LICENCJA
Preambuła
Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania komputerowego „Hyprovision”
udostępnianego przez BTC Spółka Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie proszę zapoznać się z
postanowieniami niniejszego dokumentu, stanowiącego umowę licencji na
oprogramowanie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek z postanowień niniejszej
umowy licencji, nie mają Państwo prawa kopiować, instalować, uruchamiać lub w inny
sposób korzystać z oprogramowania. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy licencji
pierwsza instalacja, uruchomienie lub przystąpienie do korzystania z oprogramowania lub
jakiejkolwiek części (Komponentu) oprogramowania, w jakikolwiek sposób jest
równoznaczne z zawarciem niniejszej umowy licencji i wyrażeniem zgody na wszystkie jej
postanowienia.

Paragraf 1.
Postanowienia Ogólne
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niniejsza umowa licencji, stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy BTC Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (adres: 71-064 Szczecin, Al.
Piastów 30), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział
Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000129373, z
kapitałem zakładowym w wysokości 50.000zł, posiadającą NIP PL9552061116,
zwaną dalej „Licencjodawcą”, a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
wskazaną w treści Karty Licencyjnej, zwanej dalej „Licencjobiorcą”.
Niniejsza licencja określa zasady korzystania przez Licencjobiorcę z oprogramowania
komputerowego „Hyprovision” (zwanego dalej „oprogramowaniem Hyprovision”
lub „Oprogramowaniem”) w wersji edycyjnej określonej w Karcie Licencyjnej
udostępnionej Licencjobiorcy.
Licencjodawca niniejszym oświadcza, iż jest uprawnionym z majątkowych praw
autorskich do oprogramowania Hyprovision. Oprogramowanie chronione jest
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) oraz postanowieniami wiążących
Polskę umów międzynarodowych o ochronie praw własności intelektualnej.
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy licencji oraz legalnego korzystania z
Oprogramowania jest posiadanie przez Licencjobiorcę, wydanej przez Licencjodawcę
Karty Licencyjnej, zawierającej między innymi: dane Licencjobiorcy, wersję edycyjną
Oprogramowania oraz klucz licencyjny.
Niniejsza umowa licencji zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Licencjobiorcę
pierwszej instalacji, uruchomienia, sporządzenia kopii Oprogramowania lub
przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania w jakikolwiek
inny sposób. Dokonując którejkolwiek z powyższych czynności Licencjobiorca godzi
się na związanie warunkami niniejszej umowy licencji i zobowiązuje się ich
przestrzegać. Do zawarcia niniejszej umowy licencji nie jest wymagane jakiekolwiek
dodatkowe potwierdzenie otrzymania niniejszego dokumentu licencji, zapoznania się
z warunkami licencji lub dodatkowe wyrażenie zgody na warunki niniejszej licencji.
W przypadku nie wyrażenia zgody przez Licencjobiorcę na warunki niniejszej umowy
licencji, Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia z dysku
twardego wszystkich kopii Oprogramowania (wszystkich jego Komponentów) oraz
Dokumentacji, a także do niezwłocznego zwrotu otrzymanej Karty Licencyjnej oraz
wszelkich nośników z Oprogramowaniem, Dokumentacji oraz innych materiałów, o
ile takie zostały udostępnione Licencjobiorcy. Licencjobiorca zobowiązany jest do
dokonania zwrotu Licencjobiorcy Karty Licencyjnej oraz powyżej wskazanych
nośników, poprzez ich dostarczenie do siedziby Licencjodawcy, pod adres wskazany
w pkt. 1 powyżej. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Licencjobiorcę na warunki
niniejszej umowy licencji, Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania w
jakikolwiek sposób z Oprogramowania.

a.

