UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE
WA NE! NALE Y UWA NIE PRZECZYTA T INFORMACJ : NINIEJSZA UMOWA PRAWNA POMI DZY LICENCJOBIORC
A FIRM SAP DOTYCZY OPROGRAMOWANIA SAP TOWARZYSZ CEGO TEJ UMOWIE, KTÓRE MO E OBEJMOWA
OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, ZWI ZANE Z NIM NO NIKI, MATERIA Y W POSTACI DRUKOWANEJ ORAZ
DOKUMENTACJ DOST PN W TRYBIE ONLINE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ („OPROGRAMOWANIE”). PRZED
ZAINSTALOWANIEM OPROGRAMOWANIA NALE Y SI
ZAPOZNA
Z PONI SZYMI POSTANOWIENIAMI UMOWY
LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE („UMOWA”), PRZYJ
JE DO WIADOMO CI I ZAAKCEPTOWA . W PRZYPADKU
NIEWYRA ENIA ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY W CI GU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY ZAKUPU
MOG PA STWO ZWRÓCI OPROGRAMOWANIE DO SPRZEDAWCY W CELU UZYSKANIA ZWROTU CA EJ ZAP ACONEJ
ZA NIE KWOTY.
1.

UDZIELENIE LICENCJI.Firma SAP udziela Pa stwu niewy cznej i ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania i jego
funkcji, za które ui cili Pa stwo wszystkie stosowne op aty, tylko w ramach w asnej dzia alno ci biznesowej oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. W przypadku nabycia tego produktu
w ramach oferty specjalnej, uzyskania na niego promocyjnej licencji do czonej do innego produktu firmy SAP b
znajduj cej si
w pakiecie lub do czonej do produktu innej firmy maj zastosowanie dodatkowe ograniczenia, zgodnie z Warunkami korzystania z
oprogramowania okre lonymi w sekcji 3. Niniejsza licencja nie ma zastosowania do adnego innego oprogramowania
dostarczonego wraz z Oprogramowaniem (w tym oprogramowania promocyjnego), które podlega postanowieniom umowy
licencyjnej do czonej do Oprogramowania dost pnej w trybie online. W przypadku uzyskania od firmy SAP jakichkolwiek
katalogów, sk adników, konektorów, narz dzi, danych lub innych elementów przeznaczonych do zastosowania wraz z
Oprogramowaniem („Technologie dodatkowe”) korzystanie z tych Technologii dodatkowych podlega warunkom, zobowi zaniom i
ograniczeniom okre lonym w niniejszej Umowie. Termin „Oprogramowanie” u ywany w niniejszej Umowie obejmuje Technologie
dodatkowe oraz Produkty innych firm.
„SAP” oznacza spó
SAP, od której bezpo rednio lub za po rednictwem odsprzedawcy nabywaj Pa stwo licencje na
Oprogramowanie lub zwi zane z nim us ugi, lub spó
Business Objects Software Limited, je li spó ka SAP nie prowadzi
dystrybucji w Pa stwa kraju.

2.

INSTALACJA I U YTKOWANIE.Mog Pa stwo zainstalowa Oprogramowanie i u ywa go wy cznie w nabytej konfiguracji oraz
stosownie do liczby uzyskanych na nie licencji. Mog Pa stwo tak e instalowa nieprodukcyjne kopie Oprogramowania na potrzeby
odzyskiwania awaryjnego, awaryjnego ponownego uruchamiania oraz tworzenia kopii zapasowych, w tym w szczególno ci do
tworzenia kopii zapasowych przeznaczonych do u ytku w opisanych powy ej sytuacjach w dowolnej liczbie centrów zapasowych.
Aby skorzysta z praw do Oprogramowania wynikaj cych z niniejszej Umowy licencyjnej, nale y aktywowa kopi Oprogramowania
w sposób opisany podczas procedury uruchamiania. Firma SAP mo e weryfikowa liczb i rodzaj licencji oraz sposób u ywania
Oprogramowania za pomoc kodów kluczy.

3.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA.
Dokument „Warunki korzystania z oprogramowania” zawiera
dodatkowe warunki odnosz ce si
do u ytkowania Oprogramowania i mo na go znale
w witrynie
www.sap.com/company/legal. Stanowi on integraln cz
niniejszej Umowy. Przyjmuj Pa stwo do wiadomo ci i
wyra aj zgod na to, e te dodatkowe warunki stanowi integraln cz
niniejszej Umowy.

4.

W ASNO .Firma SAP i (lub) jej dostawcy zachowuj wszelkie prawa do u ytkowania, tytu y w asno ci oraz prawa do czerpania
zysków zwi zane z Oprogramowaniem i jego kopiami bez wzgl du na formy lub no niki, w lub na których orygina Oprogramowania
lub jego kopie mog by pó niej przechowywane. Nie przys uguje Pa stwu prawo w asno ci w odniesieniu do Oprogramowania lub
jakichkolwiek zwi zanych z nim patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innej w asno ci intelektualnej ani nie nabywaj
Pa stwo prawa do wnoszenia roszcze z tego tytu u. Zgadzaj si Pa stwo zachowywa poufny charakter Oprogramowania,
postanowie niniejszej Umowy oraz wyników testów porównawczych i innych podobnych testów dotycz cych Oprogramowania
(niezale nie od tego, czy przeprowadzaj je Pa stwo, firma SAP czy osoba trzecia) oraz zapobiega ich nieupowa nionemu
ujawnieniu lub u yciu, chyba e firma SAP wyrazi uprzednio pisemn zgod na ich ujawnienie lub u ycie. Firma SAP i (lub) jej
dostawcy zastrzegaj sobie wszelkie prawa nieudzielone Pa stwu w sposób wyra ny. Dostawcy firmy SAP s beneficjentami
niniejszej Umowy licencyjnej i maj szczególne prawo do odwo ywania si do jej postanowie oraz ich bezpo redniego
egzekwowania.

