UMOWA LICENCYJNO-SERWISOWA NA OPROGRAMOWANIE
Warunki ogólne
(„Warunki ogólne”)

1.
DEFINICJE.
1.1
Okre lenie „Dodatek add-on” oznacza ka de rozszerzenie przy u yciu SAP API, za pomoc
niezale na funkcjonalno , przy czym istniej ca funkcjonalno SAP nie zostanie zmodyfikowana.

którego zostaje dodana nowa,

1.2
Okre lenie „API” oznacza aplikacj SAP s
do programowania interfejsów oraz pozosta e kody SAP, które umo liwiaj
innemu oprogramowaniu komunikacj z oprogramowaniem firmy SAP obj tym niniejsz Umow lub wywo anie go (na przyk ad SAP
Enterprise Services, Business Application Programming Interface, IDoc, Remote Function Call, Advanced Business Application
Programming lub inne exity u ytkownika).
1.3
Okre lenie „Podmiot powi zany” oznacza spó
kapita ow , w której Licencjobiorca kontroluje, bezpo rednio lub po rednio, co
najmniej pi dziesi t procent (50%) g osów na zgromadzeniu wspólników , tak e jako zastawnik lub u ytkownik b
na podstawie
porozumie z innymi stronami lub która posiada bezpo rednio co najmniej pi dziesi t procent (50%) udzia ów w innej spó ce
kapita owej.
1.4
Okre lenie „Partner biznesowy” oznacza podmiot prawny, dla którego dost p do Oprogramowania jest konieczny w zwi zku z
wewn trznymi operacjami biznesowymi Licencjodawcy, taki jak klienci dystrybutorzy i/lub dostawcy Licencjobiorcy.
1.5
Okre lenie „Informacje poufne” w odniesieniu do SAP oznacza wszystkie informacje, które SAP chroni przed
niekontrolowanym ujawnieniem innym, w tym mi dzy innymi: (a) Oprogramowanie i Dokumentacja oraz inne Materia y SAP, w tym
mi dzy innymi nast puj ce informacje dotycz ce Oprogramowania: (i) oprogramowanie komputerowe (kody obiektowe i ród owe),
techniki i koncepcje programowania, metody przetwarzania, projekty systemu zawarte w Oprogramowaniu; (ii) wyniki benchmarku,
instrukcje obs ugi, wydruki programów, struktury danych, wykresy logiki przep ywu, diagramy logiczne, specyfikacje funkcjonalne,
formaty plików; a tak e (iii) odkrycia, wynalazki, koncepcje, projekty, wykresy logiki przep ywu, dokumentacja, specyfikacje
produktów, specyfikacje interfejsu programowania aplikacji, techniki i procesy zwi zane z Oprogramowaniem; (b) badania i rozwój
lub dochodzenia firmy SAP; (c) oferty produktów, partnerzy dostarczaj cy tre programow , ustalanie cen produktów, dost pno
produktów, rysunki techniczne, algorytmy, procesy, koncepcje, techniki, formu y, dane, schematy, tajemnice handlowe, wiedza
specjalistyczna (know-how), procedury zmiany dzia ania modernizacyjnego, plany marketingowe, prognozy i strategie; a tak e (d)
wszelkie informacje na temat lub dotycz ce stron trzecich (które to informacje otrzymane przez spó
SAP podlegaj stosownemu
obowi zkowi zachowania poufno ci w stosunku do strony trzeciej). W odniesieniu do Licencjobiorcy okre lenie „Informacje poufne”
oznacza wszelkie informacje, które Licencjobiorca chroni przed niekontrolowanym ujawnieniem innym oraz które (i) je li s w formie
materialnej, Licencjobiorca jasno okre li jako poufne lub zastrze one w momencie ujawnienia; oraz (ii) je li s w formie
niematerialnej (w tym ujawnienie dokonane w formie ustnej lub wizualnej), Licencjobiorca okre li jako poufne w momencie
ujawnienia, podsumuje Informacje poufne na pi mie oraz dostarczy takie podsumowanie w ci gu trzydziestu (30) dni
kalendarzowych od dnia ujawnienia.
1.6
Okre lenie „Dokumentacja” oznacza
Oprogramowaniem na mocy niniejszej Umowy.

dokumentacj

SAP

dostarczon

lub

udost pnion

Licencjobiorcy

wraz

z

1.7
Okre lenie „Prawa w asno ci intelektualnej” oznacza wszelkiego rodzaju patenty, prawa do projektu, modele u ytkowe lub
inne podobne prawa do wynalazku, prawa autorskie, prawa z rejestracji topografii uk adów scalonych, tajemnice handlowe lub prawa
do zachowania poufno ci, znaki towarowe, nazwy handlowe i znaki us ugowe oraz wszelkie inne prawa w asno ci niematerialnej, w
tym zg oszenia i rejestracje ka dego z powy szych w ka dym pa stwie, wynikaj ce z prawa stanowionego i zwyczajowego b
na
mocy umowy oraz bez wzgl du na to, czy zosta y sfinalizowane czy te nie, istniej obecnie lub zostan z one, wydane lub nabyte
w przysz ci.
1.8
Okre lenie „Modyfikacja” oznacza (i) zmian dostarczonego kodu ród owego lub metadanych; b
(ii) wszelkie rozszerzenia,
inne ni zmiana dostarczonego kodu ród owego lub metadanych, które konfiguruj , rozszerzaj lub zmieniaj istniej
funkcjonalno
Oprogramowania, w tym mi dzy innymi tworzenie nowych interfejsów programowania aplikacji lub interfejsów
alternatywnych u ytkowników albo rozszerzenie struktur danych SAP; lub (iii) wszelkie pozosta e zmiany Oprogramowania (inne ni
dodatki add-on) przy u yciu lub w czeniu Materia ów SAP (zdefiniowanych poni ej).
1.9
Okre lenie „Harmonogram profesjonalnych us ug” oznacza warunki, którym podlega dostarczanie przez SAP profesjonalnych
us ug. Warunki te s za czone do niniejszej umowy i stanowi jej integraln cz
.
1.10
Okre lenie „Materia y SAP” oznacza wszelkie oprogramowanie, programy, narz dzia, systemy, dane lub inne materia y
udost pnione przez SAP Licencjobiorcy w ramach wykonywania postanowie
niniejszej Umowy, w tym mi dzy innymi
Oprogramowanie i Dokumentacja, jak równie wszelkie informacje, materia y lub informacje zwrotne przekazane przez Licencjobiorc
do firmy SAP w odniesieniu do Oprogramowania i Dokumentacji.
1.11 Okre lenie „Us ugi pomocy technicznej SAP” oznacza aktualn ofert pomocy technicznej SAP udost pnion Licencjobiorcy,
zgodnie z okre leniem we w ciwym Planie pomocy technicznej do czonym do niniejszej Umowy i stanowi cym jej integraln cz
.
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1.12 Okre lenie „Oprogramowanie” oznacza (i) wszelkie oprogramowanie, na które Licencjobiorca na mocy niniejszej Umowy
uzyskuje licencj zgodnie z za czonym do niej Formularzem zamówienia oprogramowania, opracowane przez SAP, SAP AG, Business
Objects Software Limited i/lub ka
z ich spó ek powi zanych b
na ich rzecz oraz dostarczone Licencjobiorcy na mocy niniejszej
Umowy; (ii) wszelkie nowe wersje oprogramowania udost pnione w drodze niekontrolowanego transportu zgodnie z odpowiedni
umow serwisow oraz (iii) wszelkie kompletne lub cz ciowe kopie oprogramowania lub jego nowych wersji.
1.13 Okre lenie „Formularz zamówienia oprogramowania” oznacza formularz zamówienia dotycz cy Oprogramowania oraz
powi zanych us ug pomocy technicznej SAP zamówionych w nim przez Licencjobiorc , w tym informacje na temat Oprogramowania,
Us ug pomocy technicznej SAP, op at oraz pozosta e informacje konieczne dla dostarczenia zamówionych pozycji Licencjobiorcy.
Formularz zamówienia oprogramowania nie obejmuje op at za profesjonalne us ugi, za które zostanie wystawiony rachunek na
podstawie oddzielnych specyfikacji us ug zgodnie z Harmonogramem profesjonalnych us ug.
1.14

