zawarta Umowa, następującej treści:
1. Przedmiot umowy
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Niniejsza umowa reguluje ramowe zasady oraz warunki zawierania i wykonywania
poszczególnych umów sprzedaży lub świadczenia usług pomiędzy S4E i Partnerem
(„Umowa sprzedaży”), przedmiotem których są Produkty z aktualnej oferty handlowej
S4E („Produkty“), nabywane przez Partnera w celu ich dalszej odsprzedaży
użytkownikom końcowym, nabywającym Produkty dla własnych celów biznesowych,
nie w celu dalszej odsprzedaży („Klientom”), jak również oprogramowanie
komputerowe towarzyszące Produktom, a także usługi utrzymania urządzeń i
programowania (maintenance/support) oraz inne Produkty i usługi będące w
aktualnej ofercie S4E, nabywane przez Partnera w celu ich dalszej odsprzedaży dla
Klientów. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące Produktów mają zastosowanie
do wszelkich oferowanych przez S4E produktów i usług.
Na podstawie niniejszej Umowy Partner nabywa niewyłącznie, prawo do dalszej
odsprzedaży Produktów dla Klientów, wyłącznie na terytorium Polski.
Przedmiotem poszczególnych Umów sprzedaży są Produkty i usługi dostępne w
czasie złożenia Zamówienia w ofercie sprzedażowej S4E.
Partner zobowiązuje sie wykonywać niniejszą umowę w sposób, który nie będzie
naruszał praw bezpośrednich producentów lub dostawców oprogramowania, w
szczególności przysługującym im praw własności intelektualnej.
Partner ma prawo dalszej odsprzedaży Produktów, w postaci dostarczonej przez
bezpośredniego producenta lub dostawcę Produktów (w opakowaniu wraz z
załączoną dokumentacją i umową licencyjną towarzyszącą Produktom).
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1.6.

Partner ma prawo wypożyczenia Produktów, na zasadach określonych w umowie
wypożyczenia, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Zamawianie towarów;
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Partner niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie od S4E informacji o aktualnie
dostępnych Produktach i usługach oferowanych przez S4E, drogą poczty
elektronicznej.
Wszelkie informacje o Produktach i usługach aktualnie oferowanych przez S4E, w
tym otrzymane przez Partnera drogą poczty elektronicznej zgodnie z ust. 1, stanowią
wyłącznie zaproszenie do składania przez Partnera ofert zakupu Produktów lub usług
(„Zamówienie”) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Partner może składać Zamówienia pisemnie, faxem, za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Zamówienia złożone faksem wiążą, o ile w terminie 3 dni roboczych
od daty ich otrzymania S4E otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
Zamówienie powinno zawierać dane identyfikujące Partnera: nazwa, NIP, REGON,
specyfikację Produktów: wyszczególnienie zgodnie z nazwami handlowymi i
indeksami, cenę poszczególnych indeksów oraz całą wartość Zamówienia, walutę
Zamówienia, miejsce dostawy, nazwę Klienta, dane osoby upoważnionej do
kontaktów u Klienta (telefon, adres email), termin i warunki płatności, w tym termin
odroczonej płatności uprzednio uzgodniony z S4E, proponowany sposób
zabezpieczenia, zgodnie z pkt. 2.7 b) niniejszej Umowy, uprzednio uzgodniony z
S4E. W przypadku niewskazania w Zamówieniu miejsca dostawy strony przyjmują, iż
miejscem dostawy jest miejsce określone w Załączniku nr 3 do umowy. S4E
dostarcza Produkty niezwłocznie po otrzymaniu Produktów od dostawcy S4E, z
uwzględnieniem czasu niezbędnego na podjęcie i przeprowadzenie przez S4E
czynności związanych dostawą.
W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, iż po potwierdzeniu przez S4E
przyjęcia Zamówienia Partner nie może odwołać Zamówienia.
Poszczególna Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy zgodnie z postanowieniami
pkt. 3 niniejszej umowy nastąpi potwierdzenie przez S4E przyjęcia Zamówienia
złożonego przez Partnera.
Poszczególne umowy sprzedaży są zabezpieczone:
a) w formie ubezpieczenia należności, na podstawie umowy ubezpieczenia
zawieranej przez S4E i ubezpieczyciela („limit kredytowy”);
b) inną formą zabezpieczenia, wskazywaną przez S4E w zaproszeniu do
składania ofert zakupu jako konieczną do realizacji danego Zamówienia, w
przypadku, gdy transakcje z Partnerem nie są ubezpieczone lub nie są
ubezpieczone w całości;
Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby umocowane do działania w
tym zakresie w imieniu Partnera na zasadach ogólnych, po wykazaniu ich
umocowania stosownymi dokumentami (aktualny odpis z KRS, pełnomocnictwo w
formie pisemnej udzielone przez osoby upoważnione do działania Partnera zgodnie z
zasadami reprezentacji) lub przez osoby wskazane jako osoby upoważnione do
działania w imieniu Partnera zgodnie z zapisami niniejszej umowy, wyszczególnione
w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Upoważnienie do działania w imieniu
Partnera obejmuje również umocowanie do zawierania i wykonywania umowy o
wypożyczenie, o której mowa w pkt. 1.6 niniejszej Umowy.
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2.9.

Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają zastosowanie przepisów art. 661 § 1-3
kodeksu cywilnego.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez S4E
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Otrzymanie przez S4E od Partnera Zamówienia nie jest równoznaczne z jego
przyjęciem.
S4E w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia potwierdzi
przyjęcie Zamówienia pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W braku potwierdzenia umowa nie zostaje zawarta i Partner w celu zawarcia
umowy sprzedaży obowiązany jest złożyć nowe Zamówienie.
S4E może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty
potwierdzenia przez S4E przyjęcia Zamówienia w przypadku:
a) zaprzestania produkcji Produktów lub odmowy dostarczenia Produktów przez
ich bezpośrednich producentów;
b) istnienia po stronie Partnera wymagalnych zobowiązań wobec S4E, których
termin płatności już upłynął lub stwierdzenia nieterminowego regulowania przez
Partnera należności wobec S4E.
c) braku wolnego limitu kredytowego przyznanego Partnerowi, w wysokości
zapewniającej realizację Zamówienia, bądź nieprzedłożenia wymaganych
zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 2.7.b) niniejszej umowy, w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy;
d) utraty ubezpieczenia całości lub części należności przysługujących S4E od
Partnera i nie przedłożenia przez Partnera dodatkowych zabezpieczeń
żądanych przez S4E,;
W przypadkach opisanych w pkt. 3.3. b), c) i d) S4E może wstrzymać dalszą
realizację Zamówienia, do czasu uregulowania wszystkich wymagalnych
zobowiązań wobec S4E lub do czasu przedłożenia wymaganych zabezpieczeń.

4. Odbiór Produktów
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

W następstwie zawartej umowy sprzedaży S4E zobowiązany jest do wydania
Produktów, zaś Partner do ich odbioru.
Odbiór Produktów może nastąpić w siedzibie S4E lub za pośrednictwem wybranego
przez S4E przewoźnika w miejscu dostawy wskazanym w Zamówieniu,
Odbiór Produktów może nastąpić nie wcześniej niż po przedłożeniu przez Partnera
wymaganych zabezpieczeń, zgodnie z zapisem pkt. 2.7 b) oraz po uregulowaniu
wszelkich wymagalnych zobowiązań, zgodnie z zapisem pkt. 3.4.
Potwierdzeniem odbioru Produktów jest pokwitowanie na dokumencie WZ przez
upoważnionego przedstawiciela Partnera w razie odbioru w siedzibie S4E bądź
potwierdzenie dostawy Produktów do Partnera na dokumentach przewoźnika (liście
przewozowym, fakturze lub innych dokumentach przewoźnika).
Jeżeli Partner nie odbierze Produktów z siedziby S4E w ciągu 7 dni od wysłania
przez S4E drogą mailową informacji o gotowości do odbioru, S4E może oddać
Produkty na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Partnera.
Koszt transportu i ubezpieczenia Produktów na czas transportu do miejsca dostawy
wskazanego w Zamówieniu obciążają S4E, chyba że warunki poszczególnego
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4.7.

4.8.