5.

PRAWA AUTORSKIE.Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim przez firm SAP i (lub) jej dostawców, ustawodawstwem
w zakresie praw autorskich i patentowych obowi zuj cym w Stanach Zjednoczonych oraz stosownymi umowami
mi dzynarodowymi. Oprogramowanie mo na kopiowa wy cznie w celu (a) utworzenia jego nieproduktywnej kopii zapasowej lub
(b) zainstalowania na komputerach sk adników Oprogramowania licencjonowanych zgodnie z postanowieniami w sekcji 2 w ramach
korzystania z Oprogramowania. Mog Pa stwo sporz dzi uzasadnion liczb kopii dokumentacji towarzysz cej Oprogramowaniu
(w formie wydruku lub elektronicznej), pod warunkiem e kopie te b
u ywane wy cznie przez licencjonowanych u ytkowników
w zwi zku z korzystaniem przez nich z Oprogramowania oraz nie b
ponownie publikowane ani przekazywane osobom trzecim.
Ka da kopia Oprogramowania lub dokumentacji musi zawiera wszystkie informacje o prawach autorskich, znaki towarowe i inne
informacje dotycz ce praw w asno ci firmy SAP i jej dostawców (w formie identycznej z form tych informacji w oryginalnych
egzemplarzach Oprogramowania lub dokumentacji). Wszelkie inne kopie Oprogramowania sporz dzone przez Pa stwa naruszaj
warunki niniejszej Umowy licencyjnej.

6.

OGRANICZENIA. O ile niniejsza Umowa licencyjna lub prawo w ciwe wyra nie na to nie zezwalaj , nie mog Pa stwo: (a)
wynajmowa , wydzier awia ani odprzedawa Oprogramowania, udziela na nie sublicencji, przenosi praw do Oprogramowania
ani w inny sposób dystrybuowa Oprogramowania ani jakichkolwiek praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy licencyjnej bez
wyra nej pisemnej zgody firmy SAP; (b) u ywa Oprogramowania do obs ugi modelu ASP (Application Service Provider) lub biura
us ugowego, wiadczenia us ug marketingowych, us ug szkoleniowych na rzecz innych firm, us ug outsourcingowych, us ug
doradczych lub jakichkolwiek innych us ug komercyjnych zwi zanych z Oprogramowaniem, takich jak opracowywanie materia ów
szkoleniowych; (c) modyfikowa (nawet w celu usuni cia b dów), dostosowywa ani t umaczy Oprogramowania, jak równie
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tworzy jego opracowa , chyba e jest to niezb dne w celu skonfigurowania Oprogramowania za pomoc stosownych menu, opcji i
narz dzi zawartych w Oprogramowaniu; (d) w aden sposób odtwarza , dezasemblowa ani dekompilowa Oprogramowania lub
formatu pliku raportu .RPT (dotyczy to tak e odwrotnej kompilacji w celu zapewnienia interoperacyjno ci) lub jakichkolwiek ich
cz ci, chyba e niezale nie od niniejszego ograniczenia dzia ania takie s wyra nie dozwolone przez prawo w ciwe (wówczas
nie mog Pa stwo narusza zakresu i celów okre lonych w takim zezwoleniu); (e) u ywa Oprogramowania w celu opracowania
produktu, który jest konkurencyjny wobec produktu oferowanego przez firm SAP; (f) u ywa Oprogramowania w celu opracowania
produktu, który s
by do przekszta cania formatu pliku raportu (.RPT) na inny format obs ugiwany przez jakikolwiek produkt
ogólnego przeznaczenia, w tym przeznaczony do tworzenia raportów, analizy danych lub przekazywania raportów, nieb
cy
asno ci firmy SAP; (g) u ywa nieautoryzowanych kluczy ani ich dystrybuowa ; (h) ujawnia wyników testów porównawczych
jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SAP; (i) zezwala osobom trzecim na dost p do
Oprogramowania lub na jego u ywanie, chyba e jest to wyra nie dozwolone na mocy niniejszej Umowy, a tak e (j) dystrybuowa
ani publikowa kluczy kodów. Aby skorzysta z prawa do odtworzenia Oprogramowania w celu zapewnienia interoperacyjno ci
zgodnie z prawem w ciwym, nale y najpierw pisemnie powiadomi o tym fakcie firm SAP i umo liwi firmie SAP z enie
(wed ug jej uznania) oferty na dostarczenie informacji i udzielenie pomocy wymaganych do zapewnienia interoperacyjno ci mi dzy
Oprogramowaniem a innymi okre lonymi produktami za op at , która zostanie uzgodniona (je li b dzie to mie zastosowanie).
7.

GWARANCJA OGRANICZONA I RODKI PRAWNE.