Okre lenie „Obszar” oznacza obszar okre lony w Formularzu zamówienia oprogramowania.

1.15 Okre lenie „Oprogramowanie strony trzeciej” oznacza (i) wszelkie oprogramowanie i tre
programow , na które
Licencjobiorca uzyskuje licencj na mocy niniejszej Umowy zgodnie z za czonym do niej Formularzem zamówienia oprogramowania,
opracowane przez firmy inne ni SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited i/lub ka da z ich spó ek powi zanych oraz
dostarczone Licencjobiorcy na mocy niniejszej Umowy; (ii) wszelkie nowe wersje oprogramowania i tre ci programowej udost pnione
w drodze niekontrolowanego transportu zgodnie z odpowiednim Planem us ug pomocy technicznej SAP oraz (iii) wszelkie kompletne
lub cz ciowe kopie powy szych.
1.16 Okre lenie „U ytkowanie” oznacza aktywacj mo liwo ci przetwarzania Oprogramowania, wczytanie, wykonanie, uzyskanie
dost pu, zastosowanie Oprogramowania lub wy wietlenie informacji w wyniku takich mo liwo ci.
2.

UDZIELENIE LICENCJI.

2.1
Licencja.
2.1.1
Z zastrze eniem przestrzegania przez Licencjobiorc wszystkich warunków niniejszej Umowy SAP udziela Licencjobiorcy
niewy cznej, bezterminowej (z wyj tkiem licencji subskrypcyjnych) licencji na U ytkowanie Oprogramowania, Dokumentacji oraz
pozosta ych Materia ów SAP w okre lonej lokalizacji (okre lonych lokalizacjach) na Obszarze w celu prowadzenia wewn trznych
operacji biznesowych (w tym obs ugi klienta oraz biernego odtwarzania po awarii) Licencjobiorcy i jego Podmiotów powi zanych oraz
przeprowadzania wewn trznych szkole i testowania na cele wy ej wymienionych wewn trznych operacji biznesowych, a tak e w
innych celach wymienionych w Formularzu zamówienia oprogramowania, o ile nie dojdzie do rozwi zania niniejszej Umowy zgodnie z
Ust pem 5.
2.1.1.1 Niniejsza licencja nie zezwala Licencjobiorcy mi dzy innymi na: (i) u ytkowanie Materia ów SAP w celu wiadczenia us ug
stronom trzecim (np. outsourcing procesów biznesowych, aplikacje biura obs ugi lub szkolenia stron trzecich) innym ni Podmioty
powi zane (w rozumieniu Ust pu 2.2); (ii) oddawanie w leasing, wynajem, odsprzeda , udzielenie sublicencji lub dystrybucj w inny
sposób Materia ów SAP, przy czym nie b dzie to dystrybucja Podmiotom powi zanym (w rozumieniu Ust pu 2.2); (iii) dystrybucj
lub publikacj kodu ród owego (kodów ród owych); (iv) wykorzystanie Materia ów SAP innych ni wyra nie dozwolonych zgodnie z
warunkami niniejszej Umowy lub dokonanie jakichkolwiek czynno ci w odniesieniu do nich; (v) u ytkowanie sk adników
Oprogramowania innych ni szczegó owo wskazane w Formularzu zamówienia oprogramowania, nawet je li uzyskanie dost pu do
innych sk adników Oprogramowania jest dla Licencjobiorcy mo liwe pod wzgl dem technicznym. Partnerzy biznesowi mog
ytkowa Oprogramowanie tylko w drodze dost pu terminalowego i wy cznie w zwi zku z U ytkowaniem Licencjobiorcy. Partnerzy
biznesowi nie mog natomiast U ytkowa Oprogramowania w celu prowadzenia adnych swoich operacji biznesowych.
2.1.2 Licencjobiorca o wiadcza, e zainstaluje Oprogramowanie wy cznie na urz dzeniach techniki komputerowej (np. dyskach
twardych lub jednostkach centralnych komputera) wskazanych przez Licencjobiorc zgodnie z niniejsz Umow , które zosta y
uprzednio zatwierdzone przez SAP na pi mie lub w inny sposób oficjalnie og oszone publicznie jako w ciwe do u ytku lub
wspó dzia ania z Oprogramowaniem („Jednostka wyznaczona”) oraz znajduj si w wyposa eniu i bezpo rednim posiadaniu
Licencjobiorcy. O ile SAP wyrazi na to zgod na pi mie, wspomniane urz dzenia techniki komputerowej mog si równie znajdowa
w wyposa eniu lub bezpo rednim posiadaniu Podmiotu powi zanego. Zgodnie z Warunkami u ytkowania Licencjobiorca musi
posiada wymagane licencje w przypadku ka dej osoby U ytkuj cej Oprogramowanie, w tym pracowników lub przedstawicieli
Podmiotów powi zanych oraz Partnerów biznesowych. U ytkowanie mo e odbywa si za po rednictwem interfejsu dostarczonego
razem z Oprogramowaniem lub jako jego cz
, interfejsu Licencjobiorcy lub strony trzeciej b
innego systemu po rednicz cego. W
przypadku, gdy Licencjobiorca otrzyma Oprogramowanie zast puj ce Oprogramowanie, na które poprzednio zosta a udzielona
licencja, prawa Licencjobiorcy wynikaj ce z niniejszej Umowy w odniesieniu do Oprogramowania, na które poprzednio zosta a
udzielona licencja, zostaj
anulowane w momencie umieszczenia Oprogramowania zast pczego do U ytku w systemach
produktywnych. W danym momencie Licencjobiorca b dzie przestrzega postanowie Ust pu 5.2 niniejszej Umowy w odniesieniu do
Oprogramowania, na które poprzednio zosta a udzielona licencja.
2.1.3
Warunki niniejszej Umowy odnosz ce si do „Oprogramowania” maj
chyba e okre lono inaczej w Planie praw do u ytkowania Oprogramowania.
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2.2
U ytkowanie przez podmiot powi zany. U ytkowanie Oprogramowania, Dokumentacji i innych Materia ów SAP przez Podmioty
powi zane w celu prowadzenia wewn trznych operacji biznesowych zgodnie z Ust pem 2.1.1 podlega nast puj cym