e-Agent – Licencjobiorca może zainstalować komponent na maksymalnej liczbie
stanowisk określonej w Karcie Licencyjnej (ang. Seat),
b. e-WebConsole – Licencjobiorca może korzystać z komponentu na maksymalnej
liczbie „konkurencyjnych” (ang. Concurrent) stanowisk uzależnionych od
posiadanej wersji edycyjnej Oprogramowania:
i. wersja Standard - jedno stanowisko (1),
ii. wersja Professional – trzy stanowiska (3),
iii. wersja Enterprise - pięć stanowisk (5).
c. e-Server wraz z e-Database – na jedno stanowisko (per Seat) lub serwer sieci
komputerowej (ang. per Server). Architektura wieloserwerowa wymaga
zawarcia odrębnej umowy licencji.
6. Przez
licencjonowanie
Komponentu
Oprogramowania
na
stanowiska
„konkurencyjne” (pkt. 5.b powyżej) rozumie się, iż Licencjobiorca uprawniony jest do
korzystania z Komponentu Oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk, lecz
jednocześnie może korzystać (tj. uruchamiać Komponent) wyłącznie na liczbie
stanowisk określonej w pkt. 5.b.
7. Licencjobiorca ma prawo do wykonania instalacji Oprogramowania w ramach
dowolnej liczby wydzielonych sieci komputerowych, jednakże całkowita liczba
stanowisk z komponentem „e-Agent” we wszystkich sieciach komputerowych
Licencjobiorcy nie może przekroczyć całkowitej liczby stanowisk w ramach udzielonej
licencji.
8. Jeżeli w Karcie Licencyjnej wskazane zostały określone jednostki organizacyjne
Licencjobiorcy, niniejsza licencja upoważnia do korzystania z Oprogramowania
wyłącznie w ramach tychże jednostek organizacyjnych wskazanych w Karcie
Licencyjnej. W przypadku, gdy Licencjobiorca jest spółka należącą do grupy
kapitałowej lub w jakikolwiek sposób powiązaną z innymi podmiotami, zależną lub
dominującą względem innych podmiotów, niniejsza licencja nie upoważnia do
korzystania z Oprogramowania przez inne spółki z grupy kapitałowej, w tym spółki
powiązane, zależne lub dominujące względem Licencjobiorcy.
9. Niniejsza licencja nie uprawnia Licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji
(sublicencji) jakiemukolwiek podmiotowi, ani też nie może być przedmiotem
zastawu.
10. Przedmiotem niniejszej licencji jest wyłącznie Oprogramowanie w wersji maszynowej
(tj. kod wynikowy Oprogramowania). Licencjobiorca nie jest uprawniony do żądania
od Licencjodawcy udostępniania Oprogramowania w jakiejkolwiek innej formie, w
szczególności udostępnienia kodu źródłowego Oprogramowania.
11. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na sprzęcie
komputerowym oraz przy zastosowaniu systemów operacyjnych spełniających
minimalne wymagania w tym wymagania techniczne określone w Dokumentacji.
12. Wraz z Oprogramowaniem może zostać udostępniona Licencjobiorcy dokumentacja
Oprogramowania, obejmująca w szczególności opis funkcjonalności poszczególnych
wersji edycyjnych Oprogramowania oraz instrukcję użytkownika Oprogramowania
(zwana w niniejszej umowie - „Dokumentacją”). Dokumentacja udostępniona zostaje
Licencjobiorcy w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej
Licencjodawcy (www.hyprovision.com). Ponadto, w przypadku nabycia przez
Licencjobiorcę nośnika z utrwalonym Oprogramowaniem, Dokumentacja może
zostać przekazana Licencjobiorcy na nośniku (CD/DVD).

Paragraf 3.
Kopie Zapasowe Oprogramowania i Dokumentacji
1.

2.

Paragraf 2.
Zakres i Przedmiot Licencji
1.

2.

3.

4.

5.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na
korzystanie z Oprogramowania w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia
Oprogramowania lub jego części przez wprowadzenie Oprogramowania do
komputera, instalację, uruchamianie, przechowywanie, wyświetlanie na monitorze
oraz normalne używanie zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością, z
zastrzeżeniem zasad korzystania z poszczególnych Komponentów Oprogramowania
opisanych poniżej.
Oprogramowanie Hyprovision składa się z następujących Komponentów:
a. e-Agent,
b. e-WebConsole,
c. e-Server wraz z e-Database,
Oprogramowanie Hyprovision dostępne jest w następujących wersjach edycyjnych:
a. Standard,
b. Professional,
c. Enterprise.
Poszczególne wersje edycyjne oprogramowania Hyprovision są dostępne na
określoną liczbę e-Agentów, określoną wersję bazy danych oraz mają różną
funkcjonalność. Szczegółowe informacje o poszczególnych wersjach edycyjnych
Oprogramowania dostępne są na stronie internetowej Licencjodawcy
(http://www.hyprovision.com).
Komponenty oprogramowania Hyprovision licencjonowane są następująco:
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3.