Zamówienia wskazują inaczej. W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, iż
obowiązek rozładunku, jego koszty i ubezpieczenie obciążają Partnera.
Ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia rzeczy przechodzi na Partnera z
chwilą odbioru Produktów z siedziby S4E lub w przypadku odbioru Produktów za
pośrednictwem wybranego przez S4E przewoźnika z chwilą pozostawienia przez
przewoźnika Produktów do dyspozycji Partnera. W przypadku, gdy Partner
stwierdzi, iż przesyłka odebrana od przewoźnika jest uszkodzona lub stwierdzi braki
ilościowe, obowiązany jest stwierdzić ten fakt w protokole podpisanym przez
Partnera i osobę reprezentującą interesy przewoźnika (np. kuriera). W przypadku
odbioru Produktów od przewoźnika bez zastrzeżeń, Partnerowi nie przysługuje
prawo późniejszego powoływania się na okoliczności wskazane w zdaniu
pierwszym.
Po odbiorze Partner obowiązany jest dokonać sprawdzenia Produktów pod
względem zgodności z zawartą umową. Wszelkie niezgodności Partner zgłasza
S4E w terminie 3 dni od daty odbioru na adres email: logistyka@s4e.pl. W braku
zastrzeżeń w powyższym terminie, Partnerowi nie przysługuje prawo późniejszego
powoływania się na niezgodność Produktów z zawarta umową.

5. Odpowiedzialność
5.1

5.2

5.3

Odpowiedzialność cywilnoprawna S4E z tytułu wykonania poszczególnych umów
sprzedaży jest ograniczona do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży Produktów,
objętych poszczególną umową sprzedaży.
S4E nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą danych lub
spowodowane działaniem oprogramowania, jak również nie ponosi odpowiedzialności
za szkody w postaci utraconych zysków, wobec Partnera i Klienta.
Partner ma obowiązek powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogą
spowodować odpowiedzialność S4E wobec osób trzecich. S4E może domagać się na
zasadzie regresu wyrównania wszelkich strat, kosztów, kar lub wypłaconego przez
S4E odszkodowania, które zostały spowodowane wskutek prowadzenia działalności
lub sprzedaży Produktów przez Partnera.

6. Rozliczenia
6.1

6.2
6.3

6.4.

Strony dopuszczają możliwość dokonywania płatności ceny w odroczonym terminie w
przypadku ustanowienia przez Partnera odpowiednich zabezpieczeń lub w przypadku
ubezpieczenia należności przysługujących S4E od Partnera. Termin odroczonej
płatności wskazany w fakturze VAT jest zgodny z terminem odroczonej płatności
podanym w Zamówieniu, potwierdzonym przez S4E.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy S4E.
Jeśli cena podana w Zamówieniu określona jest w walucie obcej, cena ta będzie
przeliczana na złote polskie zgodnie ze średnim kursem NBP ogłoszonym w dniu
roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT, chyba że strony umówią
się inaczej.
S4E wyda Partnerowi Produkty lub przekaże je przewoźnikowi nie wcześniej, niż w
chwili ustanowienia przez Partnera odpowiedniego zabezpieczenia płatności
należności, w przypadku, gdy transakcje z Partnerem nie są ubezpieczone lub nie są
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6.5

6.6
6.7

6.8

ubezpieczone w całości. W takim przypadku termin wydania Produktów przedłuża się
o czas oczekiwania na otrzymanie przez S4E odpowiedniego zabezpieczenia.
Sposób zabezpieczenia realizacji danego Zamówienia każdorazowo określa S4E.
Partner obowiązany jest wskazać w Zamówieniu sposób zabezpieczenia uprzednio
uzgodniony z S4E.
W przypadku braku zapłaty ceny w ustalonym terminie płatności mogą być naliczane
odsetki ustawowe.
W przypadku braku zapłaty ceny w odroczonym terminie płatności, ustalonym dla
poszczególnej umowy sprzedaży zgodnie z pkt. 7.1. niniejszej umowy, S4E jest
uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży, której dotyczy brak terminowej
płatności, jak również do odstąpienia od pozostałych zawartych z Partnerem umów
sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim wypadku S4E uzależnia
realizację zamówień od dokonania przez partnera przedpłaty całości należności.
Partner wyraża zgodę na przelew przez S4E wierzytelności z tytułu poszczególnych
umów sprzedaży wraz z zabezpieczeniami zapłaty ceny sprzedaży, na rzecz osób
trzecich. O przeniesieniu wierzytelności S4E powiadamia Partnera pisemnie listem
poleconym.

