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UMOWA LICENCYJNA WAPRO 365

Wersja Produktu 8.7x.x
zawarta pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Konrada Wallenroda 4c, 20607, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257, NIP 52226-12-717, REGON: 017293003, o kapitale zakładowym w wysokości 167 090 965 zł, opłaconym w całości (zwaną
dalej: „Producentem”), a Klientem Końcowym, łącznie zwanych Stronami, o treści:
1. Definicje
Dla potrzeb niniejszej Umowy Licencyjnej, pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
Pojęcie
Aktualizacje

Certyfikat Autentyczności

Dokumentacja

Informacje Poufne

Klient Końcowy

Znaczenie
- udostępniane przez Producenta w ramach uiszczonej przez Klienta
Końcowego opłaty licencyjnej z tytułu wykupienia Subskrypcji modyfikacje
Produktu polegające na zmianie modułów albo funkcji Produktu objętych
Umową Licencyjną, a także usunięcie błędów występujących w Produkcie,
realizowane w ramach przeprowadzonego przez Producenta rozwoju
Produktu. Aktualizacje mogą być udostępniane poprzez dostarczenie
modyfikacji bezpośrednio do zainstalowanego Produktu. Zasady
udostępniania Aktualizacji opisane są na stronie http://www.wapro.pl.
- dokument potwierdzający udzielenie przez Producenta Klientowi
Końcowemu licencji na korzystanie z Produktu wskazujący:
i.
Produkt objęty licencją ze wskazaniem jego wariantu;
ii.
dane identyfikacyjne działalności gospodarczej lub statutowej, do
obsługi której Klient Końcowy może wykorzystywać Produkt;
iii.
numer licencji;
iv.
czas trwania wykupionej Subskrypcji;
v.
typ licencji;
vi.
liczba stanowisk lub urządzeń końcowych, na których możliwe
jest korzystanie z Produktu (o ile dotyczy);
vii.
liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z
Produktu (o ile dotyczy).
Certyfikat Autentyczności wydawany jest Klientowi Końcowemu w postaci
papierowej lub elektronicznej. Certyfikat Autentyczności dostępny jest
także z poziomu samego Produktu.
- wszelka dokumentacja dostarczona lub udostępniona Klientowi, w tym
informacje dostępne na stronie internetowej http://wapro.pl oraz dostępne
z poziomu Produktu, niezależnie od postaci (papierowa / elektroniczna),
opisująca specyfikację, sposób działania Produktu oraz warunki lub
zalecenia dotyczące korzystania z Produktu przez Klienta Końcowego.
- wszelkie nieujawnione do publicznej wiadomości informacje dotyczące
przedsiębiorstwa Producenta oraz Produktu, w szczególności informacje
o charakterze technicznym, technologicznym, marketingowym,
handlowym oraz finansowym i organizacji przedsiębiorstwa Producenta,
kod źródłowy Produktu, tworzona przez Produkt struktura danych.
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, która dokonała zakupu Produktu i zaakceptowała warunki Umowy
Licencyjnej w toku instalacji Produktu.

Nowa Wersja

Produkt

Produkty Osób Trzecich
Subskrypcja

Terytorium

Umowa Licencyjna
Wsparcie

- każda kolejna udostępniona przez Producenta rynkowo wersja Produktu,
zawierająca jego modyfikacje, polegające na zmianie modułów albo funkcji
Produktu, a także usunięcie błędów występujących w Produkcie,
realizowana w ramach przeprowadzonego przez Producenta procesu
stałego rozwoju Produktu. Zasady udostępniania Nowych Wersji Produktu
opisane są na stronie http://www.wapro.pl. Nowa Wersja może nie
obejmować zmian wprowadzonych na zlecenie Klienta Końcowego na
podstawie odrębnie zawartej przez Strony umowy.
- wskazane w Certyfikacie Autentyczności programy komputerowe z linii
WAPRO ERP, w wersjach oferowanych rynkowo przez Producenta w
dacie nabycia Produktu przez Klienta Końcowego, nieskonfigurowane do
indywidualnych potrzeb Klienta Końcowego. Zakres funkcjonalności
Produktu zależy od jego wariantu wybranego przez Klienta Końcowego
przy zakupie Produktu lub później zmienionego, na warunkach
wskazanych w Umowie Licencyjnej i odrębnych dokumentach. Lista
Produktów wraz z ich wariantami dostępna jest na stronie internetowej
http://www.wapro.pl.
- oprogramowanie komputerowe, do którego majątkowe prawa autorskie
przysługują osobom trzecim.
- prawo Klienta Końcowego do korzystania ze wszystkich funkcjonalności
Produktu, w tym uzyskania i korzystania z Aktualizacji, Nowych Wersji
Produktu oraz uzyskania Wsparcia w trakcie trwania Subskrypcji, na
zasadach opisanych w Umowie Licencyjnej oraz odrębnych dokumentach.
- terytorium państwa lub państw, na terenie których Klient Końcowy
uprawniony jest do korzystania z Produktu. W braku odmiennych ustaleń
Stron przyjmuje się, że Terytorium oznacza każdorazowo terytorium EOG
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Wielkiej Brytanii (po
zakończeniu procedury Brexitu).
- niniejsza umowa.
- usługi wsparcia Klienta Końcowego w zakresie korzystania z Produktu. W
ramach Wsparcia Klient Końcowy ma prawo do uzyskania pomocy
technicznej związanej z korzystaniem z Produktu - w formie płatnej wizyty
konsultanta, płatnej lub bezpłatnej pomocy telefonicznej (Help Desk), za
pośrednictwem Internetowego systemu zgłoszeń IHD lub korzystając z
wiedzy zawartej w serwisie internetowym dostępnym pod adresem
http://pomoc.wapro.pl, zgodnie z zasadami opisanymi na stronie
http://www.wapro.pl.

2. Postanowienia wstępne
2.1.
[Umowa Licencyjna – zakres] Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, innych
stosowanych przez Producenta i udostępnionych Klientowi Końcowemu przed zawarciem Umowy
Licencyjnej warunków korzystania z Produktu oraz Dokumentacji, a także ewentualnych indywidualnych
ustaleń Producenta i Klienta Końcowego, Klient Końcowy uprawniony jest do korzystania z Produktu oraz
Dokumentacji w granicach określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej.
2.2.
[Oświadczenie Producenta] Producent oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Klientowi
Końcowemu licencji na korzystanie z Produktu oraz Dokumentacji w zakresie opisanym w Umowie
Licencyjnej.
2.3.
[Prawa wyłączne Producenta] Klient Końcowy przyjmuje do wiadomości fakt, iż Produkt i Dokumentacja,
a także wszelkie ich oznaczenia, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
przysługujących Producentowi, jak również mogą stanowić Informację Poufną i mogą być objęte
obowiązkiem ochrony wynikającym z części [10] Umowy Licencyjnej.

2.4.

[Brak ograniczeń Producenta] Udzielenie Klientowi Końcowemu licencji na korzystanie z Produktu oraz
Dokumentacji w zakresie określonym w Umowie Licencyjnej nie ogranicza w żaden sposób Producenta w
korzystaniu z przysługujących mu praw, w tym w praw dokonywania zmian Produktu lub Dokumentacji, w
szczególności mających na celu usuwanie błędów Produktu bądź uwzględnienie ogólnych lub
indywidualnych potrzeb użytkowników Produktu.
2.5.
[Produkty Osób Trzecich] Umowa Licencyjna nie określa warunków korzystania przez Klienta
Końcowego z Produktów Osób Trzecich współdziałających z Produktem, nawet jeżeli zostały one
dostarczone Klientowi Końcowemu wraz z Produktem, korzystanie z których może być przedmiotem
odrębnych warunków określonych przez ich producentów.
3. Licencja na korzystanie z Produktu oraz Dokumentacji
3.1.
[Licencja niewyłączna] Na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej Producent udziela Klientowi
Końcowemu nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów wchodzących w skład
Produktu oraz Dokumentacji, w zakresie i na warunkach określonych poniższymi postanowieniami (zakres
Subskrypcji).
3.2.
[Miejsce obowiązywania licencji] Licencja jest ograniczona terytorialnie. Klient jest upoważniony do
korzystania z Produktu oraz Dokumentacji wyłącznie na Terytorium.
3.3.
[Czas obowiązywania licencji] Licencja jest udzielana na czas trwania Subskrypcji, zgodnie z zapisami
części [7] Umowy Licencyjnej oraz treścią Certyfikatu Autentyczności.
3.4.
[Produkt] Licencja udzielana jest na korzystanie z Produktu w wariancie wskazanym w Certyfikacie
Autentyczności. Jeżeli Producent dostarczy Klientowi Końcowemu w trakcie trwania Subskrypcji
Aktualizacje lub Nowe Wersje Produktu, postanowienia Umowy Licencyjnej dotyczące korzystania z
Produktu stosuje się także do Aktualizacji oraz Nowych Wersji Produktu.
3.5.
[Typ licencji] Typ licencji wskazany jest w Certyfikacie Autentyczności.
3.6.
[Ilość dostępów] Licencja zostaje udzielona w zakresie umożliwiającym korzystanie z liczby
jednoczesnych dostępów (stanowisk lub urządzeń końcowych) lub liczby użytkowników nieprzekraczającej
wartości określonych w Certyfikacie Autentyczności, przy czym:
3.6.1. jeżeli Klient Końcowy nabył wersję jednostanowiskową Produktu - może zainstalować Produkt na
jednym komputerze lub urządzeniu mobilnym i używać Produktu wyłącznie na jednym stanowisku;
przez komputer rozumie się maszynę fizyczną lub wirtualną z zainstalowanym pojedynczym
systemem operacyjnym;
3.6.2. jeżeli Klient Końcowy nabył wersję wielostanowiskową Produktu - może zainstalować Produkt na
jednym serwerze i używać Produktu, w ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej (terminal
sieciowy), jednocześnie na komputerach lub urządzeniach mobilnych w liczbie odpowiadającej
liczbie stanowisk, na którą została udzielona licencja. Liczba stanowisk została określona na
Certyfikacie Autentyczności Produktu (i fakturze);
3.6.3. jeżeli Klient nabył wersję wielostanowiskową edukacyjną Produktu - może zainstalować Produkt na
jednym serwerze lub dowolnej liczbie komputerów oraz urządzeń mobilnych i używać Produktu, w
ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej (terminal sieciowy), jednocześnie na komputerach lub
urządzeniach mobilnych w dowolnej liczbie stanowisk w ramach tej samej jednostki organizacyjnej
Klienta Końcowego i wyłącznie dla celów edukacyjnych; Klient Końcowy nie może wykorzystywać
Produktu dla celów komercyjnych (tj. produkcyjnego korzystania z Produktu na potrzeby
działalności gospodarczej lub statutowej prowadzonej przez Klienta Końcowego), innych niż
edukacyjne.
3.7.
[Własny użytek] Z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 3.8, Produkt i Dokumentacja mogą
być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek Klienta Końcowego, w celu obsługi jednej prowadzonej
przez Klienta Końcowego działalności gospodarczej lub statutowej. W szczególności Umowa Licencyjna
nie upoważnia Klienta do korzystania z Produktu w celu świadczenia przez Klienta Końcowego usług na
rzecz jakichkolwiek osób trzecich w jakimkolwiek zakresie oraz w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną,
w tym do świadczenia na rzecz osób trzecich usług księgowych lub rachunkowych. Korzystanie z Produktu
do obsługi więcej niż jednej działalności gospodarczej lub statutowej dopuszczalne jest pod warunkiem (i)