Licencjobiorca ma prawo wykonania dowolnej ilości kopii zapasowych
Oprogramowania. Żadna z kopii zapasowych Oprogramowania nie może być
wykorzystywana równocześnie z Oprogramowaniem, a w szczególności kopie
zapasowe Oprogramowania nie mogą być wykorzystywane do celów szkoleniowych
ani demonstracyjnych.
Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Dokumentacji wyłącznie w zakresie
niezbędnym do normalnego korzystania z Oprogramowania oraz wyłącznie dla
swoich wewnętrznych potrzeb (tj. potrzeb swojej organizacji lub przedsiębiorstwa).
Licencjobiorca uprawniony jest do wykonania dowolnej ilości kopii Dokumentacji,
poprzez zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną,
techniką zapis magnetycznego lub techniką cyfrową, bez konieczności zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia Licencjodawcy. Licencjobiorca nie jest uprawniony do
jakiegokolwiek
rozpowszechniania
Dokumentacji (poza
wykorzystaniem
Dokumentacji dla potrzeb własnej organizacji lub przedsiębiorstwa), w szczególności
nie jest uprawniony do udostępnienia Dokumentacji w sieci Internet. Przedmiotem
kopii może być wyłącznie cała Dokumentacja, bez jakichkolwiek usunięć, czy
ominięcia poszczególnych fragmentów tekstu Dokumentacji.
Licencjobiorca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, modyfikacji, wykreśleń lub
uzupełnień Dokumentacji.

Paragraf 4.
Ograniczenia Licencji
1.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z Oprogramowania
osobom trzecim, ani też do wykorzystywania Oprogramowania dla realizacji potrzeb
osób trzecich. W szczególności Licencjobiorca nie może wykorzystywać
Oprogramowania (lub jakiegokolwiek Komponentu Oprogramowania) do
świadczenia jakichkolwiek usług, zarówno w sposób odpłatny, jak również bez
wynagrodzenia, na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich. W szczególności
Licencjobiorca nie może wykorzystywać Oprogramowania w związku z świadczeniem
na rzecz osób trzecich usług związanych z ewidencjonowaniem lub zarządzaniem

Copyright © BTC Sp. z o.o. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2.

3.

infrastrukturą teleinformatyczną (w tym licencjami) na programy komputerowe.
Licencjobiorca nie może ani sam, ani przez jakąkolwiek osobę trzecią:
a. korzystać z Oprogramowania w całości lub jakiejkolwiek części w zakresie
szerszym niż wyraźnie dozwolony na mocy niniejszej licencji, w szczególności
trwale lub czasowo zwielokrotniać Oprogramowania lub poszczególnych
Komponentów Oprogramowania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie w szerszym zakresie, niż to wynika z postanowień § 2 niniejszej umowy,
b. dokonywać tłumaczenia kodu Oprogramowania (tj. dekompilacji lub
deasemblacji Oprogramowania), poza przypadkami, gdy działanie takie jest
dozwolone na podstawie przepisu art. 75 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631
z późn. zmianami),
c. modyfikować Oprogramowania, wprowadzać jakichkolwiek adaptacji, zmian
układu Oprogramowania lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w
Oprogramowaniu,
d. poprawiać ewentualnych błędów Oprogramowania lub powierzać poprawienie
ewentualnych błędów Oprogramowania jakimkolwiek podmiotom trzecim,
e. podejmować prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych
zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem,
zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Oprogramowania,
f. rozpowszechniać, publikować lub przekazywać osobom trzecim testy
funkcjonalne lub wydajnościowe Oprogramowania,
g. korzystać z Oprogramowania w ten sposób, iż jednocześnie byłoby ono
wykorzystywane na większej liczbie stanowisk, niż określona w § 2 pkt. 5
umowy,
h. rozpowszechniać Oprogramowania w jakikolwiek sposób,
i.
najmować lub użyczać egzemplarze Oprogramowania lub sprzęt komputerowy,
na którym zainstalowano Oprogramowanie.
Poza prawami licencyjnymi wyszczególnionymi w niniejszej umowie licencji,
Licencjodawca nie przyznaje Licencjobiorcy żadnych innych praw, a w szczególności
majątkowych praw autorskich do Oprogramowania, Dokumentacji, jakichkolwiek
praw do znaków towarowych Oprogramowania, firmy lub jakichkolwiek oznaczeń
przedsiębiorstwa Licencjodawcy.