7.Poufność
7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

Treść niniejszej Umowy, fakt jej zawarcia, sposób jej realizacji, jak również treść
poszczególnych Umów sprzedaży, fakt ich zawarcia, sposób ich realizacji, jak
również wszelkie inne informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio S4E oraz
podmiotów z nią współpracujących, jak również dostawców, partnerów, klientów,
które zostały przekazane Partnerowi lub zostały przez niego uzyskane w związku z
Umową lub poszczególnymi Umowami sprzedaży będą traktowane jako poufne i
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa S4E, z wyłączeniem jednakże informacji
znanych publicznie.
Partner zobowiązuje się nie ujawniać powyższych informacji osobom trzecim bez
uprzedniej zgody S4E wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności chyba, że
obowiązek takiego ujawnienia został nałożony na Partnera przez organy administracji
publicznej i w granicach bezwzględnie obowiązujących norm prawa. Partner może
ujawnić informacje poufne audytorom finansowym oraz doradcom prawnym, jeżeli
zobowiązali się oni zachować otrzymane informacje w poufności.
Partner zobowiązuje się wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie do
wykonania niniejszej Umowy oraz poszczególnych Umów sprzedaży i podejmie
wszelkie środki ostrożności w celu zabezpieczenia uzyskanych informacji.
Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Partnera przez okres 5
(pięciu) lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, niezależnie od trybu i
przyczyny takiego rozwiązania lub wygaśnięcia.
W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności Partner zapłaci S4E
karę umowną w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). S4E jest
uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na
zasadach ogólnych.
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8.

Prawa własności intelektualnej

8.1

Oprogramowanie towarzyszące Produktom jest sprzedawane i dostarczane łącznie z
licencją udzieloną Klientowi przez bezpośredniego producenta oprogramowania
(„End User License Agreement”). Partner nie może usuwać dokumentu „End User
License Agreement”, jak również nie jest upoważniony do jakiejkolwiek ingerencji w
oprogramowanie lub dokumentację umowy licencyjnej End User License Agreement.
Na podstawie niniejszej umowy, jak również na podstawie poszczególnych umów
sprzedaży Partner nie nabywa żadnych praw do oprogramowania, jak również
żadnych innych praw własności intelektualnej do oprogramowania, przysługujących
wyłącznie bezpośredniemu producentowi oprogramowania.
S4E umożliwia zawarcie umów licencyjnych przez producenta oprogramowania i
Klienta, dostarczając dokument umowy licencyjnej End User License Agreement wraz
z wystawioną przez S4E fakturą lub Produktami. Szczegółowe warunki licencyjne,
określające uprawnienia Klienta określa umowa licencyjna End User License
Agreement.
W przypadku, gdyby oprogramowanie miało zostać dostarczone bez umowy
licencyjnej End User License Agreement, udzielenie licencji na oprogramowanie
wymaga zawarcia odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy S4E i Partnerem.
Partner jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami umów licencyjnych
dotyczących Produktów, a określanych przez bezpośredniego producenta
oprogramowania, przed złożeniem Zamówienia. Partner winien zobowiązać również
Klientów, na potrzeby których zamawia oprogramowanie, do zapoznania się, przed
zawarciem umowy z Partnerem, z postanowieniami umów licencyjnych, tak by
planowany zakres i sposób korzystania z oprogramowania przez Klientów odpowiadał
warunkom licencyjnym przewidzianym umową licencyjną End User License
Agreement. S4E zobowiązany jest do udostępnienia Partnerowi tekstu
przedmiotowych umów.
Złożenie przez Partnera Zamówienia oznacza akceptację warunków umów
licencyjnych, o których mowa w pkt. 8.1 powyżej.
W ramach prawa do odsprzedaży Produktów Partner nie nabywa żadnych praw do
znaków towarowych związanych z Produktami. W szczególności Partner nie nabywa
żadnych praw licencyjnych do jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy towarowej,
logo lub innego oznaczenia graficznego powiązanego Produktami. Partner jest
uprawniony do używania znaków towarowych związanych z Produktami jedynie w
celu sprzedaży Produktów Klientom.
Partner jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami używaniu znaków
towarowych i innych oznaczeń zawartych w dokumentach towarzyszących
Produktom i jest zobowiązany przestrzegać powyższych zasad. W przypadku
wątpliwości co do sposobu używania znaków towarowych związanych z Produktami
Partner ma obowiązek uzgodnienia sposobu korzystania z S4E. W przypadku
naruszenia przez Partnera powyższych zasad S4E jest uprawniona do odstąpienia od
umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego, jak również do
wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7
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9. Gwarancja
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

Gwarancja na produkty jest gwarancją udzieloną przez bezpośredniego producenta
produktów, jeżeli taka jest udzielana.
Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują zgodnie z szczegółowymi warunkami
określonymi w dokumencie gwarancji dołączonym do Produktów.
Partner jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami gwarancji dotyczącej
Produktów, a określanych przez bezpośredniego producenta oprogramowania, przed
złożeniem Zamówienia.
S4E może, na mocy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy S4E i producentem
urządzeń, wykonywać obowiązki z tytułu gwarancji udzielonej przez bezpośredniego
producenta urządzeń, w imieniu producenta produktów.

