Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia ……………
nr …………………………………….
WZÓR UMOWA NAJMU MACIERZY DYSKOWEJ
Umowa najmu macierzy dyskowej zawarta w dniu …………………. w Sanoku,
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku, 38-500 Sanok,
ul 800-lecia 26, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000059726,
NIP: 687-16-42-259 REGON 370444345, reprezentowanym przez:
Dyrektora – …………………
zwanym dalej Najemcą.
a
………………………………………….,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – …………………
zwanym dalej Wynajmującym,
§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem macierzy ……………………… w konfiguracji
zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy. Rzecz będąca przedmiotem najmu jest w stanie nowym
urządzeniem. Stan techniczny przedmiotu najmu jest Najemcy znany.
§2
1. Wynajmujący oddaje do używania rzecz, o której mowa w § 1 umowy, a najemca rzecz tę
przyjmuje w najem.
2. Rzecz zostanie przeznaczona przez Najemcę do składowania danych medycznych.
3. Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia najętej rzeczy, w szczególności
dokonywać przebudowy, rozbudowy i innych przeróbek bez pisemnej zgody Wynajmującego.
4. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu niniejszej umowy w podnajem lub do bezpłatnego
używania.
§3
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020.
§4
1)
Najemca potwierdza, że macierz ……………. znajduje się w stanie przydatnym do
umówionego użytku.
2)
Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu ........................... po sprawdzeniu jego stanu
technicznego przez Wynajmującego.
§5
1) Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu w kwocie …………. zł netto.
2) Strony ustalają, że czynsz będzie płatny za każdy miesiąc najmu. Podstawą zapłaty będzie
wystawiona przez Wynajmującego faktura VAT z terminem płatności 30 dni.
3) Wartość przedmiotu najmu wynosi ………….. zł netto powiększona o podatek VAT 23%.
§6
1. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymywania przedmiotu najmu przez cały czas trwania
umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku.

2. Ponadto Wynajmujący zobowiązuje się do konfiguracji urządzenia m.in. backupów do
istniejącego urządzenia Dell PowerVault 123T w środowisku IT Najemcy łącznie z
przeniesieniem danych ze wskazanych nośników Najemcy.
§7
Najemcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu najmu za kwotę ………...netto co stanowi
wartości przedmiotu najmu określoną w §5 pkt 3 pomniejszoną o kwoty zapłaconych czynszów
najmu określonych w §5 pkt 1 niniejszej umowy.
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy
Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach
uzgodnień obu Stron.
W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych
problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy
uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze
realizację celu Umowy.
W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Strony najemcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz.931 z późn. zm.) oraz Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z
późn. zm.).
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią Załączniki.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla najemcy i jednym dla
wynajmującego.

WYNAJMUJĄC
............................…

NAJEMCA
……………………..

Załącznik nr 1 – Konfiguracja macierzy – wymagania minimalne
•
•
•
•
•
•
•
•

2 x 800GB SSD SAS 12Gb/s 512 2,5" dysk do różnych zastosowań wymieniany bez
wyłączania systemu w hybrydowym koszyku 3,5"
10 x 4TB 7.2K RPM NLSAS 512n 3.5in Hotplug Hard Drive
2 x Controller, 10G iSCSI, 2U MD38xxI, 4G Cache
2 x C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 4m
1 x zasilacz, prąd zmienny 600W, nadmiarowy
3 lata gwarancji na dostęp do części zamiennych
3 lata wsparcia technicznego on-site następny dzień roboczy
instalacja i konfiguracja macierzy w środowisku klienta łącznie z przeniesieniem danych.