Paragraf 5.
Dodatkowe zobowiązania Licencjobiorcy
1.

2.

3.

4.

Licencjobiorca zobowiązany jest do:
a. instalowania, uruchamiania oraz korzystania z Oprogramowania wyłącznie na
sprzęcie komputerowym oraz przy zastosowaniu systemów operacyjnych
spełniających minimalne wymagania techniczne określone w Dokumentacji,
b. niewykorzystywania jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub programów
komputerowych mogących utrudnić pracę Oprogramowania, powodować
usterki Oprogramowania lub mieć jakikolwiek negatywny wpływ na
funkcjonowanie Oprogramowania,
c. zgłaszania Licencjodawcy wszelkich nieprawidłowości, usterek, błędów w
działaniu Oprogramowania, a także do podjęcia w dobrej wierze współpracy z
Licencjodawcą w procesie eliminacji tychże nieprawidłowości, w szczególności
poprzez udzielanie wyczerpujących informacji w zakresie okoliczności oraz
specyfiki wykrytej usterki lub innej nieprawidłowości Oprogramowania,
d. sporządzenia przynajmniej jednej kopii zapasowej Oprogramowania oraz
sporządzania kopii zapasowych danych generowanych z wykorzystaniem
Oprogramowania, w sposób zapewniający - w przypadku jakiejkolwiek awarii możliwość natychmiastowego przywrócenia pracy Oprogramowania, bez utraty
jakichkolwiek danych.
Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania na wszelkich nośnikach
Oprogramowania oraz egzemplarzach Dokumentacji adnotacji wskazujących na
Licencjodawcę jako podmiot majątkowych praw autorskich do Oprogramowania i
Dokumentacji, adnotacji wskazujących na ograniczenia swobody rozpowszechniania
Oprogramowania oraz Dokumentacji oraz wszelkich innych oznaczeń zamieszczonych
na nich przez Licencjodawcę. Licencjobiorca zobowiązany jest do umieszczania na
nośnikach zawierających kopie zapasowe Oprogramowania informacji wskazujących
na Licencjodawcę jako podmiot uprawniony z majątkowych praw autorskich do
Oprogramowania oraz informacji wskazujących na zakaz rozpowszechniania
Oprogramowania.
Licencjobiorca nie może usuwać ani zmieniać zamieszczonych w Oprogramowaniu
lub/i Dokumentacji informacji wskazujących na podmiot majątkowych praw
autorskich do Oprogramowania, klauzul dotyczących ochrony prawnej
Oprogramowania, znaków towarowych (nazw handlowych) dotyczących
Oprogramowania.
Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Licencjodawcy o
wszelkich naruszeniach oraz podejrzeniach naruszenia praw autorskich do
Oprogramowania przez jakikolwiek podmiot, o których powziął wiadomość w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy licencji.

Paragraf 6.
Gwarancja
1.

2.