10. Postanowienia szczególne
10.1. Produkty i oprogramowanie mogą podlegać reglamentacji eksportu lub ograniczeniom
określonym przez Stany Zjednoczone lub inne państwa, ograniczeniom
przywozowym lub ograniczeniom w korzystaniu poza terytorium Stanów
Zjednoczonych. Partner zobowiązuje się do przestrzegania ww. ograniczeń. Partner
oświadcza, że:
1. nie ma siedziby, miejsca zamieszkania ani obywatelstwa kraju, który
może się stać przedmiotem ograniczeń eksportowych Stanów
Zjednoczonych lub którego dotyczy zakaz transakcji finansowych z
obywatelami Stanów Zjednoczonych
2. nie znajduje się na czarnej liście prowadzonej przez jakąkolwiek rządową
agencję Stanów Zjednoczonych.
3. nie projektuje, nie rozwija i nie wytwarza broni nuklearnej, chemicznej lub
biologicznej ani technologii rakietowych z naruszeniem jakichkolwiek
ograniczeń eksportowych nałożonych przez Stany Zjednoczone;
10.2. Partner zobowiązuje się nie dostarczać Produktów, usług lub oprogramowania
jakiemukolwiek podmiotowi znajdującemu się na zakazanych listach osób fizycznych i
prawnych prowadzonych przez jakąkolwiek rządową agencję Stanów Zjednoczonych:
(ang): Denied Parties List, Debaared Parties, Specially Designated Nationals,
Terrorists, Narcotic Trafficers, Blocked Persons and Vessels, Entity List, itp).
11.Postanowienia końcowe
11.1

11.2
11.3
11.4

Partner ustanawia niniejszym pełnomocników upoważnionych do działania w jego
imieniu i na jego rzecz w zakresie realizacji niniejszej Umowy, jak również w zakresie
zawierania i realizacji poszczególnych Umów sprzedaży oraz umów wypożyczenia
sprzętu w imieniu Partnera. Wykaz pełnomocników określa Wykaz osób
upoważnionych, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
Zmiana, odwołanie lub udzielenie dodatkowego upoważnienia stanowi zmianę
niniejszej Umowy.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć
niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy oraz poszczególnych umów sprzedaży
zawieranych na podstawie niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony
polubownie. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, sądem
właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby S4E.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1) Załącznik Nr 1: kopia odpisu z KRS S4E,
2) Załącznik Nr 2: kopia odpisu z KRS Partnera,
3) Załącznik Nr 3: Wykaz osób upoważnionych;
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy wypożyczenia;

Partner
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Załącznik nr 3 do Umowy partnerskiej
WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH
Nazwa firmy: .........................................................................................
Adres siedziby: ......................................................................................
Adres korespondencyjny: ......................................................................
Adres dostawy (ma zastosowanie w przypadku,gdy w Zamówieniu nie
określono miejsca dostawy):..................................................................
NIP: ........................................................................................................
REGON: ................................................................................................
Zarząd w osobach: ................................................................................
Strona www: ...........................................................................................
Osoby upoważnione do działań w imieniu Partnera: składania zamówień, zamawiania
urządzeń demo na testy.

Z D
1. Imię i nazwisko: ……………………………
Stanowisko: ………………………………..

E-mail: ……………………………
Telefon: …………………………..

2. Imię i nazwisko: ……………………………
Stanowisko: ………………………………..

E-mail: ……………………………
Telefon: …………………………..

3. Imię i nazwisko: ……………………………
Stanowisko: ………………………………..

E-mail: ……………………………
Telefon: …………………………..

4. Imię i nazwisko: ……………………………
Stanowisko: ………………………………..

E-mail: ……………………………
Telefon: …………………………..

5. Imię i nazwisko: ……………………………
Stanowisko: ………………………………..

E-mail: ……………………………
Telefon: …………………………..

