UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE INFOBIZ SERVER
Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ("Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę
pomiędzy Licencjobiorcą (osobą fizyczną lub prawną) i producentem ("Producent") systemu InfoBiz Server
(”Oprogramowanie”) firmą Structum Sp. z o.o.
Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich,
oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.
I.

UDZIELENIE LICENCJI
1. Licencjobiorca może eksploatować oprogramowanie na jednym serwerze.
2. Licencjobiorca ma prawo udostępnić instalację licencjonowanego systemu pod dowolnym adresem
internetowym oraz w ramach sieci wewnętrznej.
3. Licencja na eksploatację oprogramowania zostaje udzielona na czas nieokreślony.

II. OPIS INNYCH UPRAWNIEŃ l OGRANICZEŃ
1. Zabrania się wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania lub przekazywania oprogramowania
stronom trzecim.
2. Każde dodatkowe dostarczone przez PRODUCENTA składniki oprogramowania muszą być traktowane
jako część oprogramowania i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej.
3. Cesja praw do oprogramowania. Licencjobiorca może przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z
niniejszej Umowy Licencyjnej, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie zatrzymuje żadnych kopii, oraz że
oprogramowanie przekazane innej osobie w całości (łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, nośnikami,
materiałami drukowanymi, uaktualnieniami, niniejszą Umową Licencyjną oraz samą Licencją na użytkowanie
oprogramowania, a osoba nabywająca prawa do oprogramowania zgodzi się przestrzegać postanowień
niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli oprogramowanie stanowi uaktualnienie, cesja praw musi objąć wszystkie
uprzednie wersje oprogramowania, l wszystkie jego składniki.
4. Rozwiązanie Umowy Licencyjnej. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, PRODUCENT ma prawo w
każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeżeli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień
niniejszej licencji na programowanie. W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie
kopie oprogramowania i wszystkie jego składniki.
5. Użytkownik może usunąć oznakowanie brandingowe systemu (Powered by InfoBiz Server) pod warunkiem
uzyskania odrębnej zgody PRODUCENTA.
III.

UAKTUALNIENIA („UPGRADE")
Jeżeli oprogramowanie jest oznaczone jako uaktualnienie, Licencjobiorca może używać oprogramowanie pod
warunkiem, że posiada ważną licencję na produkt określany mianem „produkt uprawniający". Oprogramowanie
oznaczone jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia produkt uprawniający. Licencjobiorca jest zobowiązany
używać uaktualnionego produktu wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie Licencyjnej.

IV. PRAWA AUTORSKIE
Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące oprogramowania jak i załączonych materiałów drukowanych
należą do PRODUCENTA lub jego dostawców.
V.

GWARANCJA
1. Okres gwarancji zaczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru oprogramowania objętego licencją lub
wystawienia faktury za dostawę oprogramowania, jeżeli protokół odbioru nie był podpisany.
2. Okres gwarancji wygasa z końcem ostatniego dnia miesiąca, w którym minie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia
okresu gwarancji. Okres gwarancji zakończy się automatycznie bezpośrednio po zakończeniu okresu trwania
umowy indywidualnej, jeśli taki przypadek nastąpi.
3. PRODUCENT zapewnia i udziela gwarancji, że oprogramowanie będzie funkcjonować w sposób zgodny z
Instrukcją Obsługi i specyfikacją techniczną OPROGRAMOWANIA i będzie wolne od jakichkolwiek wad przez
okres trwania gwarancji.
4. W żadnym elemencie sprzętu dostarczonego przez PRODUCENTA, łącznie z oprogramowaniem, w
warunkach normalnej eksploatacji i obsługi, nie ujawnią się wady materiału przez okres jednego roku o dnia
odbioru. Wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi oprogramowania są ograniczone do 90 dni. Jeżeli prawo
właściwe przewiduje dłuższy (dłuższe) okresy rękojmi, wówczas znajdą zastosowanie te ostatnie przepisy.
5. Użytkownik dostaje gwarancję, że każda dostarczona kopia programu nie będzie posiadała wad fizycznych
występujących na nośniku tej kopii. Gwarancja na fizyczne nośniki oprogramowania nie odnoszą się do wad
wykrytych później niż 90 dni po dacie dostarczenia kopii przez PRODUCENTA.
6. Gwarancja na fizyczne nośniki oprogramowania nie odnosi się do wad powstałych w wyniku działań osób nie
związanych z PRODUCENTEM, niewłaściwego użytkowania, kradzieży lub siły wyższej.
7. Usuwanie błędów nastąpi gdy:
a) Użytkownik stwierdził w raporcie błędów, że istnieje błąd w programie komputerowym, którego nie
można samodzielnie skorygować,

b) Użytkownik jest w stanie wskazać sytuację wystąpienia błędu
c) Użytkownik używa programu komputerowego w wersji dostarczonej przez Producenta.
8. W przeciągu trzech dni roboczych od otrzymania raportu błędów Producent dostarczy użytkownikowi pisemną
odpowiedź zawierającą diagnostykę błędu i ogólny plan prac nad jego usunięciem.
10. W przeciągu następnych 14 dni Producent usunie błąd w użytkowanym programie komputerowym.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA I UPRAWNIENIA KLIENTA
1.
2.