Licencjobiorca oświadcza, iż zapoznał się z funkcjonalnością Oprogramowania,
odpowiada ona jego potrzebom i zamierzeniom związanym z zastosowaniem
Oprogramowania. Licencjodawca nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek
dostosowywania Oprogramowania do potrzeb Licencjobiorcy, w szczególności
rozszerzania lub modyfikacji funkcjonalności Oprogramowania.
Zważywszy, że Oprogramowanie reprezentuje technologię komputerową o
najwyższym stopniu zaawansowania, przy obecnym stanie wiedzy informatycznej nie
istnieją możliwości przeprowadzenia testów i weryfikacji wszystkich jego możliwych
zastosowań. Z uwagi na powyższe Licencjodawca nie może zagwarantować, że
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Oprogramowanie, w tym poszczególne Komponenty oraz wykorzystane w
Oprogramowaniu podprogramy (biblioteki programistyczne) pochodzące od osób
trzecich, będą funkcjonować w sposób w pełni prawidłowy, bez jakichkolwiek usterek
lub innych nieprawidłowości.
3. W przypadku wykrycia przez Licencjobiorcę jakiejkolwiek usterki Oprogramowania,
Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym
Licencjodawcy, przedstawiając jednocześnie szczegółowy opis wykrytej usterki
Oprogramowania.
4. W ramach udzielonej gwarancji:
a. Licencjodawca podejmował będzie działania zmierzające do usunięcia
stwierdzonych usterek oraz innych niedogodności w funkcjonowaniu
Oprogramowania (zakres oraz kierunek tychże działań określony zostanie przez
Licencjodawcę),
b. w przypadku stworzenia nowej wersji Oprogramowania - pozbawionej
określonych, uprzednio zidentyfikowanych usterek lub niedogodności w
funkcjonowaniu Oprogramowania, lub też Aktualizacji Oprogramowania (ang.
patch) - pozwalającej na wyeliminowanie określonych, uprzednio
zidentyfikowanych usterek lub innych niedogodności w funkcjonowaniu
Oprogramowania – Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy nową wersję
Oprogramowania lub Aktualizację Oprogramowania (patch), przy czym
udostępnienie nowej wersji Oprogramowania lub Aktualizacji Oprogramowania
(patch) następuje wyłącznie w ramach danej wersji edycyjnej (np. 5.x) w ramach
aktywnych (w okresie gwarancji lub opłaconych) usług serwisowych.
c. Licencjodawca będzie udzielał porad w sprawach związanych z eksploatacją
Oprogramowania. Porady udzielane będą za pomocą poczty elektronicznej w
zakresie i terminach określonych przez Licencjodawcę.
5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż na podstawie udzielonej gwarancji,
Licencjodawca nie jest zobowiązany do dostosowywania funkcjonalności
Oprogramowania do indywidualnych potrzeb Licencjobiorcy, a także do usuwania
zgłaszanych przez Licencjobiorcę błędów, usterek lub innych niedogodności
Oprogramowania. Licencjodawca samodzielnie podejmuje decyzję o wprowadzeniu
nowej wersji Oprogramowania lub Aktualizacji Oprogramowania, a także o
częstotliwości i terminie ich udostępnienia oraz zakresie zmian wprowadzonych przez
nową wersję oprogramowania lub Aktualizację Oprogramowania (patch).
6. Nowe wersje Oprogramowania oraz Aktualizacje Oprogramowania (patch) zostaną
udostępnione Licencjobiorcy do pobrania ze strony internetowej Licencjodawcy
(www.hyprovision.com). Jeżeli do nowej wersji Oprogramowania lub Aktualizacji
Oprogramowania (patch) nie załączono odrębnych warunków licencji, niniejsza
licencja znajduje zastosowanie do tego rodzaju nowych wersji Oprogramowania oraz
Aktualizacji Oprogramowania (patch).
7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do jednoczesnego korzystania z dotychczasowej
oraz nowej wersji Oprogramowania, udostępnionej Licencjobiorcy zgodnie z
postanowieniami pkt. 6 powyżej, chyba że w warunkach licencji dotyczącej nowej
wersji Oprogramowania postanowiono inaczej.
8. Licencjodawca niniejszym udziela gwarancji na dostarczone Licencjobiorcy nośniki z
Oprogramowaniem. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych
przedmiotowych nośników, Licencjobiorca uprawniony jest do żądania wymiany
uszkodzonych nośników na nowe nośniki z Oprogramowaniem. Powyższe
zobowiązanie gwarancyjne Licencjodawcy, w sposób wyczerpujący określa
odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu wad fizycznych dostarczonych nośników z
Oprogramowaniem, a Licencjobiorca nie jest uprawniony do dochodzenia względem
Licencjodawcy jakichkolwiek innych roszczeń. Postanowienia powyższe znajdują
odpowiednie zastosowanie do nośników z Dokumentacją. Postanowienia powyższe
znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Licencjobiorca nabył od
Licencjodawcy oryginalne nośniki z utrwalonym Oprogramowaniem lub/i
Dokumentacją.
9. W celu uniknięcia wątpliwość przyjmuje się, iż gwarancja udzielona na mocy
niniejszego paragrafu umowy nie obejmuje:
a. jakichkolwiek usterek (błędów) w działaniu Oprogramowania spowodowanych
wykorzystaniem Oprogramowania w sposób niezgodny z jego funkcjonalnością
lub przeznaczeniem,
b. jakichkolwiek usterek (błędów) w działaniu Oprogramowania spowodowanych
wykorzystaniem sprzętu komputerowego lub oprogramowania systemów
operacyjnych niezgodnych z zaleceniami opisanymi w Dokumentacji,
c. jakichkolwiek usterek (błędów) w działaniu Oprogramowania spowodowanych
awarią, nieprawidłowościami w konfiguracji lub nieprawidłowym
funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, systemu teleinformatycznego lub
jakiegokolwiek innego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego
przez Licencjobiorcę,
d. uszkodzeń nośników z Oprogramowaniem lub/i Dokumentacją spowodowanych
przez pracowników lub personel Licencjobiorcy, a także wynikających z
niewłaściwego transportu, przechowywania lub wykorzystania przedmiotowych
nośników przez Licencjobiorcę.
10. Okres gwarancji udzielonej Licencjobiorcy na mocy niniejszego paragrafu umowy
licencji, w tym gwarancji na nośniki (pkt. 8 powyżej) wynosi 12 miesięcy licząc od
chwili udostępnienia Licencjobiorcy Karty Licencyjnej. W przypadku przesłania
Licencjobiorcy Karty Licencyjnej wyłącznie za pomocą poczty lub kuriera, za datę
udostępnienia Karty Licencyjnej uważa się datę nadania przesyłki.