postanowieniom: (i) Podmiot powi zany uznaje za wi
ce warunki niniejszej Umowy w formie Za cznika A („Umowa u ytkowania
przez podmiot powi zany”) do niej; oraz (ii) naruszenie przez Podmiot powi zany Umowy u ytkowania przez podmiot powi zany
dzie uwa ane za naruszenie Licencji wynikaj cej z niniejszej Umowy. W przypadku, gdy podmiot powi zany lub zale ny
Licencjobiorcy jest obj ty oddzieln umow dotycz
licencji na oprogramowanie i/lub us ug pomocy technicznej SAP zawart z SAP
AG, podmiotem powi zanym z SAP AG (w tym SAP) lub innym dystrybutorem oprogramowania SAP, Oprogramowanie nie b dzie
ywane w celu prowadzenia operacji biznesowych takiego podmiotu powi zanego lub zale nego, a podmiot powi zany lub zale ny
nie b dzie otrzymywa adnych us ug pomocy technicznej na mocy niniejszej Umowy, nawet je li taka oddzielna umowa wygas a lub
zosta a rozwi zana, o ile nie zosta o inaczej uzgodnione przez strony na pi mie.
2.3
Us ugi outsourcingowe. Za uprzedni pisemn zgod SAP Licencjobiorca mo e zezwoli dostawcom us ug na dost p do
Oprogramowania wy cznie w celu zapewnienia Licencjobiorcy wyposa enia, wdro enia, systemów, zarz dzania aplikacjami lub us ug
odtwarzania po awarii zwi zanych z dzia alno ci biznesow Licencjobiorcy, w zwi zku z któr na mocy niniejszej Umowy zostaje
udzielona licencja na Oprogramowanie, pod warunkiem e: (i) Licencjobiorca i wspomniany dostawca us ug zawr pisemn umow
obejmuj
postanowienia, które b
wymaga y przestrzegania przez dostawc us ug warunków niniejszej Umowy przed
uzyskaniem takiego dost pu, w tym mi dzy innymi nieujawniania Informacji poufnych SAP; (ii) zgodnie z Warunkami u ytkowania
Licencjobiorca b dzie posiada wymagane licencje w stosunku do wszystkich pracowników takiego dostawcy us ug, którzy b
upowa nieni do uzyskania dost pu do Oprogramowania; (iii) taki dostawca us ug b dzie móg U ytkowa Oprogramowanie wy cznie
w celu instalacji i konfiguracji Oprogramowania zgodnie z dzia alno ci biznesow Licencjobiorcy okre lon w niniejszej Umowie (lub
w przypadku dostawcy us ug odtwarzania po awarii tylko w celu wiadczenia us ug odtwarzania po awarii); (iv) w adnych
okoliczno ciach taki dostawca us ug nie mo e U ytkowa Oprogramowania w celu dokonywania lub wiadczenia us ug przetwarzania
na rzecz Licencjobiorcy lub strony trzeciej lub w zwi zku z w asnymi operacjami biznesowymi; (v) Licencjobiorca b dzie
odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe Oprogramowanie, narz dzia migracji lub oprogramowanie strony trzeciej konieczne do
dokonania takiego przej cia; oraz (vi) Licencjobiorca wyra nie zgadza si na dokonanie rekompensaty na rzecz SAP, cz onków jej
kadry zarz dzaj cej, pracowników, przedstawicieli oraz podwykonawców z tytu u wszelkich roszcze , zobowi za , strat, szkód i
kosztów (w tym uzasadnionych kosztów zast pstwa prawnego) poniesionych przez SAP i wynikaj cych z naruszenia warunków
niniejszej Umowy przez dostawc us ug. Na
danie SAP Licencjobiorca dostarczy firmie SAP pisemne potwierdzenie spe nienia
punktów (i)–(iv).
3.
WERYFIKACJA. SAP zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytu (co najmniej raz do roku oraz w zgodzie ze
standardowymi procedurami SAP, które mog obejmowa audyt na miejscu i/lub audyt zdalny) u ytkowania Materia ów SAP.
Licencjobiorca w uzasadnionym zakresie powinien wspó pracowa przy przeprowadzaniu takich audytów. W przypadku, gdy audyt
wyka e, e (i) Licencjobiorca nie dokona na rzecz SAP op at licencyjnych i/lub op at za us ugi serwisowe SAP w wystarczaj cej
wysoko ci i/lub (ii) e Licencjobiorca U ytkowa Oprogramowanie w sposób wykraczaj cy poza zakres przewidziany w ilo ciach i
poziomach licencyjnych okre lonych w Formularzu zamówienia oprogramowania, Licencjobiorca wniesie zaleg e kwoty op at i/lub
op aty za takie nadmierne u ytkowanie w oparciu o Wykaz cen SAP i Warunki dotycz ce Oprogramowania i Us ug serwisowych,
którym podlega u ytkowanie w momencie dokonania audytu, a tak e sporz dz dodatkowy Formularz zamówienia oprogramowania
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, tak aby uj
w nim wymagane licencje na wszelkie dodatkowe ilo ci i poziomy. Je li wyniki
audytu wska
na nadmierne u ytkowanie licencjonowanych ilo ci i poziomów, uzasadnione koszty audytu SAP poniesie
Licencjobiorca. SAP zastrzega sobie wszelkie uprawnienia przys uguj ce jej z mocy prawa i na zasadzie s uszno ci w odniesieniu
zarówno do niedop aty op at licencyjnych lub kosztów us ug serwisowych SAP przez Licencjobiorc , jak równie nadmiernego
ytkowania licencjonowanych ilo ci i poziomów, a Licencjobiorca wyra a zgod na za wiadczenie SAP na pi mie wymienionych
wy ej wyników audytu przez podpisanie Protoko u. SAP jest uprawniony do wskazania powodu braku podpisu Protoko u przez
Licencjobiorc . W celu unikni cia w tpliwo ci, brak podpisu Licencjobiorcy b dzie oznacza akceptacj Protoko u. SAP b dzie
uprawniony do wydania faktury w ci gu 14 dni od dnia zako czenia audytu. Aby unikn
w tpliwo ci, podpis lub odmowa podpisania
protoko u b
oznacza y akceptacj faktury.
4.