(a)

Z zastrze eniem Produktów innych firm firma SAP gwarantuje, e (i) w okresie sze ciu (6) miesi cy od daty dostarczenia
Oprogramowania b dzie ono dzia
zasadniczo zgodnie z opisem przedstawionym w jego standardowej dokumentacji oraz e (ii)
w okresie sze ciu (6) miesi cy od daty dostarczenia no ników fizycznych (np. dysków CD-ROM, DVD, oprogramowania
dystrybuowanego elektronicznie) b
one wolne od wad materia owych i wad fabrycznych. Wszelkie dorozumiane gwarancje
dotycz ce Oprogramowania, Produktów innych firm i no ników s ograniczone do okresu trzydziestu (30) dni od daty dostarczenia
w takim zakresie, w jakim gwarancji tych nie mo na wy czy zgodnie z postanowieniami w sekcji 8(c) poni ej. Gwarancje
okre lone powy ej nie obejmuj w szczególno ci usterek wynikaj cych z wypadków, przypadków nadu ycia, nieautoryzowanych
napraw, modyfikacji, rozszerze lub niew ciwych zastosowa . Firma SAP nie gwarantuje, e Oprogramowanie b dzie dzia
w sposób nieprzerwany i wolny od b dów. Udost pnianie (tak e w ramach Us ug pomocy technicznej) dodatkowych kopii,
poprawek b
uaktualnie Oprogramowania nie powoduje odnowienia okresu gwarancyjnego ani w aden inny sposób nie wp ywa
na okres gwarancyjny.

(b)

Jedynym rodkiem prawnym przys uguj cym Pa stwu w przypadku naruszenia warunków ograniczonej gwarancji okre lonej
powy ej jest wed ug uznania firmy SAP: (i) naprawa Oprogramowania albo jego wymiana na produkty spe niaj ce warunki tej
ograniczonej gwarancji lub (ii) zwrot kwoty zap aconej za Oprogramowanie i rozwi zanie niniejszej Umowy licencyjnej w odniesieniu
do wadliwych kopii. Powy szy rodek naprawczy b dzie dost pny wy cznie wówczas, gdy Licencjobiorca powiadomi firm SAP na
pi mie o naruszeniu tej ograniczonej gwarancji w ci gu sze ciu (6) miesi cy od daty dostarczenia Oprogramowania.

(C)

Z WYJ TKIEM WYRA NYCH GWARANCJI OKRE LONYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI 8 FIRMA SAP I JEJ DOSTAWCY
WY CZAJ WSZELKIE INNE GWARANCJE ORAZ R KOJMIE, W TYM MI DZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE
DOTYCZ CE (I) PRZYDATNO CI HANDLOWEJ, (II) PRZYDATNO CI DO OKRE LONEGO CELU, (III) NIENARUSZANIA PRAW
OSÓB TRZECICH I (IV) WAD UKRYTYCH. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SI NA WY CZENIE
DOROZUMIANYCH GWARANCJI. POWY SZE WY CZENIE MO E ZATEM NIE MIE ZASTOSOWANIA I MOG PA STWU
PRZYS UGIWA TAK E INNE PRAWA W ZALE NO CI OD JURYSDYKCJI. O WIADCZAJ PA STWO, I ZAWIERAJ C
NINIEJSZ
UMOW
I DOKONUJ C OCENY OPROGRAMOWANIA, KIEROWALI SI
PA STWO W ASNYMI
DO WIADCZENIAMI, UMIEJ TNO CIAMI I OS DAMI ORAZ UPEWNILI SI PA STWO, E OPROGRAMOWANIE SPE NIA
PA STWA WYMAGANIA.

8.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI.W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W
CIWE FIRMA
SAP, JEJ DYSTRYBUTORZY, DOSTAWCY ANI PODMIOTY STOWARZYSZONE W ADNYM WYPADKU NIE PONOSZ
ODPOWIEDZIALNO CI WOBEC PA STWA ANI OSÓB TRZECICH ZA ADNE SZKODY PO REDNIE, SZCZEGÓLNE,
UBOCZNE, NAST PCZE LUB MORALNE, W TYM MI DZY INNYMI ZA JAK KOLWIEK UTRAT ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW
ORAZ UTRAT LUB NIEDOK ADNO
JAKICHKOLWIEK DANYCH ANI ZA KOSZTY ZAKUPU TOWARÓW ZAMIENNYCH BEZ
WZGL DU NA PODSTAW ROSZCZE (W TYM Z TYTU U ZANIEDBANIA) NAWET WÓWCZAS, GDY FIRMA SAP ZOSTA A
POWIADOMIONA O MO LIWO CI WYST PIENIA TAKICH SZKÓD. CA KOWITA ODPOWIEDZIALNO
FIRMY SAP I JEJ
DOSTAWCÓW ZA RZECZYWISTE SZKODY BEZPO REDNIE NIEZALE NIE OD ICH PRZYCZYNY JEST OGRANICZONA DO
WYSOKO CI OP AT LICENCYJNYCH UISZCZONYCH PRZEZ PA STWA W ZAMIAN ZA OPROGRAMOWANIE LUB DO
WYSOKO CI OP AT ZA US UG , KTÓRA BEZPO REDNIO SPOWODOWA A SZKOD . FIRMA SAP NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNO CI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKTY INNYCH FIRM. POWY SZE OGRANICZENIA
MAJ
ZASTOSOWANIE TAK E WÓWCZAS, GDY ZASTOSOWANY OGRANICZONY
RODEK NAPRAWCZY NIE
REKOMPENSUJE PONIESIONEJ SZKODY. ALOKACJA RYZYKA OKRE LONA POWY EJ ZNAJDUJE ODZWIERCIEDLENIE
W OP ATACH POBIERANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. NIEKTÓRE STANY/KRAJE NIE ZEZWALAJ
NA OGRANICZENIE LUB WY CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI W PEWNYCH OKOLICZNO CIACH PODANYCH W
NINIEJSZYM UST PIE, ZATEM POWY SZE OGRANICZENIE MO E NIE MIE ZASTOSOWANIA DO PA STWA W TYCH
OKOLICZNO CIACH.

9.

US UGI POMOCY TECHNICZNEJ. Firma SAP b dzie wiadczy Pa stwu us ugi pomocy technicznej dotycz ce produktu
okre lone w Formularzu zamówienia lub innych dokumentach zwi zanych z zamówieniem zgodnie z obowi zuj cym
Harmonogramem us ug pomocy technicznej firmy SAP, który znajduje si w witrynie www.sap.com/company/legal i
stanowi integraln cz
niniejszej Umowy.