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

posiadania przez Produkt takiej funkcjonalności, oraz (ii) nabycia prawa do korzystania z Produktu dla
każdej z tych działalności. W przypadku spełnienia warunków wskazanych powyżej, Producent wystawi
odrębny Certyfikat Autentyczności dla każdej z prowadzonych przez Klienta Końcowego działalności.
[Własny użytek – wyjątek] Ograniczenie, o którym mowa w punkcie 3.7, nie ma zastosowania do
korzystania z Produktu w wariancie Biuro. W takim wypadku Klient Końcowy uprawniony jest do
korzystania z Produktu do obsługi jednej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub
statutowej, a także korzystania z Produktu dla obsługi działalności gospodarczych lub statutowych
prowadzonych przez osoby trzecie, na podstawie uzgodnień lub umów zawartych z tymi osobami przez
Klienta Końcowego w zakresie prowadzonej przez Klienta Końcowego działalności gospodarczej lub
statutowej, o ile zakres prowadzonej działalności Klienta Końcowego obejmuje usługową działalność
obsługi przedsiębiorstw podmiotów trzecich w obszarze zgodnym z przeznaczeniem Produktu, a także
zgodnie z postanowieniami Umowy Licencyjnej oraz Dokumentacji.
[Pola eksploatacji] Producent udziela Klientowi Końcowemu licencji na korzystanie z Produktu i
Dokumentacji na następujących polach eksploatacji:
3.9.1. w zakresie Produktu – na polach eksploatacji obejmujących prawo trwałego lub czasowego
zwielokrotniania programów komputerowych w pamięci komputera, na serwerze oraz w
urządzeniach mobilnych, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zgodnego z
postanowieniami Umowy Licencyjnej korzystania z Produktu, z uwzględnieniem ograniczeń takiego
korzystania wynikających z Umowy Licencyjnej oraz Certyfikatu Autentyczności,
3.9.2. w zakresie Dokumentacji – na polach eksploatacji obejmujących prawo zwielokrotniania
egzemplarzy Dokumentacji, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zgodnego z
postanowieniami Umowy Licencyjnej Klienta Końcowego korzystania z Dokumentacji, z
uwzględnieniem ograniczeń takiego korzystania wynikających z Umowy Licencyjnej.
[Kopia zapasowa] Klient Końcowy uprawniony jest do wykonania jednej kopii zapasowej dostarczonego
Produktu, przy czym nie może być ona używana równocześnie z wykorzystywanym Produktem.
Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy możliwości sporządzania przez
Klienta Końcowego kopii bazy danych przetwarzanych przez niego w Produkcie.
[Wymagania sprzętowe] Korzystanie z Produktu może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu sprzętu
komputerowego oraz współdziałających z Produktem systemów operacyjnych spełniających minimalne
wymagania techniczne określone przez Producenta w Dokumentacji. Klient Końcowy niniejszym
oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy szczegółowo zapoznał się z Dokumentacją.
[Zakres uprawnień – wyłączenie zastosowania art. 75 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych] Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient jest uprawniony do
korzystania z Produktu wyłącznie w zakresie uprawnień wyraźnie określonych w Umowie Licencyjnej (w
szczególności Strony wyłączają w odniesieniu do korzystania z Produktu przez Klienta Końcowego
zastosowanie art. 75 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
[Czynności zakazane] Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień indywidualnych uzgodnień Stron, w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w
ramach uzyskanej licencji Klient Końcowy nie jest w szczególności upoważniony do:
3.13.1. korzystania z Produktu w całości lub w części w zakresie szerszym niż wyraźnie dozwolony na
podstawie Umowy Licencyjnej, w szczególności dokonywania tłumaczenia (m.in. dekompilacji lub
deasemblacji), przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Produkcie, z
zastrzeżeniem uprawnień Klienta Końcowego wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa oraz konieczności spełnienia przez Klienta Końcowego warunków określonych w
punkcie 3.14;
3.13.2. poprawiania ewentualnych błędów Produktu;
3.13.3. tworzenia utworów i rozwiązań w oparciu o model danych lub algorytmy zawarte w Produkcie, z
wyjątkiem uprawnień przyznanych Klientowi Końcowemu w zakresie warstwy rozszerzeń Produktu
opisanych w Dokumentacji;

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.13.4. rozpowszechniania, publikowania lub przekazywania osobom trzecim (w tym wynajmowania lub
użyczania) egzemplarzy Produktu lub sprzętu komputerowego, na którym zainstalowano Produkt;
3.13.5. przenoszenia na inne osoby własności lub w inny sposób udostępniania nośników z Produktem,
w szczególności Klient Końcowy nie może: dzierżawić, oddawać w leasing, sprzedawać, czasowo
udostępniać, wynajmować, użyczać nośników z Produktem, ani sprzętu komputerowego, na którym
zainstalowany został Produkt;
3.13.6. podejmowania prób, ani dokonywania usunięcia, przełamania lub obejścia zabezpieczeń
technicznych przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub
rozpowszechnieniem Produktu;
3.13.7. udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu i Dokumentacji, ani w inny sposób umożliwiania
korzystania z Produktu i Dokumentacji;
3.13.8. przenoszenia w całości lub w części praw i obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej na
rzecz innych podmiotów, chyba że uzyskał na to zgodę Producenta, wyrażoną w formie pisemnej
pod rygorem nieważności;
3.13.9. wykorzystywania lub udostępniania osobom trzecim w jakimkolwiek zakresie i w jakikolwiek
sposób informacji stanowiących zawartość merytoryczną Produktu lub Dokumentacji.
[Wymiana niezbędnych informacji] W przypadku zamiaru Klienta Końcowego skorzystania z
uprawnienia wynikającego z art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient
Końcowy poinformuje o tym fakcie Producenta. Producent przekaże Klientowi Końcowemu informacje
niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego oprogramowania z Produktem, o ile
będzie w ich posiadaniu, Klient Końcowy ma prawo skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 75 ust.
2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w przypadku nie otrzymania informacji od
Producenta w terminie [30] dni od dnia poinformowania Producenta o zamiarze skorzystania przez Klienta
Końcowego z ww. uprawnienia.
[Zobowiązania Klienta Końcowego] Niezależnie od powyższych postanowień, Klient Końcowy
zobowiązany jest do:
3.15.1. niezwłocznego zgłaszania Producentowi wszelkich błędów, a także do podjęcia na wniosek
Producenta w dobrej wierze współpracy z Producentem lub osobami wskazanymi przez
Producentem w celu ich wyeliminowania, w szczególności poprzez udzielenie wyczerpujących
informacji w zakresie okoliczności oraz specyfiki wykrytego błędu osobom upoważnionym ze strony
Producenta;
3.15.2. zachowania wszelkich oznaczeń i adnotacji, w szczególności informacji wskazujących na
Producenta jako podmiot autorskich praw majątkowych, zawierających zakaz rozpowszechniania
Produktu i Dokumentacji;
3.15.3. umieszczenia na nośniku zawierającym kopię zapasową Produktu wyraźnych i czytelnych
informacji wskazujących, że dany nośnik zawiera kopię zapasową Produktu oraz, że utrwalony na
nim Produkt stanowi przedmiot majątkowych praw autorskich przysługujących Producentowi.
[Kod Produktu] Na podstawie niniejszej Umowy Klient Końcowy nie jest uprawniony do żądania od
Producenta wydania lub udostępnienia Produktu w jakiejkolwiek innej formie niż kod wynikowy
(wykonywalny), w szczególności nie jest uprawniony do żądania od Producenta wydania lub udostępnienia
kodu źródłowego Produktu.
[Kontrola zgodności korzystania] Klient Końcowy wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Producenta
lub upoważnioną przez niego osobę kontroli zgodności korzystania przez niego z Produktu, także w
sposób zdalny w celu weryfikacji zgodności licencyjnej z uprawnieniami do korzystania z Produktu,
przysługującymi Klientowi Końcowemu.
[Zabezpieczenia] Producent ma prawo stosowania zabezpieczeń technicznych dostępu do Produktu, w
tym w szczególności kluczy software’owych, w celu zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z
Produktu oraz przestrzegania Umowy Licencyjnej.
[Audyt] Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności i zgodności z Umową Licencyjną
korzystania przez Klienta Końcowego z Produktu, w tym przy użyciu specjalnego mechanizmu kontrolnego