CENA I P ATNO

.

4.1
Op aty. Licencjobiorca wniesie na rzecz SAP op aty licencyjne z tytu u Oprogramowania oraz op aty z tytu u us ug serwisowych
SAP na warunkach Formularza zamówienia oprogramowania za czonego do niniejszej Umowy. Op aty za us ugi konsultacji zostan
wniesione zgodnie z Harmonogramem profesjonalnych us ug. Od wszelkich op at niewniesionych w terminie zgodnie z
Rozporz dzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie okre lenia wysoko ci odsetek ustawowych narosn odsetki
ustawowe w wysoko ci 13% rocznie. Op aty licencyjne obejmuj koszty dostawy pocz tkowej i opakowania na cele fizycznej wysy ki.
W przypadku dostawy elektronicznej SAP udost pnia Oprogramowanie do pobrania z sieci na w asny koszt, a Licencjobiorca jest
odpowiedzialny za koszty pobrania Oprogramowania.
4.2
Podatki. Op aty i inne koszty wymienione w niniejszej Umowie nie obejmuj podatku VAT, akcyzy, a tak e innych podatków
(„Podatek”/„Podatki”). Do kwoty nale nej SAP zostanie doliczony w ciwy podatek wed ug stawki obowi zuj cej w chwili
wystawienia faktury. Wszelkie stosowne zezwolenia na uiszczanie podatku bezpo rednio organom podatkowym lub wa ne
za wiadczenie o zwolnieniu z podatków nale y dostarczy SAP przed podpisaniem niniejszej Umowy. W przypadku, gdy wymagane
jest aby SAP dokona op acenia nale nych Podatków, Licencjobiorca zobowi zany jest do zwrotu SAP ca ci kwot zap aconego przez
SAP podatku. Licencjobiorca niniejszym zobowi zany jest do zwrotu SAPwszelkich op at poniesionych przez SAP z tytu u Podatków i
powi zanych z nimi kosztów, odsetek i kar zap aconych lub nale nych przez SAP.
5.

CZAS TRWANIA UMOWY.

5.1.
Czas trwania Umowy. Niniejsza Umowa oraz licencja udzielona na jej podstawie b dzie skuteczna od dnia wymienionego w
stosownym Formularzu zamówienia oprogramowania oraz b dzie trwa a po tym dniu, o ile nie zostanie rozwi zana w wyniku tego z
nast puj cych warunków, który nast pi wcze niej: (i) trzydzie ci dni od zawiadomienia SAP na pi mie przez Licencjobiorc o jego
woli rozwi zania niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, ale tylko po wniesieniu wszystkich op at licencyjnych i op at za us ugi
serwisowe SAP wtedy nale ne i zaleg e; (ii) trzydzie ci dni od zawiadomienia Licencjobiorcy przez SAP o istotnym naruszeniu
Materia y poufne firmy SAP
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jakiegokolwiek postanowienia Umowy (innym ni naruszenie zobowi za Licencjobiorcy wynikaj cych z postanowie Ust pu 6, 10 lub
11, w którego wyniku Umowa zostanie natychmiast rozwi zana), w tym ponad trzydziestodniowa zw oka w op atach nale nych na
mocy niniejszej Umowy, o ile Licencjobiorca nie naprawi takiego naruszenia w ci gu wspomnianego okresu trzydziestu dni; (iii)
natychmiast w przypadku, gdy Licencjobiorca og osi upad
, stanie si niewyp acalny lub dokona cesji na rzecz wierzycieli. Aby
unikn w tpliwo ci, rozwi zanie niniejszej Umowy b dzie mia o cis e zastosowanie do wszystkich licencji udzielonych na mocy
niniejszej Umowy, jej za czników i innych dokumentów, a cz ciowe rozwi zanie Umowy przez Licencjobiorc nie b dzie dozwolone
w odniesieniu do adnej cz ci Umowy, jej za czników i dokumentacji dotycz cej zamówie .
5.2
Zobowi zania w zwi zku z ko cem czasu trwania Umowy. Po rozwi zaniu niniejszej Umowy Licencjobiorca oraz jego Podmioty
powi zane natychmiast zaprzestan U ytkowania wszystkich Materia ów i Informacji poufnych firmy SAP. W ci gu trzydziestu (30)
dni po rozwi zaniu Licencjobiorca nieodwracalnie zniszczy lub na
danie SAP dostarczy do SAP wszystkie kopie Materia ów i
Informacji SAP w ka dej formie, z wyj tkiem zakresu, w którym prawo wymaga przechowywania ich przez d szy okres, w którym
to przypadku nale y zwróci lub zniszczy powy sze na koniec takiego okresu. Licencjobiorca musi za wiadczy SAP na pi mie, e
spe ni swoje obowi zki wynikaj ce z Ust pu 5.2. Licencjobiorca o wiadcza, e za wiadczy firmie SAP na pi mie, e Licencjobiorca i
jego Podmioty powi zane wykona y powy sze. Ust py: 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 12.4, 12.5, 12.6 oraz 12.8 po rozwi zaniu
pozostan w mocy. W przypadku rozwi zania niniejszej Umowy Licencjobiorca nie b dzie uprawniony do otrzymania od SAP zwrotu
jakichkolwiek p atno ci przez niego dokonanych. Rozwi zanie nie zwalnia Licencjobiorcy z zobowi zania do dokonania op at, które
pozostan niezap acone.
6.