Licencjobiorca ma prawo otrzymania zwrotu należności za zakupione licencje na system InfoBiz Server w
ciągu 30 dni od daty sprzedaży bez podawania przyczyny.
Całkowita odpowiedzialność Producenta (wyłączne uprawnienia Nabywcy) polega na naprawie lub wymianie
oprogramowania, które nie odpowiada warunkom gwarancji i które zostało do Producenta zwrócone wraz z kopią
rachunku Nabywcy. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia klienta należy do Producenta. Gwarancja nie
obejmuje sytuacji, jeśli wadliwe działanie oprogramowania lub sprzętu nastąpiło w wyniku działania siły
wyższej lub jego nieprawidłowego zastosowania.

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA l UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY
1.

OGRANICZENIA RĘKOJMII (GWARANCJI)
Producent oprogramowania zapewnia, że OPROGRAMOWANIE będzie funkcjonowało w sposób zgodny z załączonymi
materiałami instruktażowymi, instrukcją użytkownika i specyfikacją techniczną przez okres 1 roku od dnia odbioru. Wszelkie
uprawnienia z tytułu rękojmi (gwarancji) na OPROGRAMOWANIE są ograniczone do 1 roku. Jeżeli prawo właściwe przewiduje
dłuższy (dłuższe) minimalne okresy rękojmi (gwarancji), wówczas znajdą zastosowanie te ostatnie przepisy.

2.

OGRANICZENIE UPRAWNIEŃ KLIENTA
Całkowita odpowiedzialność Producenta oraz wynikające stąd wyłączne uprawnienia Licencjobiorcy - polegają na zwrocie
uiszczonej ceny, albo naprawie lub wymianie OPROGRAMOWANIA, który nie odpowiada warunkom Ograniczonej Rękojmi
(Gwarancji) i który został zwrócony Producentowi wraz z kopią rachunku Licencjobiorcy. Wybór sposobu zaspokojenia
roszczenia klienta należy do Producenta. Niniejsza Ograniczona Rękojmia (Gwarancja) jest nieważna, jeśli wadliwe działanie
OPROGRAMOWANIE nastąpiło w wyniku wypadku, nadużycia lub jego nieprawidłowego zastosowania. Każdy wymieniony na
nowy produkt OPROGRAMOWANIE będzie objęty rękojmią (gwarancją) do końca pierwszego okresu rękojmi (gwarancji) albo
przez okres 30 dni od wymiany, przy czym obowiązuje ten spośród tych terminów, który upłynie później.

3.

WYŁĄCZENIE POZOSTAŁYCH UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI (GWARANCJI).
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Producent wyłącza wszystkie swoje pozostałe obowiązki z tytułu
rękojmi (gwarancji) zarówno sformułowane wprost, jak i wynikające z okoliczności towarzyszących lub z przepisów prawa, a w
szczególności wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji) za to, że OPROGRAMOWANIE, załączone materiały
instruktażowe oraz jakikolwiek sprzęt towarzyszący spełniają pozostałe wymogi przewidziane przez właściwe prawo dla
odpowiedzialności z tytułu rękojmi (gwarancji).

4.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, Producent wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek inną
szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami polegającymi na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, szkodami z
tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej
lub utraty informacji gospodarczej, oraz innymi szkodami o charakterze wyjątkowym), będącą następstwem używania albo
niemożności używania niniejszego produktu nawet jeśli Producent został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
Całkowita odpowiedzialność Producenta na podstawie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy jest w każdym wypadku
ograniczona do sumy pieniężnej, którą Licencjobiorca rzeczywiście zapłacił za licencje na OPROGRAMOWANIE.

VIII. POUFNOŚĆ
1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał stronom trzecim informacji w zakresie wszelkich
materiałów otrzymanych wraz z programem, w tym dokumentacji użytkownika i samego programu.
2. Producent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie uzyskane dla potrzeb obsługi programu
informacje dotyczące przedsiębiorstwa Użytkownika.
3. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, w której do ujawnienia informacji, o których
mowa w punkcie 1 i 2, gdy zostały zobowiązane prawomocną decyzją lub orzeczeniem uprawnionego organu
lub gdy takie informacje staną się powszechnie znane.
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