umożliwiającego zdalny (poprzez sieć Internet) dostęp do Produktu zainstalowanego u Klienta
Końcowego. W przypadku, gdy w celu przeprowadzenia audytu, o którym mowa w niniejszym punkcie
zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony
zawrą stosowną umowę. Klient Końcowy zobowiązuje się ponadto do zapewnienia Producentowi realnej
możliwości dokonywania inspekcji i kontroli w miejscu instalacji Produktu, w celu stwierdzenia, czy Klient
Końcowy korzysta z Produktu legalnie i w sposób zgodny z udzieloną licencją. W przypadku stwierdzenia
przez Producenta, że Klient Końcowy narusza postanowienia udzielonej licencji (w tym korzysta z Produktu
nielegalnie lub też w zakresie szerszym niż wynikający z udzielonej licencji) lub też autorskie prawa
majątkowe przysługujące Producentowi, Producent uprawniony jest w szczególności do zablokowania
możliwości korzystania przez Klienta Końcowego z Produktu do czasu wyjaśnienia sprawy.
4. Opłata licencyjna. Zmiany wariantów i liczby dostępów
4.1.
[Opłata licencyjna] Z tytułu wykupienia Subskrypcji, Klient Końcowy zapłaci opłatę licencyjną na
warunkach określonych w odrębnej umowie.
4.2.
[Odnowienie Subskrypcji] Po zakończeniu czasu trwania Subskrypcji, Klient Końcowy uprawniony jest
do wykupienia Subskrypcji na kolejny okres.
4.3.
[Subskrypcja dla dotychczasowych Klientów Końcowych] Postanowienie punktu 4.2 stosuje się
odpowiednio do osób, które uprzednio zawarły z Producentem umowę licencyjną uprawniającą Klienta
Końcowego do bezterminowego korzystania z Produktu .
4.4.
[Zmiany wariantów i liczby dostępów] Klient Końcowy uprawniony jest do żądania zmiany
(podwyższenia) wariantu wykupionego Produktu oraz zmiany (poszerzenia) zakresu dozwolonego
korzystania, w tym zwiększenia liczby dostępów (użytkowników / stanowisk) wskazanych w Certyfikacie
Autentyczności.
4.5.
[Inne należności] Klient Końcowy jest zobowiązany pokryć również wszelkie podatki oraz wszelkie inne
należności publicznoprawne, jakie mogą powstać w związku z zawarciem Umowy Licencyjnej, z
wyłączeniem podatków dochodowych, dla których podatnikiem jest Producent.
4.6.
[Informacje zawarte na fakturze] Niezależnie od wymogów prawnych związanych z wystawieniem
faktury, w każdym wypadku faktura wystawiona Klientowi Końcowemu w związku z wykupieniem
Subskrypcji zawiera dane identyfikacyjne działalności gospodarczej lub statutowej, do obsługi której Klient
może wykorzystywać Produkt.
5. Nowe Wersje Produktu. Aktualizacje
5.1.
[Uprawnienie do otrzymywania Nowych Wersji] Klient Końcowy jest uprawniony do otrzymywania
Nowych Wersji Produktu bez dodatkowych opłat przez czas trwania Subskrypcji.
5.2.
[Zastąpienie poprzedniej wersji Nową Wersją] Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w punkcie 5.6,
Nowa Wersja Produktu zastępuje wersję Produktu dotychczas używaną przez Klienta Końcowego z chwilą
jej zainstalowania przez Klienta Końcowego. W braku odmiennych uzgodnień, do korzystania przez Klienta
Końcowego z Nowej Wersji Produktu stosuje się postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej.
5.3.
[Poprzednie wersje Produktu] Klient Końcowy nie jest zobowiązany do zainstalowania Nowej Wersji
Produktu. Podjęcie przez Klienta Końcowego decyzji o niedokonywaniu instalacji Nowej Wersji nie zwalnia
Producenta z obowiązku przedstawiania Klientowi Końcowemu kolejnych Nowych Wersji Produktu.
Podjęcie przez Klienta Końcowego decyzji o zainstalowaniu kolejnej Nowej Wersji Produktu oznacza
jednoczesną instalację wszystkich uprzednio pominiętych przez Klienta Końcowego Nowych Wersji. Z
chwilą rozpoczęcia przez Klienta Końcowego korzystania z Nowej Wersji Produktu Umowa Licencyjna
wygasa w zakresie uprawnień do korzystania z poprzedniej wersji Produktu, w zakresie, w jakim została
zastąpiona Nową Wersją.
5.4.
[Infrastruktura Klienta Końcowego a Nowe Wersje] Producent nie gwarantuje, że Nowe Wersje
Produktu będą działały na infrastrukturze używanej przez Klienta Końcowego. Producent oświadcza, że w
celu zapewnienia poprawnej i wydajnej pracy Produktu instalacja Nowej Wersji może wymagać wymiany
części albo całości infrastruktury, na której zainstalowany jest Produkt.
5.5.
[Aktualizacje] Aktualizacje Produktu udostępniane są przez Producenta w ramach opłaconej przez
Klienta Końcowego opłaty licencyjnej z tytułu wykupienia Subskrypcji.

5.6.

[Wyłączenie] Uprawnienia Klienta Końcowego do korzystania z Produktu wynikające z uprzednio
zawartych umów licencyjnych bezterminowych ulegają zawieszeniu na czas obowiązywania Umowy
Licencyjnej, w szczególności Klient Końcowy nie jest uprawniony do równoczesnego korzystania z
Produktu oznaczonego tym samym numerem licencyjnym w ramach dwóch odrębnych instalacji.

6. Odpowiedzialność
6.1.
[Produkt „as-is”] Zawierając niniejszą Umowę Licencyjną Klient Końcowy potwierdza, że zapoznał się z
właściwościami i funkcjonalnościami (specyfikacją) Produktu, zawartą w szczególności w Dokumentacji.
Klient Końcowy jest świadomy, że Produkt dostarczany jest wyłącznie w postaci standardowej („as-is”).
Producent nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta Końcowego w zastosowaniu Produktu w
prowadzonej przez niego działalności. Z zastrzeżeniem odrębnych uzgodnień Stron, Producent nie
dostosowuje Produktu do potrzeb Klienta Końcowego. Proces rozwoju Produktu uzależniony jest od
polityki Producenta w zakresie organizacji produkcji oprogramowania, kształtowanej przez Producenta na
bieżąco na podstawie jego dyskrecjonalnych decyzji.
6.2.
[Brak usług dodatkowych] Producent nie ma obowiązku zapewnienia Klientowi Końcowemu
jakichkolwiek usług związanych z instalacją Produktu ani szkoleń w zakresie korzystania z Produktu.
Wszelkie ewentualne działania lub prace związane z wdrożeniem Produktu u Klienta Końcowego bądź
dostosowaniem Produktu do specyficznych potrzeb lub oczekiwań Klienta Końcowego mogą zostać
zrealizowane w ramach odrębnych umów oraz za zapłatą odrębnego wynagrodzenia.
6.3.
[Odpowiedzialność Producenta] Producent ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność, w tym
także z tytułu utraconych korzyści, za szkody wyrządzone Klientowi Końcowemu umyślnym działaniem lub
umyślnym zaniechaniem. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Producenta z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej (w tym z tytułu szkody
spowodowanej działaniem, brakiem działania lub wadliwym działaniem Produktu) jest wyłączona.
6.4.
[Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi] Z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z
powyższych postanowień, Producent nie udziela Klientowi Końcowemu jakiejkolwiek innej gwarancji na
Produkt ani Dokumentację, w szczególności Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Producenta z
tytułu rękojmi za wady lub usterki Produktu lub Dokumentacji.
6.5.
[Wymiana nośników] W przypadku stwierdzenia przez Klienta Końcowego wad nośnika, na którym
utrwalono Produkt, uniemożliwiających instalację Produktu, Producent gwarantuje bezpłatną wymianę
nośnika na wolny od wad - pod warunkiem, że wada nośnika zostanie zgłoszona w terminie 3 miesięcy od
daty nabycia Produktu (tj. od daty wystawienia stosownej faktury); wady nośników winny być zgłaszane
przez Klienta Końcowego do podmiotu, od którego Klient Końcowy nabył Produkt.
6.6.
[Zastrzeżenie] Producent zastrzega, że treść Dokumentacji, w szczególności instrukcji obsługi Produktu
- ze względu na cykl edycyjny - może zawierać nieścisłości lub nie uwzględniać najnowszych zmian w
Produkcie, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Producenta.
Informacje o zmianach w Produkcie zawarte są w menu „Pomoc” dostępnym w każdej kolejnej wersji
Produktu.
7. Obowiązywanie Umowy Licencyjnej
7.1.
[Okres obowiązywania licencji] Umowa Licencyjna zostaje zawarta na czas trwania Subskrypcji
wskazany w Certyfikacie Autentyczności. W braku wskazania czasu trwania Subskrypcji w Certyfikacie
Autentyczności, Subskrypcja obejmuje okres 365 dni od dnia wydania Klientowi Końcowemu pierwszego
klucza licencyjnego (kodu aktywacyjnego) do Produktu. Po upływie czasu trwania Subskrypcji, Klient
Końcowy uprawniony jest do dalszego ograniczonego korzystania z Produktu przez okres 5 lat od
zakończenia Subskrypcji na zasadach i w zakresie określonych w Umowie Licencyjnej oraz Dokumentacji.
W przypadku wykupienia przez Klienta Końcowego Subskrypcji na kolejny okres, uprawnienia i zakres
dozwolonego korzystania regulować będą warunki licencyjne obowiązujące w dniu wykupienia nowej
Subskrypcji i ich zaakceptowania, a w zakresie z nimi niesprzecznym dodatkowo odpowiednie
postanowienia Umowy Licencyjnej.