Z - osoba/y upoważniona do zawierania umów,w tym do składania zamówień w imieniu
Partnera.
D - osoba/y upoważnione do zamawiania urządzeń demo na testy
Osoba/y odpowiedzialna za regulowanie zobowiązań finansowych
1. Imię i nazwisko: ……………………………
Stanowisko: ………………………………..

E-mail: ……………………………
Telefon: …………………………..

2. Imię i nazwisko: ……………………………
Stanowisko: ………………………………..

E-mail: ……………………………
Telefon: …………………………..

Załącznik Nr 4 – wzór umowy o wypożyczenie sprzętu do testowania;

UMOWA O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU DO TESTOWANIA
Stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy partnerskiej zawartej w dniu ....................pomiędzy „S4E” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Partnera................................................................zwanego w niniejszej
umowie Pożyczającym,
zawarta pomiędzy stronami ww. Umowy partnerskiej; następującej treści, w której wszelkie wyrazy pisane wielką
literą otrzymują znaczenie zdefiniowane w Umowie partnerskiej, o ile w niniejszej Umowie nie postanowiono
inaczej:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

S4E oddaje Pożyczającemu do używania urządzenia określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy
(„Sprzęt) wyłącznie w celu wykonania testów, mających na celu zbadanie przez Pożyczającego działania
Sprzętu w środowisku Klienta lub w celu przeprowadzenia testów Sprzętu przez Pożyczającego;
Załącznik nr 1 określa wartość Sprzętu. Klientem jest :.......................................................
Oddanie Sprzętu do używania następuje na czas oznaczony od dnia .... do dnia ........
Pożyczający jest uprawniony do korzystania ze Sprzętu oraz jest obowiązany do zapewnienia, by Klient
korzystał ze Sprzętu wyłącznie w celu określonym w pkt. 1, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
instrukcją dołączoną do Sprzętu. Pożyczający może udostępniać Sprzęt Klientowi, jednakże nie może w
żaden sposób rozporządzać Sprzętem.
Z tytułu korzystania ze Sprzętu Pożyczający zapłaci S4E czynsz w wysokości ...................... zł netto plus
należny podatek VAT, płatny z góry w terminie ........ dni od daty otrzymania faktury VAT, na wskazany w
fakturze VAT rachunek bankowy.
Odbiór Sprzętu przez Pożyczającego może nastąpić w siedzibie S4E lub za pośrednictwem wybranego
przez S4E przewoźnika w miejscu wskazanym przez Pożyczającego.
Potwierdzeniem odbioru Sprzętu jest pokwitowanie na Specyfikacji, stanowiącej Załącznik Nr 1 przez
upoważnionego przedstawiciela Pożyczającego w razie odbioru w siedzibie S4E bądź potwierdzenie
dostawy Sprzętu do Pożyczającego na dokumentach przewoźnika (liście przewozowym, fakturze lub
innych dokumentach przewoźnika).
Termin oddania Sprzętu do używania uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie Pożyczający
odebrał Sprzęt w siedzibie S4E lub jeżeli w tym terminie Sprzęt został przekazany przez S4E
przewoźnikowi.
W przypadku, gdy Pożyczający stwierdzi braki ilościowe w przesyłce odebranej od przewoźnika, jest
obowiązany jest stwierdzić ten fakt w protokole podpisanym przez Pożyczającego i osobę
reprezentującą interesy przewoźnika (np. kuriera). Po tym terminie Pożyczający nie może powoływać się
na braki ilościowe.
Po odbiorze Sprzętu Pożyczający obowiązany jest dokonać sprawdzenia Sprzętu oraz otrzymanej
konfiguracji pod względem uszkodzeń oraz zgodności względem Załącznika nr 1. Wszelkie uszkodzenia
i niezgodności Pożyczający zgłasza S4E w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru. Upływ powyższego
terminu oznacza, iż Pożyczający nie zgłasza zastrzeżeń do stanu Sprzętu. Po upływie powyższego
terminu przyjmuje się zgodność Sprzętu oraz otrzymanej konfiguracji z opisem w Załączniku nr 1.
Koszty transportu Sprzętu do Pożyczającego oraz koszty ubezpieczenia na czas transportu Sprzętu do
Pożyczającego ciążą na S4E, o ile przewoźnik będzie wskazany przez S4E. W razie wyboru innego
przewoźnika koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu ciążą na Pożyczającym. Obowiązek
rozładunku, jego koszty i ubezpieczenie obciążają Pożyczającego.
Od chwili odbioru Sprzętu z siedziby S4E lub w przypadku odbioru Sprzętu za pośrednictwem
wybranego przez S4E przewoźnika z chwilą pozostawienia przez przewoźnika Sprzętu do dyspozycji
Pożyczającego, Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność wobec S4E za Sprzęt i winien ubezpieczyć
Sprzęt na własny koszt, co najmniej w zakresie odpowiadającym ryzyku kradzieży, rabunku, zniszczenia
lub zdarzeń losowych, na wartość podaną w Załączniku nr 1. Jako ubezpieczony winien być wskazany
S4E.
Od chwili odbioru Sprzętu z siedziby S4E lub w przypadku odbioru Sprzętu za pośrednictwem
wybranego przez S4E przewoźnika z chwilą pozostawienia przez przewoźnika Sprzętu do dyspozycji
Pożyczającego, Pożyczający odpowiada również za przypadkowe uszkodzenie lub utratę Sprzętu.
Pożyczający zobowiązuje się zwrócić S4E kompletny Sprzęt łącznie z opakowaniem, kompletem
akcesoriów (kable, instrukcja użytkownika itd.), do siedziby S4E w Krakowie, najpóźniej w dniu
zakończenia obowiązywania Umowy. Zwrot sprzętu odbywa się na koszt Pożyczającego, który również
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14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