PRAWA W ASNO CI INTELEKTUALNEJ.

jedyn i wy czn
6.1
Zastrze enie praw. Materia y SAP oraz wszystkie Prawa w asno ci intelektualnej z nimi zwi zane b
asno ci SAP, SAP AG (spó ki macierzystej SAP) oraz jej lub ich licencjodawców z zastrze eniem praw wyra nie udzielonych
Licencjobiorcy w ust pie 2 i 6.3 niniejszej Umowy. Z wyj tkiem praw wymienionych w Ust pie 6.3 niniejszej Umowy Licencjobiorca
nie mo e modyfikowa Oprogramowania ani w inny sposób wykonywa prac pochodnych na podstawie Oprogramowania. Ka da
nieautoryzowana praca wykonana przez Licencjobiorc oraz wszelkie Prawa w asno ci intelektualnej z ni zwi zane b
jedyn i
wy czn w asno ci SAP lub SAP AG.
6.2
Ochrona praw. Licencjobiorca nie b dzie w aden sposób kopiowa , t umaczy , rozmontowywa ani dekompilowa , tworzy ani
usi owa stworzy kodu ród owego na podstawie kodu obiektowego Oprogramowania. Zabronione jest programowanie zwrotne w
odniesieniu do Oprogramowania i innych Materia ów firmy SAP. Licencjobiorca jest uprawniony do tworzenia kopii zapasowych
zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie technologii informacyjnej oraz do tworzenia w tym celu koniecznych kopii zapasowych
Oprogramowania. Kopie zapasowe na dyskach przeno nych lub innych no nikach danych musz by oznaczone jako kopie zapasowe
oraz posiada t sam not o prawie autorskim i twórcach, która widnieje na oryginalnych dyskach i innych no nikach danych.
Licencjobiorca nie mo e zmienia ani usuwa not SAP o prawie autorskim i twórcach.
6.3

Modyfikacje/dodatki add-on.

6.3.1 Pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorc warunków niniejszej Umowy Licencjobiorca mo e dokonywa Modyfikacji
w Oprogramowaniu i/lub do cza dodatki add-on do Oprogramowania w celach zwi zanych z dozwolonym U ytkowaniem na mocy
niniejszej Umowy oraz b dzie uprawniony do u ytkowania Modyfikacji i Dodatków add-on do Oprogramowania zgodnie z udzielon
Licencj na Oprogramowanie okre lon w Ust pie 2.1.1 niniejszej Umowy. Licencjobiorca zobowi zany jest do przestrzegania
procedury rejestracji SAP przed dokonaniem Modyfikacji lub do czeniem Dodatków add-on. Wszelkie Modyfikacje i prawa z nimi
zwi zane b
wy czn w asno ci SAP i SAP AG. Wszystkie Dodatki add-on opracowane przez SAP (niezale nie lub wspólnie z
Licencjobiorc ) oraz wszystkie prawa zwi zane z nimi b
wy czn w asno ci SAP i SAP AG. Licencjobiorca o wiadcza, e
sporz dzi te dokumenty, które w uzasadniony sposób b
konieczne w celu zabezpieczenia prawa firmy SAP do powy szego.
Wszelkie Dodatki add-on opracowane przez Licencjobiorc lub w jego imieniu bez udzia u SAP („Dodatki add-on licencjobiorcy”) oraz
wszystkie prawa zwi zane z nimi b
wy czn w asno ci Licencjobiorcy z zastrze eniem praw SAP do Oprogramowania i z niego
wynikaj cych; przy czym Licencjobiorca nie b dzie komercjalizowa , wprowadza na rynek, rozprowadza , udziela licencji i
podlicencji, przenosi , cedowa ani w inny sposób przekazywa
adnych Dodatków add-on licencjobiorcy. SAP zachowuje prawo do
niezale nego opracowywania w asnych Modyfikacji i Dodatków add-on do Oprogramowania, a Licencjobiorca o wiadcza, e nie b dzie
dokonywa dzia
, które ogranicza yby sprzeda , cesj , udzielanie licencji lub u ytkowanie przez SAP jej w asnego Oprogramowania
albo Modyfikacji lub Dodatków add-on do Oprogramowania.
6.3.2 Wszelkie Modyfikacje opracowane przez Licencjobiorc lub w jego imieniu bez udzia u SAP lub Dodatki add-on Licencjobiorcy
nie mog (z zastrze eniem innych ogranicze wymienionych w niniejszej Umowie): umo liwia omijania lub obchodzenia adnych
ogranicze okre lonych w niniejszej Umowie i/lub zapewnia Licencjobiorcy dost pu do oprogramowania, na które Licencjobiorca nie
posiada bezpo redniej licencji; umo liwia masowego uzyskiwania danych z Oprogramowania na adne oprogramowanie nieb
ce
asno ci SAP, w tym u ytkowania, modyfikowania, zachowywania lub innego rodzaju przetwarzania danych w oprogramowaniu
nieb
cym w asno ci SAP; w nieuzasadniony sposób os abia , pogarsza lub zmniejsza wydajno
Oprogramowania w zakresie
bezpiecze stwa; dostarcza ani przekazywa
adnych informacji dotycz cych warunków licencji na oprogramowanie SAP,
Oprogramowania lub innych informacji zwi zanych z produktami SAP.
6.3.3 Licencjobiorca zobowi zuje si w imieniu w asnym oraz swoich nast pców prawnych lub cesjonariuszy nie wyst powa z
roszczeniami przeciwko SAP lub jej spó kom powi zanym, ich odsprzedawcom, dystrybutorom, dostawcom, partnerom handlowym i
klientom o prawa do adnych Modyfikacji opracowanych przez Licencjobiorc lub w jego imieniu bez udzia u SAP lub Dodatków addon licencjobiorcy albo innych funkcjonalno ci Oprogramowania SAP obj tego tak Modyfikacj opracowan przez Licencjobiorc lub w
jego imieniu bez udzia u firmy SAP lub Dodatków add-on licencjobiorcy.
7.

GWARANCJA JAKO CI.