7.2.

[Wersja demonstracyjna Produktu] Niezależnie od okresu wskazanego w punkcie 7.1, Klient Końcowy
ma prawo do bezterminowego używania Produktu w wersji demonstracyjnej (na bazie demonstracyjnej)
wyłącznie w celu zapoznania się z zakresem funkcjonalnym i sposobem działania Produktu. Produkt w
wersji demonstracyjnej nie może być używany dla celów komercyjnych (tj. produkcyjnego korzystania z
Produktu na potrzeby działalności gospodarczej lub statutowej prowadzonej przez Klienta Końcowego),
innych niż testowe.
7.3.
[Wersja trial Produktu] ] Klient ma prawo do produkcyjnego korzystania z Produktu w wersji trial przez
30 dni od jego uruchomienia bez dokonywania aktywacji. Baza produkcyjna (testowa) stworzona w ramach
korzystania z Produktu w wersji trial może być następnie wykorzystywana przez Klienta Końcowego po
aktywacji Produktu.
7.4.
[Aktywacja Produktu] Aktywacja Produktu następuje poprzez wpisanie w Produkcie klucza licencyjnego
(kodu aktywacyjnego) przekazanego Klientowi Końcowemu lub automatycznie dostarczonego do Produktu
za pośrednictwem sieci Internet.
7.5.
[Wypowiedzenie Umowy Licencyjnej] Producent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej
ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
7.5.1. naruszenia przez Klienta Końcowego majątkowych praw autorskich do Produktu lub Dokumentacji,
w tym także w przypadku jakichkolwiek prób obejścia/przełamania zabezpieczeń, o których mowa
w punkcie 3.18 Umowy Licencyjnej,
7.5.2. naruszenia przez Klienta Końcowego postanowień Umowy Licencyjnej, w tym w szczególności
postanowień odnoszących się do zakresu i sposobu korzystania z Produktu oraz Dokumentacji lub
postanowień dotyczących poufności,
7.5.3. nieuiszczenia przez Klienta Końcowego opłat licencyjnych w terminach określonych w odrębnej
umowie zawartej przez Klienta Końcowego oraz Producenta.
7.6.
[Zniszczenie kopii Produktu lub Dokumentacji] W przypadku rozwiązania Umowy Licencyjnej,
niezależnie od przyczyny, Producentowi przysługuje prawo żądania zniszczenia przez Klienta Końcowego
wszelkich kopii Produktu lub Dokumentacji istniejących w momencie rozwiązania Umowy Licencyjnej,
włączając w to wszelkie ewentualne Nowe Wersje Produktu dostarczone przez Producenta w trakcie
obowiązywania Umowy Licencyjnej oraz ich usunięcia przez Klienta Końcowego ze sprzętu
komputerowego. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy danych Klienta
Końcowego przetwarzanych w Produkcie.
8. Siła wyższa
8.1.
[Zdarzenia siły wyższej] Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań wynikających z
Umowy Licencyjnej lub opóźnienie w ich wykonaniu nie będzie stanowiło naruszenia Umowy Licencyjnej,
jeżeli i tak długo, jak to wynika ze zdarzenia o charakterze siły wyższej, włączając w to w szczególności
pożar, powódź, katastrofy naturalne, działania o charakterze militarnym, akcje terrorystyczne i
antyterrorystyczne, działania organów państwa i służb mundurowych, wymagania organu regulacyjnego,
stan zagrożenia epidemicznego, epidemia bądź jakiekolwiek inne nieprzewidywalne przeszkody, których
Strona nie jest w stanie przezwyciężyć przy podjęciu rozsądnych wysiłków.
8.2.
[Wypowiedzenie umowy z powodu siły wyższej] Strona, której zdarzenie siły wyższej uniemożliwiło
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej, z chwilą powzięcia wiedzy o tym zdarzeniu,
poinformuje o powyższym drugą Stronę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zdarzenie siły wyższej będzie
trwało dłużej niż [6] miesięcy, każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy
Licencyjnej na piśmie (pod rygorem nieważności) ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o
wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Cesja
9.1.
[Zbycie praw do Produktów] W przypadku zamiaru zbycia przez Producenta majątkowych praw
autorskich do któregokolwiek z Produktów, Producent jest uprawniony do przeniesienia na nabywcę w
całości praw i obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej, na co Klient Końcowy wyraża niniejszym
zgodę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej przez Producenta
w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym nie wymaga odrębnej zgody Klienta Końcowego.

10. Zachowanie poufności
10.1. [Zakazy w odniesieniu do Informacji Poufnych] Klient Końcowy zobowiązuje się do nieprzekazywania
osobom trzecim oraz nieujawniania Informacji Poufnych, a także do niewykorzystywania Informacji
Poufnych we własnej działalności w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione wykonaniem Umowy
Licencyjnej.
10.2. [Okres obowiązywania zobowiązania Klienta Końcowego w odniesieniu do Informacji Poufnych]
Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 10.1 powyżej, wiąże Klienta Końcowego w czasie trwania
Umowy, jak również przez 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakichkolwiek powodów, a następnie
bezterminowo.
10.3. [Odpowiedzialność Klienta Końcowego za użytkowników] Klient Końcowy zobowiązuje się do
poinformowania wszystkich upoważnionych przez siebie do korzystania z Produktu użytkowników,
mających dostęp do Informacji Poufnych o ich poufnym charakterze oraz do zobowiązania takich osób do
zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, na zasadach obowiązujących Klienta Końcowego.
10.4. [Wyłączenia] Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa, powyższe
zobowiązania nie znajdują zastosowania do Informacji Poufnych, które spełniają choćby jeden z
poniższych warunków:
10.4.1. są publicznie dostępne w sposób inny niż przez naruszenie postanowień niniejszej
Umowy Licencyjnej;
10.4.2. znajdowały się w posiadaniu Klienta Końcowego przed ich ujawnieniem przez Producenta, bez
naruszenia obowiązku poufności lub przepisów prawa;
10.4.3. zostały uzyskane przez Klienta Końcowego od osoby trzeciej, która miała prawo ujawnić takie
informacje;
10.4.4. zostały wypracowane niezależnie przez Klienta Końcowego;
10.4.5. jeżeli muszą być ujawnione: (i) na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów; lub (ii) na
żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innych upoważnionych organów.
10.5. [Zgoda Producenta na ujawnienie Informacji Poufnych] Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z
przepisów obowiązującego prawa Klient Końcowy może ujawnić, udostępnić lub wykorzystać w określony
sposób Informacje Poufne, jeżeli Producent wyraził uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem
nieważności na ujawnienie lub wykorzystanie należących do niego Informacji Poufnych.
11. Zmiany Umowy Licencyjnej
11.1. [Zmiany Umowy Licencyjnej - przypadki] Producent może dokonywać zmian treści Umowy Licencyjnej
z ważnych powodów, przy zachowaniu procedury wskazanej w następnym punkcie. Za ważne powody
zmiany Umowy Licencyjnej, Strony uznają w szczególności: zmiany w funkcjonalności Produktów, zmiany
zakresu działalności prowadzonej przez Producenta, zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.
11.2. [Zmiany Umowy Licencyjne – procedura] Informacja o zmianie Umowy Licencyjnej, wraz z przesłaniem
zmienionej wersji Umowy Licencyjnej oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przekazana
Klientowi Końcowemu nie później niż [14] dni przed wejściem w życie nowej treści Umowy Licencyjnej, na
adres e-mail podany w trakcie zakupu Produktu. W przypadku gdy Klient Końcowy nie akceptuje zmian w
Umowie Licencyjnej, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej w terminie [30] dni od
dnia doręczenia mu informacji o zmianie Umowy Licencyjnej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności
na adres Producenta wskazany w komparycji Umowy Licencyjnej.
12. Postanowienia szczególne dotyczące osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego [stosowane do umów
zawartych po 1 stycznia 2021 r.]
12.1. [Zakres stosowania] Postanowienia niniejszej części [12] Umowy Licencyjnej stosuje się do osoby
fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12.2.

[Wyłączenie stosowania] Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie wskazują, że postanowienia punktu
12 Umowy Licencyjnej nie mają zastosowania do Klienta Końcowego będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, która korzysta z Produktu w wariancie Biuro.
12.3. [Wyłączenie stosowania – cd.] W przypadku Klienta Końcowego o którym mowa w punkcie 12.1 Umowy
Licencyjnej, nie stosuje się punktu 9.1 i punktu 13.4 Umowy Licencyjnej.
12.4. [Wyłączenie stosowania – cd. 2] W przypadku Klienta Końcowego o którym mowa w punkcie 12.1
Umowy Licencyjnej, nie stosuje się również punktu 6.3 Umowy Licencyjnej. Dla uniknięcia wątpliwości
Strony potwierdzają, że również w stosunku do Klienta Końcowego o którym mowa w punkcie 12.1 Umowy
Licencyjnej, Producent nie udziela jakiejkolwiek innej gwarancji na Produkt ani Dokumentację niż ta
wskazana w części [6] Umowy Licencyjnej i że w szczególności Strony wyłączają odpowiedzialność
Producenta z tytułu rękojmi za wady lub usterki Produktu lub Dokumentacji.
13. Postanowienia końcowe
13.1. [Oznaczenia] Producent zastrzega sobie prawo do umieszczania w stopkach dokumentów drukowanych
przez Produkt nazwy Produktu i firmy Producenta oraz logo (znaku towarowego) Producenta lub jego
produktów.
13.2. [Zastosowanie prawa polskiego] W sprawach nieuregulowanych Umową Licencyjną zastosowanie
znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
13.3. [Postanowienia bezskuteczne bądź nieważne] Jeżeli niektóre postanowienia niniejszej Umowy
Licencyjnej zostały uznane za bezskuteczne lub nieważne, wówczas pozostałe postanowienia pozostają
w mocy, chyba że z okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością lub
bezskutecznością Umowa Licencyjna nie zostałaby zawarta. W miejsce nieważnego postanowienia
zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całej Umowy
Licencyjnej.
13.4. [Spory związane z Umową Licencyjną] Wszelkie spory związane lub wynikłe z niniejszej Umowy
Licencyjnej rozstrzygać będą sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Producenta w dacie
kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
13.5. [Kontakt] Ilekroć w Umowie Licencyjnej lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek
skontaktowania się Klienta Końcowego z Producentem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty
elektronicznej (chyba że co innego wynika z treści Umowy Licencyjnej) na adres e-mail Administratora
[sprzedaz.wapro@assecobs.pl].
13.6. [Dostęp do Umowy Licencyjnej] Aktualna Umowa Licencyjna jest opublikowana na stronie internetowej
https://wapro.pl//cenniki-regulaminy-umowy w sposób umożliwiający jej przechowywanie i odtwarzanie w
zwykłym toku czynności.
Wersja obowiązująca Umowy Licencyjnej 8.7x.x
(wersja Produktu):
Data wejścia w życie Umowy Licencyjnej:
01.10.2021
Zmiany umowy licencyjnej:
brak