Paragraf 7.
Odpowiedzialność Licencjodawcy
1.

Licencjodawca odpowiada za szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w związku z
korzystaniem z Oprogramowania, w tym szkodę powstałą w związku z instalacją,
uruchamianiem, lub błędnym działaniem Oprogramowania, a także szkodę związaną
z utratą możliwości korzystania z Oprogramowania, a w szczególności utracone
korzyści (lucrum cessans), szkodę związaną z utratą danych, zniszczeniem lub awarią
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2.

3.

sprzętu komputerowego, przestojami w pracy, naruszeniem renomy
przedsiębiorstwa, wyłącznie w przypadku, gdy szkoda taka powstała z winy umyślnej
Licencjodawcy.
Powyższe
postanowienie
dotyczy
wszelkich
podstaw
odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. We
wszelkich innych przypadkach odpowiedzialność Licencjodawcy za szkodę
spowodowaną korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Oprogramowania
jest wyłączona.
Licencjodawca nie odpowiada za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, chyba że szkoda została wyrządzona z
winy umyślnej Licencjodawcy.
W związku z udzieloną Licencjobiorcy gwarancją na warunkach opisanych w § 6
powyżej, wyłączona zostaje odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi za
wady Oprogramowania oraz z tytułu rękojmi za wady fizyczne nośników, na których
utrwalono Oprogramowanie lub/i Dokumentację, uregulowana postanowieniami
przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie niniejszej umowy licencji,
wyłączona zostaje odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu usterek
Oprogramowania uregulowana przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zmianami).
Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym paragrafie umowy
odnosi się zarówno do całego Oprogramowania, jak również do poszczególnych
komponentów Oprogramowania oraz wszelkich podprogramów (modułów/bibliotek

3.

4.

udzielenia powyższego upoważnienia, a w szczególności roszczeń o zapłatę
jakiegokolwiek wynagrodzenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową licencji zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn.
zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zmianami). Strony wyłączają
stosowanie przepisu art. 68 (1) Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane lub wynikłe z niniejszej umowy licencji rozstrzygać będą sądy
powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Licencjodawcy.

programistycznych) wykorzystanych w Oprogramowaniu.

Paragraf 8.
Czas trwania i wypowiedzenie licencji
1.
2.

3.

4.

