„IN–SOFTWARE POLSKA” SPÓŁKA Z O. O.
OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA LICENCJI NA PROGRAMY STANDARDOWE
[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW SPRZEDAŻY PROGRAMÓW STANDARDOWYCH]

§ 1 [Przedmiot licencji]
1.1 Prawa autorskie oraz wszystkie inne prawa do produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży
Oprogramowania należą do Zbywcy lub jego licencjodawców. Prawa te pozostają własnością Zbywcy lub jego
licencjodawców i są wyłączone z przekazywania Nabywcy w ramach udzielenia licencji.
1.2 Poprzez udzielenie licencji przy zawarciu umowy sprzedaży Oprogramowania Zbywca udziela Nabywcy
nieprzenaszalne, niewyłączne i odpłatne prawo do jego użytkowania na zasadach określonych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Licencji (licencja). Oprogramowanie jest użytkowane na komputerze, jeżeli jest ono
załadowane do pamięci RAM komputera lub jest zainstalowane w pamięci stałej komputera np. na dysku
twardym. Oprogramowanie może być używane wyłącznie w celu realizacji wewnętrznych potrzeb
przedsiębiorstwa Nabywcy.
1.3 Zbywca zapewnia ochronę licencyjną Oprogramowania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2 [Zakres użytkowania]
2.1 W myśl postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Licencji zakres prawa do użytkowania programów
standardowych przez Nabywcę obejmuje w szczególności uprawnienie do użytkowania Oprogramowania w
całości lub we fragmentach, wyświetlanie, pracę, przenoszenie lub zachowywanie Oprogramowania, a także
udostępniania Oprogramowania do użytku pracownikom Nabywcy na zasadach określonych w niniejszych
Ogólnych Warunkach Licencji. Każde użytkowanie wykraczające poza powyższe ramy lub inne używanie
Oprogramowania jest niedozwolone.
2.2 Prawo do użytkowania nie obejmuje w szczególności:
prawa do użytkowania oprogramowania w celu świadczenia na rzecz osób trzecich płatnych lub
nieodpłatnych usług udostępniania, wynajmowania lub użyczania systemu;
prawa do użytkowania oprogramowania do świadczenia płatnych lub nieodpłatnych usług przetwarzania
informacji lub udzielania opinii lub konsultacji;
jakichkolwiek innych praw domniemywanych w związku z posiadaniem lub użytkowaniem
Oprogramowania, w tym prawa do wykonywania kopii (za wyjątkiem kopii bezpieczeństwa
wzmiankowanych powyżej) oraz prawa do udostępnienia Oprogramowania jakimkolwiek osobom
trzecim.
2.3 Nabywcy jest uprawniony do użytkowania przekazanych mu programów w zależności od postanowień umowy
jako licencji jedno- lub wielostanowiskowej. W przypadku licencji jednostanowiskowej zezwala się na
użytkowanie odpowiednio na jednej maszynie (ograniczenie do jednego komputera lub do jednego terminalu,
czyli do jednego stanowiska komputerowego), natomiast w przypadku licencji wielostanowiskowej - na
użytkowanie w ramach obiektu wielostanowiskowego na ilości stanowisk ustalonej w umowie (ograniczenie do
rodzaju obiektu o określonym wyposażeniu w zależności od ilości dołączonych terminali lub użytkowników).
2.4 Zbywca nie jest zobowiązany do przekazania programu w formie kodu źródłowego.
2.5 Nabywca jest uprawniony do posiadania najwyżej trzech kopii zapasowych (kopie bezpieczeństwa)
oprogramowania i zawartych w nim danych pod warunkiem, że kopie te będą użytkowane zgodnie z celem oraz
postanowieniami Ogólnych Warunków Licencji dla użytku wewnętrznego Nabywcy.
2.6 W przypadku, gdy dokumentacja opisu systemu oraz instrukcji zastosowania i instalacji Oprogramowania
przekazana została również na nośnikach odczytywalnych maszynowo postanowienia ust. 2.1 i ust. 2.2 mają
zastosowanie także do tej dokumentacji.