UMOWA LICENCYJNA WAPRO STANDARD
Wersja Produktu 8.7x.x
zawarta pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Konrada Wallenroda 4c, 20607, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257, NIP 52226-12-717, REGON: 017293003, o kapitale zakładowym w wysokości 167 090 965 zł, opłaconym w całości (zwaną
dalej: „Producentem”), a Klientem Końcowym, łącznie zwanych Stronami, o treści:
1. Definicje
Dla potrzeb niniejszej Umowy Licencyjnej, pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
Pojęcie
Aktualizacje

Certyfikat Autentyczności

Dokumentacja

Informacje Poufne

Klient Końcowy

Znaczenie
- udostępniane przez Producenta w ramach uiszczonej przez Klienta
Końcowego opłaty licencyjnej za korzystanie z Produktu modyfikacje
Produktu polegające na zmianie modułów albo funkcji Produktu objętych
objętego Umową Licencyjną, a także usunięcie błędów występujących
w Produkcie, realizowane w ramach przeprowadzonego przez
Producenta rozwoju Produktu. Aktualizacje mogą być udostępniane
poprzez dostarczenie modyfikacji bezpośrednio do zainstalowanego
Produktu. Zasady udostępniania Aktualizacji Produktu opisane są na
stronie http://www.wapro.pl.
- dokument potwierdzający udzielenie przez Producenta Klientowi
Końcowemu licencji na korzystanie z Produktu wskazujący:
viii.
Produkt objęty licencją ze wskazaniem jego wariantu;
ix.
dane identyfikacyjne działalności gospodarczej lub statutowej,
do obsługi której Klient Końcowy może wykorzystywać Produkt;
x.
numer licencji;
xi.
typ licencji;
xii.
liczba stanowisk lub urządzeń końcowych, na których możliwe
jest korzystanie z Produktu (o ile dotyczy);
xiii.
liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z
Produktu (o ile dotyczy).
Certyfikat Autentyczności wydawany jest Klientowi Końcowemu w
postaci papierowej lub elektronicznej. Certyfikat Autentyczności
dostępny jest także z poziomu samego Produktu.
- wszelka dokumentacja dostarczona lub udostępniona Klientowi, w tym
informacje dostępne na stronie internetowej http://wapro.pl oraz
dostępne z poziomu Produktu, niezależnie od postaci (papierowa /
elektroniczna), opisująca specyfikację, sposób działania Produktu oraz
warunki lub zalecenia dotyczące korzystania z Produktu przez Klienta
Końcowego.
- wszelkie nieujawnione do publicznej wiadomości informacje dotyczące
przedsiębiorstwa Producenta oraz Produktu, w szczególności
informacje
o
charakterze
technicznym,
technologicznym,
marketingowym, handlowym oraz finansowym i organizacji
przedsiębiorstwa Producenta, kod źródłowy Produktu, tworzona przez
Produkt struktura danych.
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, która dokonała zakupu Produktu i zaakceptowała warunki
Umowy Licencyjnej w toku instalacji Produktu.

Nowa Wersja

Produkt

Produkty Osób Trzecich
Terytorium

Umowa Licencyjna
Usługi Subskrypcyjne

Wsparcie

- każda kolejna udostępniona przez Producenta rynkowo, odpłatna wersja
Produktu, zawierająca jego modyfikacje, polegające na zmianie
modułów albo funkcji Produktu, a także usunięcie błędów występujących
w Produkcie, realizowana w ramach przeprowadzonego przez
Producenta procesu stałego rozwoju Produktu. Zasady udostępniania
Nowych Wersji Produktu opisane są na stronie http://www.wapro.pl.
Nowa Wersja może nie obejmować zmian wprowadzonych na zlecenie
Klienta Końcowego na podstawie odrębnie zawartej przez Strony
umowy.
- wskazane w Certyfikacie Autentyczności programy komputerowe z linii
WAPRO ERP w wersjach oferowanych rynkowo przez Producenta w
dacie nabycia Produktu przez Klienta Końcowego, nieskonfigurowane
do indywidualnych potrzeb Klienta Końcowego. Zakres funkcjonalności
Produktu zależy od jego wariantu wybranego przez Klienta Końcowego
przy zakupie Produktu lub później zmienionego, na warunkach
wskazanych w Umowie Licencyjnej i odrębnych dokumentach. Lista
Produktów wraz z ich wariantami dostępna jest na stronie internetowej
http://www.wapro.pl.
- oprogramowanie komputerowe, do którego majątkowe prawa autorskie
przysługują osobom trzecim.
- terytorium państwa lub państw, na terenie których Klient Końcowy
uprawniony jest do korzystania z Produktu. W braku odmiennych ustaleń
Stron przyjmuje się, że Terytorium oznacza każdorazowo terytorium
EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Wielkiej Brytanii
(po zakończeniu procedury Brexitu).
- niniejsza umowa.
- dodatkowe funkcjonalności Produktu udostępniane okresowo Klientowi
Końcowemu. Szczegółowe informacje na temat Usług Subskrypcyjnych
dostępne są z poziomu Produktu oraz na stronie internetowej
http://www.wapro.pl.
- usługi wsparcia Klienta Końcowego w zakresie korzystania z Produktu.
W ramach Wsparcia Klient Końcowy ma prawo do uzyskania pomocy
technicznej związanej z korzystaniem z Produktu - w formie płatnej
wizyty konsultanta, płatnej lub bezpłatnej pomocy telefonicznej (Help
Desk), za pośrednictwem Internetowego systemu zgłoszeń IHD lub
korzystając z wiedzy zawartej w serwisie internetowym dostępnym pod
adresem http://pomoc.wapro.pl, zgodnie z zasadami opisanymi na
stronie http://pomoc.wapro.pl.

2. Postanowienia wstępne
2.1.
[Umowa Licencyjna – zakres] Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, innych
stosowanych przez Producenta i udostępnionych Klientowi Końcowemu przed zawarciem Umowy
Licencyjnej warunków korzystania z Produktu oraz Dokumentacji, a także ewentualnych indywidualnych
ustaleń Producenta i Klienta Końcowego, Klient Końcowy uprawniony jest do korzystania z Produktu oraz
Dokumentacji w granicach określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej.
2.2.
[Oświadczenie Producenta] Producent oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Klientowi
Końcowemu licencji na korzystanie z Produktu oraz Dokumentacji w zakresie opisanym w Umowie
Licencyjnej.
2.3.
[Prawa wyłączne Producenta] Klient Końcowy przyjmuje do wiadomości fakt, iż Produkt i Dokumentacja,
a także wszelkie ich oznaczenia, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
przysługujących Producentowi, jak również mogą stanowić Informację Poufną i mogą być objęte
obowiązkiem ochrony wynikającym z części [10] Umowy Licencyjnej.

2.4.