7.1
Gwarancja. SAP gwarantuje, e Oprogramowanie b dzie zasadniczo dostosowane do specyfikacji zawartych w Dokumentacji
przez sze
miesi cy od dostawy. Gwarancja nie ma zastosowania: (i) w przypadku, gdy Oprogramowanie nie jest u ytkowanie
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zgodnie z Dokumentacj ; lub (ii) w przypadku, gdy wada zosta a spowodowana przez Modyfikacj lub Dodatek add-on (inny ni
Modyfikacja lub Dodatek add-on stworzony przez SAP i dostarczony przez Pomoc techniczn SAP b
na mocy gwarancji),
Licencjobiorc lub oprogramowanie strony trzeciej. SAP nie gwarantuje, e Oprogramowanie b dzie funkcjonowa o nieprzerwanie ani
e b dzie wolne od nieistotnych wad lub usterek, które nie wp ywaj w sposób istotny na wydajno , ani e aplikacje zawarte w
Oprogramowaniu zosta y zaprojektowane w celu spe nienia wszystkich wymogów biznesowych Licencjobiorcy. Pod warunkiem, e
Licencjobiorca zawiadomi firm SAP na pi mie, w czaj c szczegó owy opis niezgodno ci Oprogramowania w okresie gwarancyjnym,
a SAP zatwierdzi istnienie takiej niezgodno ci, SAP wed ug swojego uznania: a) dokona naprawy lub wymiany niezgodnego
Oprogramowania lub b) zrefunduje op aty licencyjne dokonane w zwi zku z odpowiednim niezgodnym Oprogramowaniem w zamian
za zwrot niezgodnego Oprogramowania. Stanowi to jedyny i wy czny rodek prawny przys uguj cy Licencjobiorcy na mocy niniejszej
gwarancji.
7.2
Wyra ne wy czenie odpowiedzialno ci. Aby unikn
w tpliwo ci, informacje zawarte w programach testowych, opisach
projektu, produktach SAP i ich opisach, jak równie innych materia ach nieb
cych dokumentacj nie b
stanowi zobowi zania
firmy SAP w odniesieniu do jako ci Oprogramowania, w szczególno ci nie mo e by to uwa ane za udzielanie przez SAP adnej
kojmi ani rozszerzonej gwarancji dotycz cej jako ci Oprogramowania.
8. PRAWA OSÓB TRZECICH/
ODSZKODOWANIE.
SAP podejmie na swój w asny koszt dzia ania
prawne zwi zane z roszczeniami osób trzecich/firm trzecich o zaprzestanie u ywania Oprogramowania dostarczonego na podstawie
Umowy lub o odszkodowanie zwi zane z u ywaniem Oprogramowania pod nast puj cymi warunkami spe nionymi cznie: a. Klient
bezzw ocznie zawiadomi pisemnie SAP o roszczeniu osoby trzeciej/Firmy trzeciej oraz b. Klient bezzw ocznie dostarczy SAP wszelkich
informacji i udzieli
danej pomocy, w tym udost pni Oprogramowanie oraz dokumenty, które mog by zwi zane z roszczeniem
osoby trzeciej/Firmy trzeciej oraz c.
Klient, na yczenie SAP powstrzyma si od uczestniczenia w sporze i udzieli SAP
wy cznego pe nomocnictwa do prowadzenia negocjacji oraz zawarcia ugody oraz d.
Klient udzieli pe nomocnictwa procesowego
prawnikom wskazanym przez SAP i podejmie wszelkie inne czynno ci procesowe zaproponowane przez SAP.
8.1 Naruszenie i obrona Licencjobiorcy.SAP zobowi zuje si , i w przypadku gdy osoba trzecia wyst pi z roszczeniami z tytu u
naruszenia praw z patentu (zastrze
patentowych), prawa autorskiego lub praw do tajemnicy handlowej przeciwko Licencjobiorcy
na danym Obszarze korzystaj cego z Oprogramowania, SAP podejmie dzia ania maj ce na celu realizacje roszcze osoby trzeciej lub
zap aci odszkodowanie na one prawomocnym wyrokiem s dowym na Licencjobiorc (lub kwot zgodnie z zawartym przez firm
SAP uregulowaniem) z tytu u przedmiotowych roszcze . Przedmiotowe zobowi zanie SAP nie b dzie mia o zastosowania w
przypadku, gdy dochodzone naruszenie wynika z U ytkowania Oprogramowania cznie z innym oprogramowaniem, urz dzeniem
innym ni Jednostka wyznaczona, nieu ytkowaniem aktualizacji dostarczonej przez SAP, o ile takie naruszenie mog o zosta
uniknione w drodze u ytkowania aktualizacji, lub z dzia
, na które nie zosta a udzielona licencja. Przedmiotowe zobowi zanie SAP
nie b dzie tak e mia o zastosowania w przypadku, gdy Licencjobiorca nie zawiadomi SAP terminowo na pi mie o dochodzeniu przez
osob trzeci roszczenia o naruszenie jej praw maj tkowych. SAP jest uprawniony do sprawowania pe nej kontroli nad obron i
uregulowaniem roszczenia, o ile takie uregulowanie nie b dzie obejmowa o zobowi za finansowych Licencjobiorcy. W przypadku,
gdy Licencjobiorca odmówi wspó pracy z SAP w zakresie zaistnia ego sporu, SAP zostaje zwolniony z zobowi za przewidzianych w
Ust pie 8.1. Licencjobiorca b dzie w pe ni wspó pracowa przy obronie przeciwko wspomnianemu zarzutowi i mo e by na w asny
koszt reprezentowany przez adwokata zaakceptowanego przez SAP. SAP wyra nie zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia
dzia
prawnych zwi zanych z roszczeniami osób trzecich w przypadku, gdy ust pi zarzuty naruszenia lub sprzeniewierzenia w
stosunku do Oprogramowania albo zostanie ono uznane za nienaruszaj ce lub niesprzeniewierzaj ce prawa strony trzeciej. SAP mo e
uregulowa zarzuty na zasadzie zast pienia Oprogramowania alternatywnymi, w istotnym zakresie równowa nymi, nienaruszaj cymi
programami i odno
dokumentacj . Licencjobiorca nie b dzie podejmowa adnych dzia
w odpowiedzi na naruszenie lub
sprzeniewierzenie albo zarzucane naruszenie lub sprzeniewierzenie Oprogramowania, które b dzie przynosi o szkod prawom SAP.
8.2
POSTANOWIENIA UST PU 8 USTANAWIAJ JEDYN , WY CZN I CA KOWIT ODPOWIEDZIALNO
SAP ORAZ JEJ
LICENCJODAWCÓW WOBEC LICENCJOBIORCY I STANOWI JEDYNY RODEK PRAWNY LICENCJOBIORCY W ODNIESIENIU DO
NARUSZENIA PRAW W ASNO CI INTELEKTUALNEJ STRONY TRZECIEJ.
9.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO CI.