2.7 Oprogramowanie, które został przekazany w formie dokumentu drukowanego może być reprodukowane przez
Nabywcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zbywcy.
2.8 Dodatkowe egzemplarze materiałów drukowanych Nabywca może otrzymać od Zbywcy odpłatnie na podstawie
zawartych ze Zbywcą odrębnych umów.
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2.9

Nabywca nie uzyskuje żadnych innych praw poza prawami wyraźnie wyszczególnionymi w niniejszych
Ogólnych Warunkach Licencji. Zakres użytkowania Oprogramowania określony w niniejszych Ogólnych
Warunkach Licencji nie może być uzupełniany ani zmieniany przez żadnego rodzaju porozumienia ustne lub
pisemne inne aniżeli aneks do niniejszych Ogólnych Warunków Licencji i to pod rygorem nieważności.

§ 3 [Ochrona materiału licencyjnego]
3.1 Niezależnie od praw przysługujących Nabywcy wynikających z zakresu użytkowania określonego w § 1 i 2
Ogólnych Warunków Licencji, Zbywca zachowuje wszystkie prawa dotyczące Oprogramowania wraz ze
wszystkimi kopiami lub częściowymi kopiami, które sporządził Nabywca. Zastrzeżenie to nie dotyczy własności
Nabywcy w odniesieniu do odczytywalnych maszynowo nośników i urządzeń do zachowywania i przetwarzania
danych.
3.2 Nabywca nie może wykonywać czynności związanych z przetwarzaniem, dekompilacją, dezasemblacją ani
rekonstrukcją kodu oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, a także modyfikowaniem, adaptacją lub
wprowadzaniem jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania bez uprzedniej zgody Zbywcy wyrażonej na
piśmie.
3.3 Nabywca nie może wydzierżawić, przekazać, przenieść w drodze cesji, wnieść w formie aportu ani użyczyć,
zastawić lub obciążyć Oprogramowania ani dokumentacji, w całości ani w części, jak również nie może udzielić
sublicencji na Oprogramowanie i dokumentację.
3.4 Nabywca nie może pisać ani tworzyć żadnych prac pochodnych lub programów, opartych na Oprogramowaniu
oraz przekazanej przez Zbywcę lub w jego imieniu dokumentacji.
3.5 Sprzedaż Oprogramowania przez Nabywcę osobom trzecim jest dopuszczalna wyłącznie po uprzednim ustaleniu
jej warunków w drodze odrębnego porozumienia zawartego ze Zbywcą. Porozumienie to musi być zawarte w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.6 Wprowadzone na produktach będących przedmiotem licencji (programy, dokumentacja i katalogi danych)
zapisy o ochronie praw takie jak „copyright – zastrzeżenie praw autorskich” i inne zastrzeżenia praw należy
zachować bez zmian i zamieścić na wszystkich sporządzonych zgodnie z umową kopiach oraz kopiach
częściowych.
3.7 Nabywca jest zobowiązany do skasowania Oprogramowania zawartego na nośnikach odczytywalnych
maszynowo lub urządzeniach służących do zachowywania danych lub przetwarzania takich danych przed
dokonaniem ich sprzedaży lub innego rodzaju przeniesieniem.
3.8 Nabywca zobowiązuje się nie udostępniać oprogramowania osobom trzecim w oryginale lub w formie kopii ani
w całości, ani we fragmentach bez wyraźnej zgody Zbywcy wyrażonej na piśmie. Obowiązuje to także w
wypadku kompletnej lub częściowej sprzedaży lub rozwiązania spółki lub innej formy prawnej działalności
Nabywcy. Pracownicy Nabywcy lub inne osoby nie są uważane za osoby trzecie, dopóki na zlecenie Nabywcy
zajmują się zgodnym z umową użytkowaniem oprogramowania i znajdują się na terenie przedsiębiorstwa
Nabywcy.
§ 4 [Ochrona praw osób trzecich]
4.1 Zbywca ręczy, iż produkty będące przedmiotem licencji są wolne od praw osób trzecich, które ograniczałyby
lub wykluczałyby użytkowanie Oprogramowania w zakresie objętym licencją.