[Brak ograniczeń Producenta] Udzielenie Klientowi Końcowemu licencji na korzystanie z Produktu oraz
Dokumentacji w zakresie określonym w Umowie Licencyjnej nie ogranicza w żaden sposób Producenta w
korzystaniu z przysługujących mu praw, w tym w praw dokonywania zmian Produktu lub Dokumentacji, w
szczególności mających na celu usuwanie błędów Produktu bądź uwzględnienie ogólnych lub
indywidualnych potrzeb użytkowników Produktu.
2.5.
[Produkty Osób Trzecich] Umowa Licencyjna nie określa warunków korzystania przez Klienta
Końcowego z Produktów Osób Trzecich współdziałających z Produktem, nawet jeżeli zostały one
dostarczone Klientowi Końcowemu wraz z Produktem, korzystanie z których może być przedmiotem
odrębnych warunków określonych przez ich producentów.
3. Licencja na korzystanie z Produktu oraz Dokumentacji
3.1.
[Licencja niewyłączna] Na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej Producent udziela Klientowi
Końcowemu nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów wchodzących w skład
Produktu oraz Dokumentacji, w zakresie i na warunkach określonych poniższymi postanowieniami.
3.2.
[Miejsce obowiązywania licencji] Licencja jest ograniczona terytorialnie. Klient jest upoważniony do
korzystania z Produktu oraz Dokumentacji wyłącznie na Terytorium.
3.3.
[Produkt] Licencja udzielana jest na korzystanie z Produktu w wariancie wskazanym w Certyfikacie
Autentyczności. Jeżeli Producent dostarczy Klientowi Końcowemu Aktualizacje, postanowienia Umowy
Licencyjnej dotyczące korzystania z Produktu stosuje się także do Aktualizacji.
3.4.
[Typ licencji] Typ licencji wskazany jest w Certyfikacie Autentyczności.
3.5.
[Ilość dostępów] Licencja zostaje udzielona w zakresie umożliwiającym korzystanie z liczby
jednoczesnych dostępów (stanowisk lub urządzeń końcowych) lub liczby użytkowników nieprzekraczającej
wartości określonych w Certyfikacie Autentyczności, przy czym:
3.5.1. jeżeli Klient Końcowy nabył wersję jednostanowiskową Produktu - może zainstalować Produkt na
jednym komputerze lub urządzeniu mobilnym i używać Produktu wyłącznie na jednym stanowisku;
przez komputer rozumie się maszynę fizyczną lub wirtualną z zainstalowanym pojedynczym
systemem operacyjnym;
3.5.2. jeżeli Klient Końcowy nabył wersję wielostanowiskową Produktu - może zainstalować Produkt na
jednym serwerze i używać Produktu, w ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej (terminal
sieciowy), jednocześnie na komputerach lub urządzeniach mobilnych w liczbie odpowiadającej
liczbie stanowisk, na którą została udzielona licencja. Liczba stanowisk została określona na
Certyfikacie Autentyczności Produktu (i fakturze);
3.5.3. jeżeli Klient nabył wersję wielostanowiskową edukacyjną Produktu - może zainstalować Produkt na
jednym serwerze lub dowolnej liczbie komputerów oraz urządzeń mobilnych i używać Produktu, w
ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej (terminal sieciowy), jednocześnie na komputerach lub
urządzeniach mobilnych w dowolnej liczbie stanowisk w ramach tej samej jednostki organizacyjnej
Klienta Końcowego i wyłącznie dla celów edukacyjnych; Klient Końcowy nie może wykorzystywać
Produktu dla celów komercyjnych (tj. produkcyjnego korzystania z Produktu na potrzeby
działalności gospodarczej lub statutowej prowadzonej przez Klienta Końcowego), innych niż
edukacyjne.
3.6.
[Własny użytek] Z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 3.8, Produkt i Dokumentacja mogą
być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek Klienta Końcowego, w celu obsługi jednej prowadzonej
przez Klienta Końcowego działalności gospodarczej lub statutowej. W szczególności Umowa Licencyjna
nie upoważnia Klienta do korzystania z Produktu w celu świadczenia przez Klienta Końcowego usług na
rzecz jakichkolwiek osób trzecich w jakimkolwiek zakresie oraz w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną,
w tym do świadczenia na rzecz osób trzecich usług księgowych lub rachunkowych. Korzystanie z Produktu
do obsługi więcej niż jednej działalności gospodarczej lub statutowej dopuszczalne jest pod warunkiem (i)
posiadania przez Produkt takiej funkcjonalności, oraz (ii) nabycia prawa do korzystania z Produktu dla
każdej z tych działalności. W przypadku spełnienia warunków wskazanych powyżej, Producent wystawi
odrębny Certyfikat Autentyczności dla każdej z prowadzonych przez Klienta Końcowego działalności.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

[Własny użytek – wyjątek] Ograniczenie, o którym mowa w punkcie 3.7, nie ma zastosowania do
korzystania z Produktu w wariancie Biuro. W takim wypadku Klient Końcowy uprawniony jest do
korzystania z Produktu do obsługi jednej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub
statutowej, a także korzystania z Produktu dla obsługi działalności gospodarczych lub statutowych
prowadzonych przez osoby trzecie, na podstawie uzgodnień lub umów zawartych z tymi osobami przez
Klienta Końcowego w zakresie prowadzonej przez Klienta Końcowego działalności gospodarczej lub
statutowej, o ile zakres prowadzonej działalności Klienta Końcowego obejmuje usługową działalność
obsługi przedsiębiorstw podmiotów trzecich w obszarze zgodnym z przeznaczeniem Produktu, a także
zgodnie z postanowieniami Umowy Licencyjnej oraz Dokumentacji.
[Pola eksploatacji] Producent udziela Klientowi Końcowemu licencji na korzystanie z Produktu i
Dokumentacji na następujących polach eksploatacji:
3.8.1. w zakresie Produktu – na polach eksploatacji obejmujących prawo trwałego lub czasowego
zwielokrotniania programów komputerowych w pamięci komputera, na serwerze oraz w
urządzeniach mobilnych, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zgodnego z
postanowieniami Umowy Licencyjnej korzystania z Produktu, z uwzględnieniem ograniczeń takiego
korzystania wynikających z Umowy Licencyjnej oraz Certyfikatu Autentyczności,
3.8.2. w zakresie Dokumentacji – na polach eksploatacji obejmujących prawo zwielokrotniania
egzemplarzy Dokumentacji, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zgodnego z
postanowieniami Umowy Licencyjnej Klienta Końcowego korzystania z Dokumentacji, z
uwzględnieniem ograniczeń takiego korzystania wynikających z Umowy Licencyjnej.
[Kopia zapasowa] Klient Końcowy uprawniony jest do wykonania jednej kopii zapasowej dostarczonego
Produktu, przy czym nie może być ona używana równocześnie z wykorzystywanym Produktem.
Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy możliwości sporządzania przez
Klienta Końcowego kopii bazy danych przetwarzanych przez niego w Produkcie.
[Wymagania sprzętowe] Korzystanie z Produktu może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu sprzętu
komputerowego oraz współdziałających z Produktem systemów operacyjnych spełniających minimalne
wymagania techniczne określone przez Producenta w Dokumentacji. Klient Końcowy niniejszym
oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy szczegółowo zapoznał się z Dokumentacją.
[Zakres uprawnień – wyłączenie zastosowania art. 75 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych] Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient jest uprawniony do
korzystania z Produktu wyłącznie w zakresie uprawnień wyraźnie określonych w Umowie Licencyjnej (w
szczególności Strony wyłączają w odniesieniu do korzystania z Produktu przez Klienta Końcowego
zastosowanie art. 75 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
[Czynności zakazane] Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień indywidualnych uzgodnień Stron, w celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w
ramach uzyskanej licencji Klient Końcowy nie jest w szczególności upoważniony do:
3.12.1. korzystania z Produktu w całości lub w części w zakresie szerszym niż wyraźnie dozwolony na
podstawie Umowy Licencyjnej, w szczególności dokonywania tłumaczenia (m.in. dekompilacji lub
deasemblacji), przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Produkcie, z
zastrzeżeniem uprawnień Klienta Końcowego wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa oraz konieczności spełnienia przez Klienta Końcowego warunków określonych w
punkcie 3.14;
3.12.2. poprawiania ewentualnych błędów Produktu;
3.12.3. tworzenia utworów i rozwiązań w oparciu o model danych lub algorytmy zawarte w Produkcie, z
wyjątkiem uprawnień przyznanych Klientowi Końcowemu w zakresie warstwy rozszerzeń Produktu
opisanych w Dokumentacji;
3.12.4. rozpowszechniania, publikowania lub przekazywania osobom trzecim (w tym wynajmowania lub
użyczania) egzemplarzy Produktu lub sprzętu komputerowego, na którym zainstalowano Produkt;
3.12.5. przenoszenia na inne osoby własności lub w inny sposób udostępniania nośników z Produktem,
w szczególności Klient Końcowy nie może: dzierżawić, oddawać w leasing, sprzedawać, czasowo

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

udostępniać, wynajmować, użyczać nośników z Produktem, ani sprzętu komputerowego, na którym
zainstalowany został Produkt;
3.12.6. podejmowania prób, ani dokonywania usunięcia, przełamania lub obejścia zabezpieczeń
technicznych przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub
rozpowszechnieniem Produktu;
3.12.7. udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu i Dokumentacji, ani w inny sposób umożliwiania
korzystania z Produktu i Dokumentacji;
3.12.8. przenoszenia w całości lub w części praw i obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej na
rzecz innych podmiotów, chyba że uzyskał na to zgodę Producenta, wyrażoną w formie pisemnej
pod rygorem nieważności;
3.12.9. wykorzystywania lub udostępniania osobom trzecim w jakimkolwiek zakresie i w jakikolwiek
sposób informacji stanowiących zawartość merytoryczną Produktu lub Dokumentacji.
[Wymiana niezbędnych informacji] W przypadku zamiaru Klienta Końcowego skorzystania z
uprawnienia wynikającego z art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient
Końcowy poinformuje o tym fakcie Producenta. Producent przekaże Klientowi Końcowemu informacje
niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego oprogramowania z Produktem, o ile
będzie w ich posiadaniu, Klient Końcowy ma prawo skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 75 ust.
2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w przypadku nie otrzymania informacji od
Producenta w terminie [30] dni od dnia poinformowania Producenta o zamiarze skorzystania przez Klienta
Końcowego z ww. uprawnienia.
[Zobowiązania Klienta Końcowego] Niezależnie od powyższych postanowień, Klient Końcowy
zobowiązany jest do:
3.14.1. niezwłocznego zgłaszania Producentowi wszelkich błędów, a także do podjęcia na wniosek
Producenta w dobrej wierze współpracy z Producentem lub osobami wskazanymi przez
Producentem w celu ich wyeliminowania, w szczególności poprzez udzielenie wyczerpujących
informacji w zakresie okoliczności oraz specyfiki wykrytego błędu osobom upoważnionym ze strony
Producenta;
3.14.2. zachowania wszelkich oznaczeń i adnotacji, w szczególności informacji wskazujących na
Producenta jako podmiot autorskich praw majątkowych, zawierających zakaz rozpowszechniania
Produktu i Dokumentacji;
3.14.3. umieszczenia na nośniku zawierającym kopię zapasową Produktu wyraźnych i czytelnych
informacji wskazujących, że dany nośnik zawiera kopię zapasową Produktu oraz, że utrwalony na
nim Produkt stanowi przedmiot majątkowych praw autorskich przysługujących Producentowi.
[Kod Produktu] Na podstawie niniejszej Umowy Klient Końcowy nie jest uprawniony do żądania od
Producenta wydania lub udostępnienia Produktu w jakiejkolwiek innej formie niż kod wynikowy
(wykonywalny), w szczególności nie jest uprawniony do żądania od Producenta wydania lub udostępnienia
kodu źródłowego Produktu.
[Kontrola zgodności korzystania] Klient Końcowy wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Producenta
lub upoważnioną przez niego osobę kontroli zgodności korzystania przez niego z Produktu, także w
sposób zdalny w celu weryfikacji zgodności licencyjnej z uprawnieniami do korzystania z Produktu,
przysługującymi Klientowi Końcowemu.
[Zabezpieczenia] Producent ma prawo stosowania zabezpieczeń technicznych dostępu do Produktu, w
tym w szczególności kluczy software’owych, w celu zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z
Produktu oraz przestrzegania Umowy Licencyjnej.
[Audyt] Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności i zgodności z Umową Licencyjną
korzystania przez Klienta Końcowego z Produktu, w tym przy użyciu specjalnego mechanizmu kontrolnego
umożliwiającego zdalny (poprzez sieć Internet) dostęp do Produktu zainstalowanego u Klienta
Końcowego. W przypadku, gdy w celu przeprowadzenia audytu, o którym mowa w niniejszym punkcie
zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony
zawrą stosowną umowę. Klient Końcowy zobowiązuje się ponadto do zapewnienia Producentowi realnej