SAP i jej licencjodawcy nie ponosz odpowiedzialno ci na mocy niniejszej Umowy, (i) gdy
9.1
Brak odpowiedzialno ci.
Oprogramowanie nie jest u ytkowane zgodnie z Dokumentacj ; albo (ii) gdy wada lub zobowi zanie zostanie spowodowane przez
Licencjobiorc , Modyfikacj lub Dodatek add-on (inne ni Modyfikacja lub Dodatek add-on opracowane przez SAP, co przewidziano w
Pomocy technicznej firmy SAP lub gwarancji) lub oprogramowanie strony trzeciej. SAP I JEJ LICENCJODAWCY NIE B
PONOSI
ODPOWIEDZIALNO CI ZA
ADNE ROSZCZENIA ANI SZKODY POWSTA E Z NATURALNIE NIEBEZPIECZNEGO U YTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA I/LUB OPROGRAMOWANIA STRONY TRZECIEJ, NA KTÓRE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY ZOSTAJE UDZIELONA
LICENCJA.
9.2
Wy czenie szkód; ograniczenie odpowiedzialno ci. NIEZALE NIE OD PRZECIWNYCH POSTANOWIE NINIEJSZEJ UMOWY, Z
WYJ TKIEM SZKÓD WYNIKAJ CYCH Z NIEUPOWA NIONEGO U YTKOWANIA LUB UJAWNIENIA POUFNYCH INFORMACJI ALBO
MIERCI LUB OBRA
CIA A WYNIKAJ CYCH Z RA CEGO ZANIEDBANIA KTÓREJKOLWIEK ZE STRON B
ZAWINIONEGO
DZIA ANIA, W ADNYCH OKOLICZNO CIACH ORAZ BEZ WZGL DU NA CHARAKTER ROSZCZENIA FIRMA SAP, JEJ LICENCJODAWCY
LUB LICENCJOBIORCY B
PONOSI ODPOWIEDZIALNO
WOBEC SIEBIE NAWZAJEM ALBO INNEJ OSOBY LUB PODMIOTU NA
KWOT WYKRACZAJ
POZA WNIESIONE OP ATY LICENCYJNE ZA OPROGRAMOWANIE BEZPO REDNIO POWODUJ CE SZKODY
ALBO B
PONOSI
ODPOWIEDZIALNO
W JAKIEJKOLWIEK KWOCIE Z TYTU U SZKÓD CELOWYCH, PRZYPADKOWYCH,
WTÓRNYCH LUB NIEBEZPO REDNICH, UTRATY RENOMY LUB ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZESTOJU W PRACY, UTRATY DANYCH,
AWARII LUB USTERKI KOMPUTERA, KOSZTÓW ZAST PSTWA PRAWNEGO, KOSZTÓW S DOWYCH, ODSETEK ALBO SZKÓD Z
NAWI ZK LUB DOMNIEMANYCH. Postanowienia niniejszej Umowy obci aj ryzykiem SAP oraz Licencjobiorc . Op aty licencyjne
odzwierciedlaj wspomniane przydzielenie kosztów oraz ograniczenie odpowiedzialno ci zawartej w niniejszej Umowie.
10.

POUFNO

.
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10.1. Wykorzystywanie informacji poufnych. Informacje poufne b
reprodukowane w dowolnej formie, z wyj tkiem sytuacji, kiedy
jest to wymagane do wype nienia celu niniejszej Umowy. Wszelkie reprodukcje Informacji poufnych stron trzecich pozostan
asno ci strony ujawniaj cej i b
zawiera y wszelkie noty poufne i zastrze one oraz legendy widniej cej na oryginale. W zwi zku
z Informacjami poufnymi stron trzecich ka da ze stron: (a) podejmie Uzasadnione kroki (okre lone poni ej) w celu utrzymania
Informacji poufnych w cis ej tajemnicy; oraz (b) nie ujawni Informacji poufnych strony trzeciej adnej osobie innej ni rzetelni
pracownicy, których dost p jest konieczny w celu umo liwienia wykonywania praw wynikaj cych z niniejszej Umowy. Jak u yto w
niniejszej umowie, okre lenie „Uzasadnione kroki” oznacza kroki, które strona otrzymuj ca podejmuje w celu ochrony w asnych
informacji zastrze onych i poufnych oraz które co najmniej powinny spe nia rozs dny standard ochrony. Informacje poufne jednej
ze stron ujawnione przed zawarciem niniejszej Umowy b
podlega ochronie przyznanej na mocy niniejszej Umowy.
10.2 Wyj tki. Powy sze ograniczenia u ytkowania lub ujawnienia Informacji poufnych nie b
mia y zastosowania w zwi zku z
Informacjami poufnymi, które: (a) zosta y niezale nie opracowane przez stron otrzymuj
bez odniesienia do Informacji poufnych
strony ujawniaj cej albo prawnie otrzyma y status wolnych od ogranicze od strony trzeciej z prawem do udzielenia takich Poufnych
informacji; (b) zosta y ogólnie udost pnione publicznie bez naruszenia niniejszej Umowy przez stron otrzymuj
; (c) w momencie
ujawnienia by y znane stronie otrzymuj cej jako informacje, na których nie ci
ograniczenia; albo (d) w stosunku do których
strona ujawniaj ca o wiadcza na pi mie, e nie ci
na nich adne ograniczenia.
10.3 Warunki poufne; rozg os. Licencjobiorca nie ujawni warunków niniejszej Umowy ani cen zawartych w niej adnej stronie
trzeciej. adna ze stron nie b dzie u ywa a nazwy drugiej strony publicznie, w reklamie lub w przypadku innych czynno ci, bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Licencjobiorca o wiadcza natomiast, e SAP mo e u ywa nazwy Licencjobiorcy w listach
klientów albo jako cz
dzia
marketingowych SAP (w tym mi dzy innymi w rozmowach telefonicznych i opowie ciach,
rekomendacjach prasowych, odwiedzinach lokalnych, uczestnictwie w SAPPHIRE) w terminach obopólnie przyj tych przez strony.
SAP podejmie uzasadnione dzia ania w celu unikni cia nieuzasadnionych konfliktów pomi dzy referencyjnymi dzia aniami a
dzia alno ci biznesow Licencjobiorcy.
11.
CESJA. Licencjobiorca nie mo e bez uprzedniej pisemnej zgody SAP cedowa , delegowa , zastawia ani w inny sposób
przenosi niniejszej Umowy ani adnych swoich praw lub obowi zków wynikaj cych z niniejszej Umowy, ani Materia ów firmy SAP
Informacji poufnych SAP na rzecz innej strony, bez wzgl du na to, czy odb dzie si to dobrowolnie czy z mocy prawa, w tym w
drodze sprzeda y aktywów, fuzji czy konsolidacji. SAP mo e dokona cesji praw i obowi zków wynikaj cych z niniejszej Umowy na
swoje Podmioty powi zane.
12.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