10. ROZWI ZANIE UMOWY. Z wyj tkiem sytuacji, w których Oprogramowanie jest obj te licencj subskrypcyjn lub jest
licencjonowane w inny sposób okre lony w Planie zamówie , Zamówieniu lub jakiejkolwiek pisemnej ofercie firmy SAP wymienionej
w Zamówieniu, licencje na Oprogramowanie przyznawane na mocy niniejszej Umowy s bezterminowe. Je li Oprogramowanie jest
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licencjonowane w trybie subskrypcji, która nie zostanie odnowiona w dniu lub przed up ywem terminu jej wyga ni cia
obowi zuj cego dla danej licencji, Licencja na Subskrypcj wygasa. Niezale nie od powy szych postanowie firma SAP mo e
natychmiast rozwi za niniejsz Umow , jak równie anulowa wszelkie licencje udzielone na jej mocy i zaprzesta wiadczenia
okre lonych w niej us ug, je li (i) firma SAP pisemnie powiadomi Pa stwa o jej naruszeniu i skutki tego naruszenia nie zostan
usuni te w ci gu trzydziestu (30) dni lub (ii) dokonaj Pa stwo cesji na rzecz wierzycieli lub przeciwko Pa stwu zostanie wszcz te
post powanie upad ciowe, naprawcze lub uk adowe b
rozpoczn Pa stwo takie post powanie. Rozwi zanie Umowy nie
zwalnia Licencjobiorcy z obowi zku uiszczenia nale nych op at ani nie ogranicza mo liwo ci zastosowania przez któr kolwiek ze
stron innych dost pnych rodków prawnych. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub którejkolwiek jej cz ci przez firm
SAP firma SAP nie b dzie zobowi zana do zwrotu adnych op at uiszczonych przez Licencjobiorc ; Licencjobiorca wyra a tak e
zgod na bezterminowe i bezwarunkowe zrzeczenie si wszelkich roszcze o takie zwroty. W przypadku uniewa nienia lub
wyga ni cia licencji na Oprogramowanie Licencjobiorca jest zobowi zany do wydania firmie SAP pisemnego za wiadczenia
stwierdzaj cego natychmiastow dezinstalacj i zniszczenie wszystkich kopii Oprogramowania w ci gu trzydziestu (30) dni od
takiego uniewa nienia/wyga ni cia licencji. Nast puj ce sekcje niniejszej Umowy zachowuj wa no równie po jej rozwi zaniu:
8(c), 9, 11, 13, 15 oraz 17.
11. AUDYT. W okresie obowi zywania niniejszej Umowy oraz w ci gu trzech (3) lat po jej
przes awszy odpowiednio wcze niej stosowne powiadomienie — mo e wykona na
Pa stwa ksi g i rejestrów w celu kontroli przestrzegania postanowie Umowy. Je
niedop ata kwot nale nych firmie SAP w okresie podlegaj cym audytowi przekracza pi
Pa stwo którekolwiek istotne zobowi zanie wynikaj ce z niniejszej Umowy, oprócz
dysponowa firma SAP, pokryj lub zwróc Pa stwo firmie SAP równie koszty audytu.

rozwi zaniu lub wyga ni ciu firma SAP —
w asny koszt audyt prowadzonych przez
li w wyniku takiego audytu oka e si , i
procent (5%) lub e wiadomie naruszyli
innych rodków prawnych, którymi mo e