możliwości dokonywania inspekcji i kontroli w miejscu instalacji Produktu, w celu stwierdzenia, czy Klient
Końcowy korzysta z Produktu legalnie i w sposób zgodny z udzieloną licencją. W przypadku stwierdzenia
przez Producenta, że Klient Końcowy narusza postanowienia udzielonej licencji (w tym korzysta z Produktu
nielegalnie lub też w zakresie szerszym niż wynikający z udzielonej licencji) lub też autorskie prawa
majątkowe przysługujące Producentowi, Producent uprawniony jest w szczególności do zablokowania
możliwości korzystania przez Klienta Końcowego z Produktu do czasu wyjaśnienia sprawy.
4. Opłata licencyjna. Zmiany wariantów i liczby dostępów
4.1.
[Opłata licencyjna] Z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Produktu, Klient Końcowy zapłaci opłatę
licencyjną, na warunkach określonych w odrębnej umowie.
4.2.
[Zmiany wariantów i liczby dostępów] Klient Końcowy uprawniony jest do żądania zmiany
(podwyższenia) wariantu wykupionego Produktu oraz zmiany (poszerzenia) zakresu dozwolonego
korzystania, w tym zwiększenia liczby dostępów (użytkowników / stanowisk) wskazanych w Certyfikacie
Autentyczności.
4.3.
[Inne należności] Klient Końcowy jest zobowiązany pokryć również wszelkie podatki oraz wszelkie inne
należności publicznoprawne, jakie mogą powstać w związku z zawarciem Umowy Licencyjnej, z
wyłączeniem podatków dochodowych, dla których podatnikiem jest Producent.
4.4.
[Informacje zawarte na fakturze] Niezależnie od wymogów prawnych związanych z wystawieniem
faktury, w każdym wypadku faktura wystawiona Klientowi Końcowemu w związku z nabyciem Produktu
zawiera dane identyfikacyjne działalności gospodarczej lub statutowej, do obsługi której Klient może
wykorzystywać Produkt.
5. Nowe Wersje Produktu. Aktualizacje
5.1.
[Uprawnienie do otrzymania z Nowej Wersji Produktu] Klient Końcowy jest uprawniony do otrzymania
i korzystania z Nowej Wersji Produktu jedynie w przypadku nabycia licencji na korzystanie z Nowej Wersji
Produktu oraz uiszczenia opłaty licencyjnej.
5.2.
[Poprzednie wersje Produktu] Z chwilą rozpoczęcia przez Klienta Końcowego korzystania z Nowej
Wersji Produktu wynikające z Umowy Licencyjnej uprawnienia do korzystania z Produktu ulegają
zawieszeniu na czas korzystania przez Klienta z Nowej Wersji Produktu.
5.3.
[Infrastruktura Klienta Końcowego a Nowe Wersje] Producent nie gwarantuje, że Nowe Wersje
Produktu będą działały na infrastrukturze używanej przez Klienta Końcowego. Producent oświadcza, że w
celu zapewnienia poprawnej i wydajnej pracy Produktu instalacja Nowej Wersji może wymagać wymiany
części albo całości infrastruktury, na której zainstalowany jest Produkt.
5.4.
[Aktualizacje] Aktualizacje Produktu udostępniane są przez Producenta w ramach opłaconej przez
Klienta Końcowego opłaty licencyjnej za korzystanie z Produktu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z postanowienia punktu [7.2].
6. Odpowiedzialność
6.1.
[Produkt „as-is”] Zawierając niniejszą Umowę Licencyjną Klient Końcowy potwierdza, że zapoznał się z
właściwościami i funkcjonalnościami (specyfikacją) Produktu, zawartą w szczególności w Dokumentacji.
Klient Końcowy jest świadomy, że Produkt dostarczany jest wyłącznie w postaci standardowej („as-is”).
Producent nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Klienta Końcowego w zastosowaniu Produktu w
prowadzonej przez niego działalności. Z zastrzeżeniem odrębnych uzgodnień Stron, Producent nie
dostosowuje Produktu do potrzeb Klienta Końcowego. Proces rozwoju Produktu uzależniony jest od
polityki Producenta w zakresie organizacji produkcji oprogramowania, kształtowanej przez Producenta na
bieżąco na podstawie jego dyskrecjonalnych decyzji.
6.2.
[Brak usług dodatkowych] Producent nie ma obowiązku zapewnienia Klientowi Końcowemu
jakichkolwiek usług związanych z instalacją Produktu ani szkoleń w zakresie korzystania z Produktu.
Wszelkie ewentualne działania lub prace związane z wdrożeniem Produktu u Klienta Końcowego bądź
dostosowaniem Produktu do specyficznych potrzeb lub oczekiwań Klienta Końcowego mogą zostać
zrealizowane w ramach odrębnych umów oraz za zapłatą odrębnego wynagrodzenia.
6.3.
[Odpowiedzialność Producenta] Producent ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność, w tym
także z tytułu utraconych korzyści, za szkody wyrządzone Klientowi Końcowemu umyślnym działaniem lub

umyślnym zaniechaniem. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Producenta z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej (w tym z tytułu szkody
spowodowanej działaniem, brakiem działania lub wadliwym działaniem Produktu) jest wyłączona.
6.4.
[Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi] Z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z
powyższych postanowień, Producent nie udziela Klientowi Końcowemu jakiejkolwiek innej gwarancji na
Produkt ani Dokumentację, w szczególności Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Producenta z
tytułu rękojmi za wady lub usterki Produktu lub Dokumentacji.
6.5.
[Wymiana nośników] W przypadku stwierdzenia przez Klienta Końcowego wad nośnika, na którym
utrwalono Produkt, uniemożliwiających instalację Produktu, Producent gwarantuje bezpłatną wymianę
nośnika na wolny od wad - pod warunkiem, że wada nośnika zostanie zgłoszona w terminie 3 miesięcy od
daty nabycia Produktu (tj. od daty wystawienia stosownej faktury); wady nośników winny być zgłaszane
przez Klienta Końcowego do podmiotu, od którego Klient Końcowy nabył Produkt.
6.6.
[Zastrzeżenie] Producent zastrzega, że treść Dokumentacji, w szczególności instrukcji obsługi Produktu
- ze względu na cykl edycyjny - może zawierać nieścisłości lub nie uwzględniać najnowszych zmian w
Produkcie, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Producenta.
Informacje o zmianach w Produkcie zawarte są w menu „Pomoc” dostępnym w każdej kolejnej wersji
Produktu.
7. Obowiązywanie Umowy Licencyjnej
7.1.
[Okres obowiązywania licencji] Z zastrzeżeniem postanowień punktów [7.2]-[7.4], Umowa Licencyjna
zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
7.2.
[Świadczenia terminowe] Klient Końcowy uprawniony jest do korzystania z Usług Subskrypcyjnych,
otrzymywania Aktualizacji oraz Wsparcia (z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych na stronie
http://pomoc.wapro.pl) do końca roku następującego po roku, w którym Nowa Wersja Produktu została
komercyjnie udostępniona przez Producenta. Po tym czasie, uprawnienia wskazane w zdaniu poprzednim
wygasają, o ile Klient Końcowy nie wykupi Nowej Wersji Produktu. Wygaśnięcie powyższych uprawnień
nie wpływa na prawo do korzystania z Produktu.
7.3.
[Wersja demonstracyjna Produktu] Klient Końcowy ma prawo do bezterminowego używania Produktu
w wersji demonstracyjnej (na bazie demonstracyjnej) wyłącznie w celu zapoznania się z zakresem
funkcjonalnym i sposobem działania Produktu. Produkt w wersji demonstracyjnej nie może być używany
dla celów komercyjnych (tj. produkcyjnego korzystania z Produktu na potrzeby działalności gospodarczej
lub statutowej prowadzonej przez Klienta Końcowego), innych niż testowe.
7.4.
[Wersja trial Produktu] Klient ma prawo do produkcyjnego korzystania z Produktu w wersji trial przez 30
dni od jego uruchomienia bez dokonywania aktywacji. Baza produkcyjna (testowa) stworzona w ramach
korzystania z Produktu w wersji trial może być następnie wykorzystywana przez Klienta Końcowego po
aktywacji Produktu.
7.5.
[Aktywacja Produktu] Aktywacja Produktu następuje poprzez wpisanie w Produkcie klucza licencyjnego
(kodu aktywacyjnego) przekazanego Klientowi Końcowemu lub automatycznie dostarczonego do Produktu
za pośrednictwem sieci Internet.
7.6.
[Wypowiedzenie Umowy Licencyjnej] Producent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej
ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
7.6.1. naruszenia przez Klienta Końcowego majątkowych praw autorskich do Produktu lub Dokumentacji,
w tym także w przypadku jakichkolwiek prób obejścia/przełamania zabezpieczeń, o których mowa
w punkcie 3.18 Umowy Licencyjnej,
7.6.2. naruszenia przez Klienta Końcowego postanowień Umowy Licencyjnej, w tym w szczególności
postanowień odnoszących się do zakresu i sposobu korzystania z Produktu oraz Dokumentacji lub
postanowień dotyczących poufności,
7.6.3. nieuiszczenia przez Klienta Końcowego opłat licencyjnych w terminach określonych w odrębnej
umowie zawartej przez Klienta Końcowego oraz Producenta
7.7.
[Zniszczenie kopii Produktu lub Dokumentacji] W przypadku rozwiązania Umowy Licencyjnej,
niezależnie od przyczyny, Producentowi przysługuje prawo żądania zniszczenia przez Klienta Końcowego