4.2 Jeśli w wyniku praw ochronnych osób trzecich naruszone zostają wynikające z licencji prawa do użytkowania
Oprogramowania, to w zakresie, którego można wymagać od Nabywcy, Zbywca ma prawo zgodnie z jego
decyzją, zmienić produkt, w ten sposób, by nie podlegał zakresowi tej ochrony odpowiadając jednocześnie
postanowieniom umowy lub też uzyskać takie uprawnienia, by produkty te mogły być użytkowane w sposób
nieograniczony i bez dodatkowych kosztów dla Nabywcy.
4.3 Jeśli Zbywcy nie uda się zlikwidować naruszeń wynikłych z praw osób trzecich, Nabywca ma wówczas prawo
do odstąpienia od umowy w takim zakresie, w jakim nie została ona jeszcze wykonana albo do żądania
zmniejszenia zapłaty. Odszkodowania przysługują na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych
Warunkach Licencji.
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4.4

Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zbywcy, jeśli podniesione zostają
roszczenia z powodu naruszenia praw ochronnych oraz do ustalania ze Zbywcą wszelkich związanych z tym
środków obronnych i negocjacji układowych.

§ 5 [Odpowiedzialność]
Jest faktem powszechnie znanym, że opracowanie jakiegokolwiek programu komputerowego w taki sposób, aby
był on wolny od wad i działał bezusterkowo we wszystkich warunkach zastosowania nie jest możliwe. Zbywca
oświadcza, że zostało włożone maksimum wysiłku w to, aby program działał prawidłowo i był wolny od błędów.
Nie wyklucza to jednak wystąpienia w oprogramowaniu błędów, pomimo, że był on wielokrotnie bardzo
wnikliwie testowany. Z tego też względu Zbywca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za ewentualne szkody
związane z użytkowaniem oprogramowania na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
5.2 Nabywca zgadza się z faktem, iż nie jest możliwe napisanie takich programów, które w każdych warunkach są
bezbłędne. Należy to uwzględniać na korzyść Zbywcy przy udzielaniu Zbywcy terminów i możliwości poprawy.
5.3 Zawierane ze Zbywcą umowy odnoszą się do opisanych w jego ofertach, cennikach i broszurach informacyjnych
świadczeń, podających odpowiednie oraz zgodne z umową, zastosowanie i warunki działania programu. Dla
programów i dokumentacji Zbywca gwarantuje odpowiednią pracę w tym sensie, iż nie wykazują one takich
odchyleń od opisanego stanu, które prowadziłyby do znacznego zmniejszenia wartości lub przydatności.
5.4 Wady należy zgłaszać Zbywcy na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu - jednak nie później niż 8 dni od
momentu starannego sprawdzenia występowania zauważonej wady. Do zgłoszenia należy dołączyć konkretny
opis wady. Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia dających się sprawdzić materiałów o rodzaju i
występowaniu odchyleń od opisywanej przez Zbywcę pracy.
5.5 Zbywca dołoży starań, aby błędy lub usterki jak najszybciej usunąć. Zgłoszenie i przyjęcie przez Zbywcę usterki
lub błędu nie może być w żadnym przypadku traktowane jako zobowiązanie Zbywcy do usunięcia usterki.
5.6 Jeśli w wyniku sprawdzenia Zbywca stwierdzi, iż wada nie występuje, to może on żądać zwrotu poniesionych
kosztów według obowiązujących u Zbywcy ogólnie obliczanych stawek godzinowych z dołączeniem
zestawienia poczynionych koniecznych wydatków.