Niniejsza licencji udzielona zostaje na czas nieoznaczony.
Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę licencji, ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących
okoliczności:
a. nie dokonania zapłaty całości wynagrodzenia z tytułu udostępnienia
Oprogramowania Licencjobiorcy, w terminie wynikającym z dowodów
księgowych (faktura VAT, rachunek) będących podstawą zapłaty
wynagrodzenia,
b. naruszenia przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy
licencji, a w szczególności wykorzystania Oprogramowania w szerszym zakresie
niż dozwolony na mocy niniejszej umowy licencji,
c. naruszenia przez Licencjobiorcę majątkowych praw autorskich do
Oprogramowania, lub przysługujących twórcom Oprogramowania osobistych
praw autorskich do Oprogramowania,
d. jakiegokolwiek naruszenia przez Licencjobiorcę praw ochronnych na znaki
towarowe, nazw handlowych dotyczących Oprogramowania lub też firmy lub
jakichkolwiek oznaczeń przedsiębiorstwa Licencjodawcy,
e. otwarcia likwidacji Licencjobiorcy,
f. zgłoszenia przez uprawniony podmiot wniosku o wszczęcie postępowania
upadłościowego Licencjobiorcy,
g. wystąpienia przez jakikolwiek podmiot wobec Licencjobiorcy lub Licencjodawcy
z jakimkolwiek roszczeniem związanym z naruszeniem w wyniku korzystania z
Oprogramowania: majątkowych lub osobistych praw autorskich jakiegokolwiek
podmiotu, praw ochronnych na znak towarowy, tajemnicy przedsiębiorstwa,
praw patentowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Wygaśnięcie niniejszej licencji nie będzie miało wpływu na postanowienia dotyczące
właściwości sądu, ani postanowienia ograniczające lub wyłączające
odpowiedzialność Licencjodawcy, które to postanowienia pozostaną w mocy po
rozwiązaniu niniejszej umowy licencji.
W przypadku wygaśnięcia niniejszej licencji z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności
w przypadku wypowiedzenia licencji przez Licencjodawcę, Licencjobiorca
zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Oprogramowania
oraz usunięcia wszystkich instalacji Oprogramowania (usunięcia Oprogramowania z
dysków twardych komputerów, serwerów itp.) oraz Dokumentacji utrwalonej na
dyskach twardych komputerów wykorzystywanych przez Licencjobiorcę, a także do
niezwłocznego zwrotu otrzymanej Karty Licencyjnej oraz wszelkich nośników z
Oprogramowaniem, Dokumentacją, o ile takie zostały udostępnione Licencjobiorcy.
Licencjobiorca zobowiązany jest do dokonania zwrotu Licencjodawcy Karty
Licencyjnej oraz powyżej wskazanych nośników, poprzez doręczenie ich do siedziby
Licencjodawcy, pod adres wskazany w § 1 pkt. 1 umowy. W przypadku, wygaśnięcia
niniejszej umowy z jakiejkolwiek przyczyny Licencjobiorca nie jest uprawniony do
żądania zwrotu jakichkolwiek kwot uiszczonych tytułem wynagrodzenia za
udostępnienie Oprogramowania w tym udzielenie licencji.

Paragraf 9.
Postanowienia końcowe
1.

2.

Licencjobiorca nie może przenieść całości lub części praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy licencji, w szczególności uprawnienia do korzystania
z Oprogramowania na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej zgody Licencjodawcy
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Licencjodawca uprawniony jest do podania do publicznej wiadomości informacji o
zawarciu niniejszej umowy licencji oraz korzystaniu przez Licencjobiorcę z
Oprogramowania (np. na stronie www). Licencjodawca uprawniony jest do
wykorzystania nazwy (firmy) oraz oznaczeń przedsiębiorstwa Licencjobiorcy w
notatkach prasowych, sprawozdaniach finansowych, listach referencyjnych,
materiałach reklamowych i promocyjnych (również w serwisach internetowych) w
celu wskazania, że zawarł z Licencjobiorcą niniejszą umowę licencji i Licencjobiorca
korzysta z Oprogramowania, chyba że Licencjobiorca nie wyrazi na powyższe zgody,
przy czym Licencjobiorca może dokonać tego w dowolnym momencie. Licencjobiorca
zobowiązuje się nie podnosić wobec Licencjodawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu
Hyprovision® v02072014
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