
 

 
 

Warunki licencji OPROGRAMOWANIA 
 

1. OPROGRAMOWANIE firmy Ekspert oraz jego elementy są prawnie chronionymi 

programami komputerowymi, do których pełnia autorskich praw majątkowych i 

osobistych przysługuje firmie Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Szczecinie. Prawa majątkowe w zakresie koniecznym dla wywiązania się z niniejszej 

umowy przez WYKONAWCĘ do OPROGRAMOWANIA oraz modułów 

OPROGRAMOWANIA zostały mu udzielone przez właściciela praw w formie licencji i 

prawem do udzielania dalszych licencji ZAMAWIAJĄCYM. 

 

2. Do udzielenia uprawnień wynikających z licencji dochodzi z chwilą zawarcia umowy 

wdrożeniowej zawierającej warunki licencyjne. 

 

3. Licencja stanowi niewyłączne, niezbywalne prawo do użytkowania SYSTEMU zakupione 

od WYKONAWCY na potrzeby prowadzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO działalności 

gospodarczej. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony. Licencja obejmuje możliwość 

użytkowania OPROGRAMOWANIA na ilości stanowisk określonych w umowie.  

 

4. Użytkowanie OPROGRAMOWANIA jest dopuszczalne na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i obejmuje następujące pola eksploatacji: 

 

a. Utrwalenie OPROGRAMOWANIA w pamięci komputera,  

b. Korzystanie z OPROGRAMOWANIA zgodne z dokumentacją, w tym 

uruchamianie OPROGRAMOWANIA, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, 

wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie i dokonywanie eksportu danych, wyłącznie na 

własny użytek, przez ZAMAWIAJĄCEGO, który nabył licencję bezpośrednio od 

WYKONAWCY. 

c. Sporządzanie kopii OPROGRAMOWANIA dla celów archiwalnych lub jako 

kopii zapasowych, z zastrzeżeniem zakazu korzystania z kopii zapasowej lub 

archiwalnej równocześnie z OPROGRAMOWANIEM. 

d. ZAMAWIAJĄCY może korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie w ramach 

swojego przedsiębiorstwa. 

 

5. ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa do jakichkolwiek modyfikacji OPROGRAMOWANIA, nie może 

zbywać, wypożyczać czy też oddawać Systemu do korzystania osobie trzeciej na 

jakiejkolwiek podstawie faktycznej/prawnej.  

 

6. W okresie 12 miesięcy od dnia zakupu licencji, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do pobrania 

bezpłatnych aktualizacji OPROGRAMOWANIA. 

 

7. Po upływie 12 miesięcznego okresu o jakim mowa w ust 6 aktualizacja następuje 

odpłatnie. Poprzez zawarcie niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY zamawia dostęp do 

aktualizacji OPROGRAMOWANIA. Z tego tytułu przed upływem terminu bieżącej 

aktualizacji WYKONAWCA wystawi fakturę VAT z tytułu aktualizacji w kolejnym 12 

miesięcznym okresie. 

 

8. ZAMAWIAJACY powinien zgłosić chęć wykupienia aktualizacji OPROGRAMOWANIA na 

kolejne 12 miesięcy, najpóźniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcie bieżącej aktualizacji. 

 

9. W przypadku złożenia oświadczenia o jakim mowa w ust 8 ZAMAWIAJĄCY ma prawo 

zakupienia aktualizacji OPROGRAMOWANIA na podstawie odrębnego zamówienia. 

 

10. W przypadku dokonania zakupu aktualizacji OPROGRAMOWANIA przed datą wygaśnięcia 

kwota abonamentu wyniesie 15% aktualnej ceny systemu. 

 



 

 
 

11. W przypadku, jeśli zakup aktualizacji następuje po dacie wygaśnięciu kwota abonamentu 

wyniesie: 

 

a. do 60 dni od daty wygaśnięcia - 20% aktualnej ceny systemu 

b. po upływie 60 dni od daty wygaśnięcia – 30% aktualnej ceny systemu 

 

12. WYKONAWCA nie odpowiada za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, 

rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania 

OPROGRAMOWANIA, wad OPROGRAMOWANIA, niedopasowania OPROGRAMOWANIA 

do specyficznych potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO wykraczających poza zakres wynikający z 

ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za 

pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, 

stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności 

użytkowania OPROGRAMOWANIA, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę 

reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych. 

 

13. ZAMAWIAJĄCY traci uprawnienia płynące z gwarancji w sytuacji, gdy jakiekolwiek prace 

dotyczące OPROGRAMOWANIA, w szczególności jego aktualizacja, zmiana czy dodanie 

nowych funkcjonalności, wykonywane są przez podmiot nie posiadający obowiązującej w 

momencie ich wykonywania, umowy partnerskiej z firmą Ekspert Systemy Informatyczne 

Sp. z o.o. Sp. k. 
 

 