12.1 Rozdzielno postanowie . Celem stron jest to, aby w przypadku, gdy jedno lub wi cej postanowie niniejszej Umowy zostanie
uznane za niewa ne lub nieskuteczne pod jakimkolwiek wzgl dem, taka niewa no lub nieskuteczno nie b dzie mia a wp ywu na
pozosta e postanowienia niniejszej Umowy, a Umowa b dzie interpretowana tak, jakby niewa ne lub nieskuteczne postanowienie nie
by o w niej zawarte.
12.2 Brak odst pienia. W przypadku, gdy jedna ze stron zrzeknie si dochodzenia roszcze z tytu u naruszenia jakiegokolwiek
postanowienia niniejszej Umowy, nie b dzie w wyniku tego uwa ane, e odst pi a ona od dochodzenia roszcze z tytu u
poprzedzaj cego lub kolejnego naruszenia tego samego lub innego postanowienia niniejszej Umowy.
12.3 Egzemplarze. Niniejsza Umowa mo e zosta podpisana w dwóch egzemplarzach, ka dy b dzie uwa any za orygina , a
stanowi one jedn Umow .

cznie

12.4 Postanowienia prawne. Oprogramowanie, Dokumentacja i Materia y SAP podlegaj przepisom prawa polskiego. Licencjobiorca
wiadcza, e nie b dzie przedk ada Oprogramowania, Dokumentacji i innych Materia ów SAP do adnej agencji rz dowej w celu
rozpatrzenia w sprawie udzielenia licencji lub innych zatwierdze prawnych bez uprzedniej pisemnej zgody SAP, a tak e nie b dzie
eksportowa Oprogramowania, Dokumentacji i Materia ów SAP do pa stw, osób lub podmiotów, w których jest to prawnie
zabronione.
Licencjobiorca b dzie równie odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych uregulowa rz dowych
pa stwa, w którym Licencjobiorca jest zarejestrowany, a tak e innych pa stw w odniesieniu do u ytkowania Oprogramowania,
Dokumentacji lub innych Materia ów SAP i /lub jej Podmiotów powi zanych.
12.5
Prawo w ciwe; okres ograniczenia. Niniejsza Umowa i wszelkie roszczenia wynikaj ce z niniejszej Umowy lub si do niej
odnosz ce b
podlega y prawu polskiemu i b
zgodnie z nim interpretowane, bez odniesienia do przepisów kolizyjnych. W
przypadku jakichkolwiek sporów pomi dzy zagranicznym prawem, zasadami i uregulowaniami a polskim prawem, zasadami i
uregulowaniami polskie prawo, zasady i uregulowania b
mia y charakter nadrz dny i wi
cy. Konwencja Narodów Zjednoczonych
o umowach mi dzynarodowej sprzeda y towarów nie b dzie mia a zastosowania w stosunku do niniejszej Umowy. Nie ma
zastosowania ameryka ska Jednolita Ustawa o transakcjach z zakresu informatyki (UCITA) w brzmieniu pierwotnym. Licencjobiorca
ma obowi zek wszcz post powanie w przypadku ka dego roszczenia wynikaj cego z niniejszej Umowy i jej przedmiotu lub z nimi
zwi zanego w ci gu trzech (3) lat od dnia, w którym Licencjobiorca dowiedzia si lub powinien by si dowiedzie po uzasadnionym
dochodzeniu, o faktach stanowi cych podstaw roszczenia.
12.6 Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia, protoko y lub raporty, które s wymagane lub mog by przekazane zgodnie z
niniejsz Umow , powinny mie form pisemn i b
uwa ane za nale ycie przekazane, kiedy zostan dostarczone odpowiednim
cz onkom kadry zarz dzaj cej SAP i Licencjobiorcy na adresy wskazane w ka dym Formularzu zamówienia oprogramowania. Tam,
gdzie wymagana jest forma pisemna w niniejszym Ust pie 12.6 oraz w pozosta ych punktach Umowy, wymóg mo na spe ni za
pomoc przekazu faksymile, wymiany korespondencji lub innej formy pisemnej.
12.7 Si a wy sza. Wszelkie opó nienia lub niewykonanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne ni p atno
kwot
nale nych na mocy niniejszej Umowy) spowodowane warunkami poza uzasadnion kontrol strony wykonuj cej nie b
stanowi y
naruszenia niniejszej Umowy, a czas na wykonanie takiego postanowienia (je li zostanie przewidziany) b dzie uwa any za
przed ony na okres równy czasowi trwania warunków, które uniemo liwia y wykonanie rzeczonych postanowie .
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12.8 Ca
umowy. Niniejsza Umowa stanowi kompletn i wy czn deklaracj umowy pomi dzy SAP a Licencjobiorc , a wszelkie
poprzednie o wiadczenia, dyskusje i korespondencje zostaj w czone do niniejszej Umowy i przez ni zast pione. Strony zrzekaj
si powo ywania na wy ej wymienione o wiadczenia, dyskusje i korespondencje. Niniejsza Umowa mo e zosta zmieniona tylko
pismem podpisanym przez obie strony. Niniejsza Umowa ma moc nadrz dn wobec dodatkowych, spornych lub niespójnych
warunków, które mog widnie na zamówieniu lub innym dokumencie udzielonym SAP przez Licencjobiorc . Niniejsza Umowa ma
moc nadrz dn w stosunku do dodatkowych, spornych lub niespójnych warunków, które mog widnie na umowie internetowej
ytkownika ko cowego zawartej w Oprogramowaniu. Podpisy wys ane drog elektroniczn (za pomoc faksu lub zeskanowane i
wys ane poczt elektroniczn ) b
uwa ane za orygina y podpisów.
12.9
Hierarchia. Nast puj ca hierarchia wa no ci b dzie stosowana w przypadku sporu lub niespójno ci pomi dzy
postanowieniami poszczególnych cz ci niniejszej Umowy: (i) Formularz zamówienia oprogramowania; (ii) Za czniki; (iii) Warunki
ytkowania; oraz (iv) Warunki ogólne.
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