5.7 O ile jest to możliwe i odpowiednie ze względu na skutki wady, Zbywca może do czasu ostatecznego jej
usunięcia, zaproponować rozwiązanie przejściowe, pozwalające wadę tę ominąć. Jeśli Zbywca nie jest gotowy
lub nie jest w stanie usunąć wady lub zrealizować dostawy zastępczej, w szczególności, jeśli opóźnia się ona o
okres dłuższy niż w danym przypadku byłoby to odpowiednie z powodów, za które Zbywca ponosi
odpowiedzialność lub z jakiś powodów Zbywcy nie udaje się usunąć wady czy też zrealizować dostawy
zastępczej, to Nabywca ma prawo, zgodnie z jego decyzją, do odstąpienia od umowy lub żądania odpowiedniego
zmniejszenia wynagrodzenia.
5.8 Jeśli przekazane Nabywcy programy zostały opracowane, by współpracować z innymi programami, to
odpowiednie warunki zastosowania podane są w opisie pracy. Jeśli przy wykorzystaniu programu nie zostały
zachowane warunki zastosowania lub gdy Nabywca bez uprzedniej zgody Zbywcy zmienia programy, czy też
zleca ich zmianę osobom trzecim, to Zbywca zwolniony jest z obowiązku rękojmi, chyba że Nabywca udowodni,
iż podmiotowe wady nie zostały spowodowane niedotrzymaniem warunków zastosowania lub dokonanymi
przez niego lub przez osoby trzecie zmianami.
5.9 Odpowiedzialność Zbywcy z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona wyłącznie
do szkód wyrządzonych umyślnie.
5.10 Powyższe zwolnienie od odpowiedzialności cywilnej nie znajduje zastosowania, jeśli przyczyna szkody wynika
z umyślnych działań dyrekcji Zbywcy lub osób pomagających w realizacji.
5.11 W przypadku lekkiego zaniedbania Zbywca nie ponosi w zasadzie odpowiedzialności, chyba że dotyczy ono
naruszenia podstawowych obowiązków, zagrożenia istotnych wartości prawnych lub szkód, przeciw którym
Zbywca powinien być ubezpieczony, przy czym odpowiedzialność Zbywcy ogranicza się do wartości faktury
za podmiotową dostawę lub usługę oraz wyklucza się odpowiedzialność Zbywcy w przypadku szkód nie do
przewidzenia, nietypowych oraz takich, które Nabywca może opanować.
5.1
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5.12 W przypadku rękojmi Zbywca może usunąć braki, zgodnie ze swoją decyzją, poprzez:
poprawę lub dostawę zastępczą,
usunięcie w ramach ogólnie dostępnej zmiany (update), czy to następnego updatu, czy też nowego
wprowadzenia na rynek (release), o ile można wymagać zaakceptowania takiego rozwiązania od
Nabywcy.
5.13 Pełną odpowiedzialnością Zbywcy objęty jest zapis oprogramowania na nośnikach odczytywalnych maszynowo
służących do instalacji oprogramowania (dyskietki instalacyjne i instalacyjne płyty CD). W przypadku
stwierdzenia usterek lub błędów w niniejszym zakresie Nabywca w okresie 6 (sześciu) miesięcy od daty
zawarcia umowy sprzedaży Oprogramowania ma prawo do domagania się od Zbywcy wymiany wadliwych
nośników.
5.14 Ograniczenie odpowiedzialność Zbywcy określona w niniejszym paragrafie dotyczy w takim samym zakresie
firmy handlowej, jeżeli przez tą firmę program został nabyty.
§ 6 [Okres obowiązywania]
Licencja zostaje udzielona na czas nie oznaczony.
§ 7 [Ustanie licencji]
7.1 Nabywca traci prawo do użytkowania Oprogramowania na mocy udzielonej mu licencji z chwilą ustania mocy
wiążącej umowy sprzedaży Oprogramowania. Nie zachodzi wówczas konieczność złożenia przez Zbywcę
odrębnego oświadczenia woli.
7.2 Z chwilą ustania licencji Nabywca jest zobowiązany do skasowania Oprogramowania zawartego na nośnikach
odczytywalnych maszynowo lub urządzeniach służących do zachowywania danych lub przetwarzania takich
danych wraz z wszystkimi otrzymanymi nośnikami, na których Oprogramowanie zostało zapisane.
§ 8 [Prawo]
W przypadkach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Licencji mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
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