winien ubezpieczyć Sprzęt na czas transportu na swój koszt. S4E informuje Pożyczającego o brakach w
zwróconym Sprzęcie drogą mailową.
13.1. W przypadku zwrotu Sprzętu bez kompletnego opakowania Pożyczający jest obowiązany je
zwrócić S4E na swój koszt w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania przez S4E o
brakach.
13.2. W przypadku zwrotu Sprzętu bez kompletu akcesoriów (kable, instrukcja użytkownika itd.)
Pożyczający jest obowiązany zwrócić S4E komplet akcesoriów na swój koszt w terminie 5 dni
roboczych od dnia poinformowania przez S4E o brakach.
Pożyczający zapłaci karę umowną w przypadku:
a)
zwłoki w zwrocie Sprzętu - w wysokości 2% wartości Sprzętu netto określonej w
Załączniku Nr 1 za każdy dzień zwłoki;
b)
zwrotu Sprzętu bez kompletnego opakowania w terminie, o którym mowa w pkt. 13.1 w wysokości 3.000,- zł (trzy tysiące złotych);
c)
zwrotu Sprzętu bez kompletu akcesoriów (kable, instrukcja użytkownika itd.) w
terminie, o którym mowa w pkt. 13.2 - w wysokości 1.000,- zł za każdy brakujący
element (jeden tysiąc złotych);
d)
uszkodzenia oprogramowania pracującego na Sprzęcie, wymagającego reinstalacji
oprogramowania - w wysokości 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych);
14.1.
S4E zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
14.2.
W przypadku zwłoki w zwrocie Sprzętu dłuższej niż 7 dni, strony ustalają, iż jest to
równoznaczne z oświadczeniem Pożyczającego, iż kupuje on Sprzęt za cenę wskazaną w
Załączniku Nr 1. W takim wypadku S4E, jeżeli akceptuje zawarcie umowy na podanych wyżej
warunkach, wystawia fakturę sprzedaży na Sprzęt. .
Sprzęt powinien zostać zwrócony S4E w stanie nie pogorszonym. Pożyczający odpowiada w każdym
wypadku za utratę lub uszkodzenie Sprzętu w okresie od daty odbioru Sprzętu do daty faktycznego
zwrotu Sprzętu do S4E. W przypadku uszkodzenia Sprzętu lub opakowania w czasie transportu lub
testowania Pożyczający zobowiązuje się – według wyboru S4E – do pokrycia kosztów naprawy i
zrekompensowania utraconej wartości handlowej Sprzętu lub kupna Sprzętu za cenę odpowiadającą
jego wartości rynkowej.
S4E nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą danych lub spowodowane działaniem
oprogramowania w związku z działaniem Sprzętu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody w
postaci utraconych zysków. S4E nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z
instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, przechowywaniem bądź konserwacją Sprzętu, a także za
szkody będące następstwem posługiwania się Sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
postępowania.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie. W przypadku
niedojścia przez strony do porozumienia, sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy
dla siedziby S4E.
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
5) Załącznik Nr 1: Specyfikacja sprzętu;

S4E

Pożyczający