wszelkich kopii Produktu lub Dokumentacji istniejących w momencie rozwiązania Umowy Licencyjnej oraz
ich usunięcia przez Klienta Końcowego ze sprzętu komputerowego. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym nie dotyczy danych Klienta Końcowego przetwarzanych w Produkcie.
8. Siła wyższa
8.1.
[Zdarzenia siły wyższej] Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań wynikających z
Umowy Licencyjnej lub opóźnienie w ich wykonaniu nie będzie stanowiło naruszenia Umowy Licencyjnej,
jeżeli i tak długo, jak to wynika ze zdarzenia o charakterze siły wyższej, włączając w to w szczególności
pożar, powódź, katastrofy naturalne, działania o charakterze militarnym, akcje terrorystyczne i
antyterrorystyczne, działania organów państwa i służb mundurowych, wymagania organu regulacyjnego,
stan zagrożenia epidemicznego, epidemia bądź jakiekolwiek inne nieprzewidywalne przeszkody, których
Strona nie jest w stanie przezwyciężyć przy podjęciu rozsądnych wysiłków.
8.2.
[Wypowiedzenie umowy z powodu siły wyższej] Strona, której zdarzenie siły wyższej uniemożliwiło
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej, z chwilą powzięcia wiedzy o tym zdarzeniu,
poinformuje o powyższym drugą Stronę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zdarzenie siły wyższej będzie
trwało dłużej niż [6] miesięcy, każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy
Licencyjnej na piśmie (pod rygorem nieważności) ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o
wypowiedzeniu Umowy Licencyjnej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Cesja
9.1.
[Zbycie praw do Produktów] W przypadku zamiaru zbycia przez Producenta majątkowych praw
autorskich do któregokolwiek z Produktów, Producent jest uprawniony do przeniesienia na nabywcę w
całości praw i obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej, na co Klient Końcowy wyraża niniejszym
zgodę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej przez Producenta
w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym nie wymaga odrębnej zgody Klienta Końcowego.
10. Zachowanie poufności
10.1. [Zakazy w odniesieniu do Informacji Poufnych] Klient Końcowy zobowiązuje się do nieprzekazywania
osobom trzecim oraz nieujawniania Informacji Poufnych, a także do niewykorzystywania Informacji
Poufnych we własnej działalności w szerszym zakresie niż jest to uzasadnione wykonaniem Umowy
Licencyjnej.
10.2. [Okres obowiązywania zobowiązania Klienta Końcowego w odniesieniu do Informacji Poufnych]
Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 10.1 powyżej, wiąże Klienta Końcowego w czasie trwania
Umowy, jak również przez 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakichkolwiek powodów, a następnie
bezterminowo.
10.3. [Odpowiedzialność Klienta Końcowego za użytkowników] Klient Końcowy zobowiązuje się do
poinformowania wszystkich upoważnionych przez siebie do korzystania z Produktu użytkowników,
mających dostęp do Informacji Poufnych o ich poufnym charakterze oraz do zobowiązania takich osób do
zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, na zasadach obowiązujących Klienta Końcowego.
10.4. [Wyłączenia] Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa, powyższe
zobowiązania nie znajdują zastosowania do Informacji Poufnych, które spełniają choćby jeden z
poniższych warunków:
10.4.1. są publicznie dostępne w sposób inny niż przez naruszenie postanowień niniejszej
Umowy Licencyjnej;
10.4.2. znajdowały się w posiadaniu Klienta Końcowego przed ich ujawnieniem przez Producenta, bez
naruszenia obowiązku poufności lub przepisów prawa;
10.4.3. zostały uzyskane przez Klienta Końcowego od osoby trzeciej, która miała prawo ujawnić takie
informacje;
10.4.4. zostały wypracowane niezależnie przez Klienta Końcowego;
10.4.5. jeżeli muszą być ujawnione: (i) na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów; lub (ii) na
żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innych upoważnionych organów.
10.5. [Zgoda Producenta na ujawnienie Informacji Poufnych] Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z
przepisów obowiązującego prawa Klient Końcowy może ujawnić, udostępnić lub wykorzystać w określony

sposób Informacje Poufne, jeżeli Producent wyraził uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem
nieważności na ujawnienie lub wykorzystanie należących do niego Informacji Poufnych.
11. Zmiany Umowy Licencyjnej
11.1. [Zmiany Umowy Licencyjnej - przypadki] Producent może dokonywać zmian treści Umowy Licencyjnej
z ważnych powodów, przy zachowaniu procedury wskazanej w następnym punkcie. Za ważne powody
zmiany Umowy Licencyjnej, Strony uznają w szczególności: zmiany w funkcjonalności Produktów, zmiany
zakresu działalności prowadzonej przez Producenta, zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.
11.2. [Zmiany Umowy Licencyjne – procedura] Informacja o zmianie Umowy Licencyjnej, wraz z przesłaniem
zmienionej wersji Umowy Licencyjnej oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przekazana
Klientowi Końcowemu nie później niż [14] dni przed wejściem w życie nowej treści Umowy Licencyjnej, na
adres e-mail podany w trakcie zakupu Produktu. W przypadku gdy Klient Końcowy nie akceptuje zmian w
Umowie Licencyjnej, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej w terminie [30] dni od
dnia doręczenia mu informacji o zmianie Umowy Licencyjnej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności
na adres Producenta wskazany w komparycji Umowy Licencyjnej.
12. Postanowienia szczególne dotyczące osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego [stosowane do umów
zawartych po 1 stycznia 2021 r.]
12.1. [Zakres stosowania] Postanowienia niniejszej części [12] Umowy Licencyjnej stosuje się do osoby
fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12.2. [Wyłączenie stosowania] Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie wskazują, że postanowienia punktu
12 Umowy Licencyjnej nie mają zastosowania do Klienta Końcowego będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, która korzysta z Produktu w wariancie Biuro.
12.3. [Wyłączenie stosowania – cd.] W przypadku Klienta Końcowego o którym mowa w punkcie 12.1 Umowy
Licencyjnej, nie stosuje się punktu 9.1 i punktu 13.4 Umowy Licencyjnej.
12.4. [Wyłączenie stosowania – cd. 2] W przypadku Klienta Końcowego o którym mowa w punkcie 12.1
Umowy Licencyjnej, nie stosuje się również punktu 6.3 Umowy Licencyjnej. Dla uniknięcia wątpliwości
Strony potwierdzają, że również w stosunku do Klienta Końcowego o którym mowa w punkcie 12.1 Umowy
Licencyjnej, Producent nie udziela jakiejkolwiek innej gwarancji na Produkt ani Dokumentację niż ta
wskazana w części [6] Umowy Licencyjnej i że w szczególności Strony wyłączają odpowiedzialność
Producenta z tytułu rękojmi za wady lub usterki Produktu lub Dokumentacji.
13. Postanowienia końcowe
13.1. [Oznaczenia] Producent zastrzega sobie prawo do umieszczania w stopkach dokumentów drukowanych
przez Produkt nazwy Produktu i firmy Producenta oraz logo (znaku towarowego) Producenta lub jego
produktów.
13.2. [Zastosowanie prawa polskiego] W sprawach nieuregulowanych Umową Licencyjną zastosowanie
znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
13.3. [Postanowienia bezskuteczne bądź nieważne] Jeżeli niektóre postanowienia niniejszej Umowy
Licencyjnej zostały uznane za bezskuteczne lub nieważne, wówczas pozostałe postanowienia pozostają
w mocy, chyba że z okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością lub
bezskutecznością Umowa Licencyjna nie zostałaby zawarta. W miejsce nieważnego postanowienia
zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całej Umowy
Licencyjnej.
13.4. [Spory związane z Umową Licencyjną] Wszelkie spory związane lub wynikłe z niniejszej Umowy
Licencyjnej rozstrzygać będą sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Producenta w dacie
kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

13.5.

13.6.

[Kontakt] Ilekroć w Umowie Licencyjnej lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek
skontaktowania się Klienta Końcowego z Producentem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty
elektronicznej (chyba że co innego wynika z treści Umowy Licencyjnej) na adres e-mail Administratora
[sprzedaz.wapro@assecobs.pl].
[Dostęp do Umowy Licencyjnej] Aktualna Umowa Licencyjna jest opublikowana na stronie internetowej
https://wapro.pl/cenniki-regulaminy-umowy w sposób umożliwiający jej przechowywanie i odtwarzanie w
zwykłym toku czynności.
Wersja obowiązująca Umowy Licencyjnej 8.7x.x
(wersja Produktu):
Data wejścia w życie Umowy Licencyjnej:
01.10.2021
Zmiany umowy licencyjnej:
brak