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE. O ile prawo federalne Stanów Zjednoczonych nie stanowi inaczej, niniejsza Umowa podlega prawu
stanu Nowy Jork (Stany Zjednoczone) bez wzgl du na przyj te w nim normy prawa kolizyjnego i nie maj do niej zastosowania
postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 r. o umowach mi dzynarodowej sprzeda y towarów ani jakiekolwiek
zmiany do nich. Je li którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewa ne, fakt ten nie b dzie mia wp ywu
na wa no pozosta ych postanowie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa, cznie z Warunkami korzystania z oprogramowania
oraz Harmonogramem us ug pomocy technicznej firmy SAP b
cymi integraln cz ci niniejszej Umowy, stanowi ca
porozumienia mi dzy Pa stwem a firm SAP oraz zast puje wszelkie uprzednie pisemne lub ustne porozumienia dotycz ce jej
przedmiotu. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy musz by udokumentowane na pi mie i zaopatrzone w podpisy upowa nionych
przedstawicieli ka dej ze stron. W przypadku nabywania Oprogramowania w imieniu innego podmiotu o wiadczaj Pa stwo
i gwarantuj , e maj zdolno
do zwi zania tego podmiotu postanowieniami niniejszej Umowy. Wszelkie warunki wszelkich
zamówie lub innych dokumentów o podobnym charakterze przed onych przez Pa stwa s zast powane postanowieniami
niniejszej Umowy. W przypadku wykonania odr bnej umowy ramowej obejmuj cej licencj na oprogramowanie zawartej z firm
SAP („Umowa ramowa”) oraz nabycia Oprogramowania w ramach tej umowy korzystanie z Oprogramowania mo e podlega
postanowieniom i warunkom Umowy ramowej, a postanowienia niniejszej Umowy s wówczas zast powane postanowieniami
Umowy ramowej. Nazwa produktu obejmuj cego Oprogramowanie jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy SAP. W razie pyta dotycz cych niniejszej Umowy nale y si skontaktowa z miejscowym biurem sprzeda y lub
z autoryzowanym odsprzedawc firmy SAP lub przes
je na adres: SAP, Attn: Contracts Department, 3410 Hillview Ave., Palo
Alto, CA 94304, USA.
13. OGRANICZONE PRAWA INSTYTUCJI RZ DOWYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Oprogramowanie jest „artyku em
komercyjnym” zgodnie z definicj zawart w ameryka skim Kodeksie przepisów federalnych (Code of Federal Regulations, CFR),
tytu 48, ust. 2.101 (pa dziernik 1995 r.), sk adaj cym si z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji
komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z definicjami zawartymi w Kodeksie przepisów federalnych, tytu 48, ust.
12.212 (wrzesie 1995 r.). Zgodnie z ust. 12.212 i ust. od 227.7202-1 do 227.7202-4 tytu u 48 Kodeksu przepisów federalnych
(czerwiec 1995 r.) (lub, je li ma to zastosowanie, innymi równowa nymi przepisami dotycz cymi instytucji rz dowych Stanów
Zjednoczonych) wszystkie Instytucje Rz dowe Stanów Zjednoczonych nabywaj Oprogramowanie wy cznie na prawach opisanych
w niniejszej Umowie. Producentem Oprogramowania jest firma SAP, 3410 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
14. KONTROLA EKSPORTU. Korzystanie z niniejszego Oprogramowania podlega obowi zuj cym w USA przepisom dotycz cym
eksportu. Licencjobiorca zgadza si na nast puj ce warunki: (a) nie jest obywatelem, mieszka cem ani nie pozostaje pod kontrol
rz du Kuby, Iranu, Korei Pó nocnej, Syrii, Sudanu ani adnego innego kraju, do którego eksport ze Stanów Zjednoczonych jest
zakazany; (b) nie b dzie eksportowa ani reeksportowa Oprogramowania, bezpo rednio ani po rednio, do wy ej wymienionych
krajów ani obywateli b
mieszka ców tych krajów; (c) nie znajduje si na li cie Specjalnie oznaczonych osób (Specially
Designated Nationals), Specjalnie oznaczonych terrorystów (Specially Designated Terrorists) oraz Specjalnie oznaczonych
handlarzy narkotyków (Specially Designated Narcotic Traffickers) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych ani nie znajduje si
w Tabeli zakazu zamówie (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; (d) nie b dzie eksportowa ani
reeksportowa Oprogramowania, po rednio ani bezpo rednio, do osób znajduj cych si na powy szych listach; (e) nie b dzie
ywa ani nie pozwoli na u ywanie Oprogramowania w celach zakazanych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym mi dzy
innymi do opracowywania, projektowania, wytwarzania lub produkcji nuklearnej, chemicznej lub biologicznej broni masowej zag ady.
Wi cej informacji mo na uzyska pod adresem www.sap.com/company/legal.
15. WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIE . Firma SAP przyjmuje zamówienia sk adane przez zakwalifikowane firmy, pod warunkiem e
zamówienia te sk adane s z zachowaniem stosownych procedur okre lonych przez firm SAP. Warunki uprzednio wydrukowane
na zamówieniu, lecz niezatwierdzone przez firm SAP na pi mie nie maj zastosowania. Termin p atno ci: 30 dni od daty
wystawienia faktury. Franko statek: zak ad firmy SAP. Firma SAP wyra nie wy cza wszelkie gwarancje cenowe. Odpowiadaj
Pa stwo za op acenie stosownych podatków od sprzeda y, z tytu u u ytkowania, konsumpcyjnych, VAT, podatku od towarów
i us ug oraz innych podatków, wszelkich stosownych op at eksportowych i importowych, op at celnych i tym podobnych op at
z wy czeniem podatku obliczonego na podstawie dochodu netto firmy SAP.
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16. SZCZEGÓLNE WARUNKI DOTYCZ CE OKRE LONYCH KRAJÓW.
Je li Oprogramowanie zosta o nabyte w jednym z krajów okre lonych poni ej („Terytorium lokalne”), wówczas maj zastosowanie
przedstawione w tym ust pie szczególne przepisy oraz wyj tki od postanowie niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim przepisy
maj ce zastosowanie do okre lonych poni ej Terytoriów Lokalnych („Przepisy Lokalne”) s sprzeczne z jakimkolwiek
postanowieniem niniejszej Umowy, Przepisy Lokalne zast puj taki warunek w odniesieniu do wszystkich licencji nabytych na
Terytorium Lokalnym.
Australia:
a) do sekcji zatytu owanej Ograniczona gwarancja i rodki naprawcze (sekcja 7) dodaje si nast puj ce postanowienie:
Gwarancje okre lone w tej sekcji stosuje si dodatkowo oprócz wszelkich uprawnie , którymi mog Pa stwo dysponowa na mocy
Ustawy o praktykach handlowych (Trade Practices Act) z 1974 r. i innych przepisów ustawowych; podlegaj one ograniczeniom
tylko w zakresie dozwolonym prawem w ciwym.
b) do sekcji zatytu owanej Ograniczenie odpowiedzialno ci (sekcja 8) dodaje si nast puj ce postanowienie:
W zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku naruszenia przez firm SAP gwarancji lub postanowie gwarancyjnych
dorozumianych na mocy Ustawy o praktykach handlowych (Trade Practices Act) z 1974 r. lub na mocy innych równowa nych praw
bezwzgl dnie obowi zuj cych w danym Stanie lub na danym Terytorium odpowiedzialno
firmy SAP wed ug jej wy cznego
uznania ograniczona jest (i) w przypadku Oprogramowania: (a) (i) do naprawy lub wymiany towarów b
do dostarczenia ich
odpowiedników lub (ii) do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany towarów b
do nabycia ich odpowiedników; natomiast (ii)
w przypadku Us ug pomocy technicznej: (x) do ponownego wiadczenia Us ug pomocy technicznej lub (y) do wysoko ci kosztów
zwi zanych z ponownym wiadczeniem tych us ug. W obliczeniach wysoko ci ca kowitej odpowiedzialno ci odszkodowawczej
firmy SAP wynikaj cej z niniejszej Umowy uwzgl dnia si op aty uiszczone za wszystkie towary lub us ugi wymienione, naprawione
lub dostarczone przez firm SAP na mocy niniejszego paragrafu b
ich warto .
c) pierwsze zdanie sekcji zatytu owanej Postanowienia ogólne (sekcja 12) zostaje zast pione i otrzymuje nast puj ce
brzmienie:
Niniejsza Umowa podlega prawu Stanu lub Terytorium, w którym nabyte zosta o Oprogramowanie, bez wzgl du na normy prawa
kolizyjnego lub postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowej sprzeda y towarów z 1980 r. lub
zmiany do nich.
Belgia i Francja
a) postanowienia sekcji zatytu owanej Ograniczenie odpowiedzialno ci (sekcja 8) zostaj zast pione w ca
nast puj ce brzmienie:

ci i otrzymuj

Z wyj tkiem sytuacji, gdy bezwzgl dnie obowi zuj ce przepisy prawa stanowi inaczej:
1. Odpowiedzialno firmy SAP za wszelkie szkody i straty, które mog wynika z wykonywania zobowi za okre lonych niniejsz
Umow , jest ograniczona do rekompensaty tylko za udowodnione szkody i straty, które faktycznie powsta y w bezpo rednim
i natychmiastowym nast pstwie niewykonania tych zobowi za (je li firma SAP ponosi za to win ), a maksymalna wysoko tej
rekompensaty jest równa op atom uiszczonym za Oprogramowanie, które spowodowa o powstanie takich szkód. Ograniczenie to
nie ma zastosowania do rekompensaty za szkody cielesne (w tym mier ) ani za szkody dotycz ce nieruchomo ci i osobistych dóbr
materialnych, za które firma SAP odpowiada na ogólnych zasadach prawa.
2. FIRMA SAP ANI JEJ PROGRAMI CI W ADNYCH OKOLICZNO CIACH — NAWET WÓWCZAS, GDY ZOSTALI
POINFORMOWANI O MO LIWO CI NAST PUJ CYCH ZDARZE — NIE PONOSZ ODPOWIEDZIALNO CI ZA: 1) UTRAT
LUB USZKODZENIE DANYCH; 2) SZKODY UBOCZNE LUB PO REDNIE B
JAKIEKOLWIEK FINANSOWE SZKODY
NAST PCZE; 3) UTRACONE ZYSKI, NAWET JE LI ICH UTRATA BY A BEZPO REDNIO SPOWODOWANA WYDARZENIEM,
WSKUTEK KTÓREGO WYST PI Y SZKODY; 4) PRZERW W DZIA ALNO CI, UTRAT PRZYCHODÓW LUB REPUTACJI
LUB NIEMO NO
POCZYNIENIA WCZE NIEJ PRZEWIDYWANYCH OSZCZ DNO CI.
3. Ograniczenie oraz wy czenie odpowiedzialno ci uzgodnione w niniejszej Umowie maj zastosowanie nie tylko do dzia
podejmowanych przez firm SAP, ale tak e do dzia
podejmowanych przez jej dostawców i programistów tworz cych
Oprogramowanie; jednocze nie okre laj one kwot , do której firma SAP, a tak e jej dostawcy i programi ci tworz cy
Oprogramowanie, ponosz odpowiedzialno odszkodowawcz na zasadzie odpowiedzialno ci zbiorowej. Ograniczenie to nie ma
zastosowania do rekompensaty za szkody cielesne (w tym mier ) ani za szkody dotycz ce nieruchomo ci i osobistych dóbr
materialnych, za które firma SAP odpowiada na ogólnych zasadach prawa.
b) pierwsze zdanie sekcji zatytu owanej Postanowienia ogólne (sekcja 12) zostaje zast pione i otrzymuje nast puj ce
brzmienie:
Niniejsza Umowa podlega prawu kraju, w którym nabyte zosta o Oprogramowanie, bez wzgl du na normy prawa kolizyjnego lub
postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowej sprzeda y towarów z 1980 r. lub zmiany do nich.
Brazylia
a) postanowienia sekcji zatytu owanej Gwarancja (sekcja 7) zostaj zast pione w ca

ci i otrzymuj nast puj ce brzmienie:

(a) Firma SAP gwarantuje, e (i) w okresie sze ciu (6) miesi cy od daty dostarczenia Oprogramowania b dzie ono dzia
zasadniczo zgodnie z opisem przedstawionym w standardowej dokumentacji towarzysz cej Oprogramowaniu oraz e (ii) w okresie
sze ciu (6) miesi cy od daty dostarczenia no ników fizycznych (np. dysków CD-ROM) b
one wolne od wad materia owych i wad
fabrycznych. Gwarancje okre lone powy ej nie obejmuj w szczególno ci usterek wynikaj cych z wypadków, przypadków
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nadu ycia, nieautoryzowanych napraw, modyfikacji, rozszerze lub niew ciwych zastosowa . Rozumiej Pa stwo i akceptuj
fakt, e najnowocze niejsze technologie nie umo liwiaj opracowania oprogramowania wolnego od wad. Dlatego te firma SAP nie
mo e zagwarantowa , e Oprogramowanie b dzie dzia
w sposób nieprzerwany lub wolny od b dów. Udost pnianie (tak e
w ramach Us ug pomocy technicznej) dodatkowych kopii, poprawek b
uaktualnie Oprogramowania nie powoduje odnowienia
okresu gwarancyjnego ani w aden inny sposób nie wp ywa na okres gwarancyjny.
(b) Jedynym rodkiem prawnym przys uguj cym Pa stwu w przypadku naruszenia warunków ograniczonej gwarancji okre lonej
powy ej jest wed ug uznania firmy SAP: (i) naprawa Oprogramowania albo jego wymiana na produkty spe niaj ce warunki tej
ograniczonej gwarancji lub (ii) zwrot kwoty zap aconej za Oprogramowanie i rozwi zanie niniejszej Umowy licencyjnej w odniesieniu
do wadliwych kopii. Powy szy rodek prawny b dzie dost pny wy cznie wtedy, gdy powiadomi Pa stwo firm SAP na pi mie o
naruszeniu tej ograniczonej gwarancji w ci gu trzydziestu (30) dni od daty dostarczenia Oprogramowania.
(c) LICENCJOBIORCA ROZUMIE I AKCEPTUJE FAKT, E NAJNOWOCZE NIEJSZE TECHNOLOGIE NIE UMO LIWIAJ
OPRACOWANIA OPROGRAMOWANIA WOLNEGO OD WAD ORAZ E OPROGRAMOWANIE TO JEST PRZEZNACZONE DO
YWANIA PRZEZ OGÓLNYCH KLIENTÓW OPROGRAMOWANIA BIZNESOWEGO. W ZWI ZKU Z TYM Z WYJ TKIEM
WYRA NYCH GWARANCJI UDZIELONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ SEKCJI 7 FIRMA SAP I JEJ DOSTAWCY WY CZAJ
WSZELKIE INNE R KOJMIE I GWARANCJE, W TYM MI DZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZ CE (I)
PRZYDATNO CI HANDLOWEJ, (II) PRZYDATNO CI DO OKRE LONEGO CELU, (III) NIENARUSZANIA PRAW OSÓB
TRZECICH I (IV) WAD UKRYTYCH. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SI
NA WY CZENIE
DOROZUMIANYCH GWARANCJI. POWY SZE WY CZENIE MO E ZATEM NIE MIE ZASTOSOWANIA I MOG PA STWU
PRZYS UGIWA TAK E INNE PRAWA W ZALE NO CI OD JURYSDYKCJI. LICENCJOBIORCA UZNAJE, E ZAWIERAJ C
NINIEJSZ UMOW
I DOKONUJ C OCENY OPROGRAMOWANIA, KIEROWA SI W ASNYMI DO WIADCZENIAMI,
UMIEJ TNO CIAMI I OS DAMI ORAZ UPEWNI SI , E OPROGRAMOWANIE SPE NIA JEGO WYMAGANIA.
b) postanowienia sekcji zatytu owanej Ograniczenie odpowiedzialno ci (sekcja 8) zostaj zast pione w ca
nast puj ce brzmienie:

ci i otrzymuj

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W
CIWE FIRMA SAP, JEJ DYSTRYBUTORZY, DOSTAWCY
ANI PODMIOTY STOWARZYSZONE W ADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZ ODPOWIEDZIALNO CI WOBEC PA STWA ANI
OSÓB TRZECICH ZA ADNE SZKODY PO REDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, NAST PCZE LUB MORALNE, W TYM
MI DZY INNYMI ZA JAK KOLWIEK UTRAT LUB NIEDOK ADNO
JAKICHKOLWIEK DANYCH, ANI ZA KOSZTY ZAKUPU
TOWARÓW ZAMIENNYCH BEZ WZGL DU NA PODSTAW
ROSZCZE
(W TYM Z TYTU U ZANIEDBANIA) NAWET
WÓWCZAS, GDY FIRMA SAP ZOSTA A POWIADOMIONA O MO LIWO CI WYST PIENIA TAKICH SZKÓD. CA KOWITA
ODPOWIEDZIALNO
FIRMY SAP I JEJ DOSTAWCÓW ZA RZECZYWISTE SZKODY BEZPO REDNIE NIEZALE NIE OD ICH
PRZYCZYNY JEST OGRANICZONA DO WYSOKO CI OP AT UISZCZONYCH PRZEZ LICENCJOBIORC W ZAMIAN ZA
OPROGRAMOWANIE LUB DO WYSOKO CI OP AT ZA US UG , KTÓRA BEZPO REDNIO SPOWODOWA A SZKOD .
POWY SZE OGRANICZENIA MAJ ZASTOSOWANIE TAK E WÓWCZAS, GDY ZASTOSOWANY OGRANICZONY RODEK
NAPRAWCZY NIE REKOMPENSUJE PONIESIONEJ SZKODY. ALOKACJA RYZYKA OKRE LONA POWY EJ ZNAJDUJE
ODZWIERCIEDLENIE W OP ATACH POBIERANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. LICENCJOBIORCA
PRZYJMUJE PONADTO DO WIADOMO CI, I OGRANICZENIA ZAWARTE W TEJ SEKCJI S ZASADNICZYM ELEMENTEM
NINIEJSZEJ UMOWY I W PRZYPADKU ICH BRAKU CENY, JAK RÓWNIE INNE WARUNKI OKRE LONE W NINIEJSZEJ
UMOWIE ZNACZ CO ODBIEGA YBY OD OBECNYCH.
c) s owa „Nowy Jork” zawarte w sekcji zatytu owanej Postanowienia ogólne (sekcja 12) zostaj zast pione nast puj cym
owem:
Brazylia
Niemcy i Austria
a) postanowienia sekcji zatytu owanej Gwarancja (sekcja 7) zostaj zast pione w ca

ci i otrzymuj nast puj ce brzmienie:

Firma SAP gwarantuje, e w Okresie ograniczonej gwarancji rozpoczynaj cym si w dniu dostarczenia Oprogramowania b dzie
mo na korzysta ze wszystkich funkcji Oprogramowania okre lonych w towarzysz cej mu dokumentacji („Udokumentowane
funkcje”), pod warunkiem e Oprogramowanie b dzie u ywane na sprz cie skonfigurowanym zgodnie ze stosownymi zaleceniami.
Okres ograniczonej gwarancji wynosi jeden rok, je li Licencjobiorca jest u ytkownikiem biznesowym, lub dwa lata, je li
Licencjobiorca nie jest u ytkownikiem biznesowym. Nieistotne odchylenia od Udokumentowanych funkcji nie stanowi podstawy do
powo ywania si
na prawa gwarancyjne. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA DO
OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONEGO LICENCJOBIORCY BEZP ATNIE (NA PRZYK AD AKTUALIZACJI, WERSJI
PRZEDPREMIEROWYCH, PRÓBNYCH LUB BEZ PRAWA ODSPRZEDA Y) ANI DO OPROGRAMOWANIA, KTÓRE ZOSTA O
ZMODYFIKOWANE PRZEZ LICENCJOBIORC W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM TA MODYFIKACJA SPOWODOWA A
WYST PIENIE USTERKI. Aby zg osi reklamacj gwarancyjn , nale y na koszt firmy SAP zwróci sprzedawcy Oprogramowanie i
dowód jego zakupu. Je li funkcje Oprogramowania znacznie odbiegaj od uzgodnionych funkcji, firma SAP mo e w ramach
ponownego wykonania zobowi zania i wed ug w asnego uznania naprawi lub wymieni Oprogramowanie. W razie niezaspokojenia
w ten sposób roszcze gwarancyjnych maj Pa stwo prawo do zakupienia Oprogramowania po obni onej cenie lub do odst pienia
od umowy kupna.
b) do postanowie sekcji zatytu owanej Ograniczenie odpowiedzialno ci (sekcja 8) dodaje si nast puj cy akapit:
Ograniczenia i wy czenia okre lone w niniejszej sekcji nie b
mie zastosowania do szkód spowodowanych celowym dzia aniem
lub ra cym zaniedbaniem ze strony firmy SAP. Ponadto firma SAP ponosi odpowiedzialno do kwoty typowej, przewidywalnej
rekompensaty za wszelkie szkody spowodowane przez firm SAP lub jej przedstawicieli w wyniku niewielkiego naruszenia istotnego
zobowi zania umownego. To ograniczenie odpowiedzialno ci ma zastosowanie w przypadku wszelkich roszcze o odszkodowanie
bez wzgl du na ich podstawy prawne, a w szczególno ci do wszelkich roszcze przedumownych oraz pomocniczych roszcze
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umownych. To ograniczenie odpowiedzialno ci nie ma jednak zastosowania do bezwzgl dnie obowi zuj cej odpowiedzialno ci
ustawowej za produkt ani do adnych szkód spowodowanych naruszeniem warunków wyra nej gwarancji w zakresie, w jakim ta
wyra na gwarancja mia a na celu ochron Licencjobiorcy przed poniesion szkod . Klauzula ta nie ma na celu ograniczenia
odpowiedzialno ci w sytuacji, w której zakres odpowiedzialno ci jest okre lony przez bezwzgl dnie obowi zuj ce przepisy prawa.
c) pierwsze zdanie sekcji zatytu owanej Postanowienia ogólne (sekcja 12) zostaje zast pione i otrzymuje nast puj ce
brzmienie:
Niniejsza Umowa podlega prawu kraju, w którym nabyte zosta o Oprogramowanie, bez wzgl du na normy prawa kolizyjnego lub
postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowej sprzeda y towarów z 1980 r. lub zmiany do nich.
ochy
a) postanowienia sekcji zatytu owanej Ograniczenie odpowiedzialno ci (sekcja 8) zostaj zast pione w ca
nast puj ce brzmienie:

ci i otrzymuj

Z wyj tkiem szkód spowodowanych ra cym zaniedbaniem b
zawinionym dzia aniem lub zaniechaniem, w przypadku których
firma SAP nie mo e ograniczy swojej odpowiedzialno ci, odpowiedzialno
firmy SAP za bezpo rednie i po rednie szkody
zwi zane z pierwotnymi lub wtórnymi wadami Oprogramowania, u ywaniem lub nieu ywaniem Oprogramowania b
z jakimkolwiek przypadkiem naruszenia Umowy b dzie ograniczona do wysoko ci op at uiszczonych na rzecz firmy SAP w zamian
za Oprogramowanie lub t jego cz
, która spowodowa a szkod .
b) pierwsze zdanie sekcji zatytu owanej Postanowienia ogólne (sekcja 12) zostaje zast pione i otrzymuje nast puj ce
brzmienie:
Niniejsza Umowa podlega prawu kraju, w którym nabyte zosta o Oprogramowanie, bez wzgl du na normy prawa kolizyjnego lub
postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowej sprzeda y towarów z 1980 r. lub zmiany do nich.
Zjednoczone Królestwo
c) pierwsze zdanie sekcji zatytu owanej Postanowienia ogólne (sekcja 12) zostaje zast pione i otrzymuje nast puj ce
brzmienie:
Niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu i walijskiemu bez wzgl du na przepisy dotycz ce kolizji porz dków prawnych lub
postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi dzynarodowych sprzeda y towarów z 1980 r. lub jakiekolwiek
zmiany do nich. Bez wzgl du na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Umowy adne postanowienie niniejszej Umowy nie
tworzy ani nie nadaje (wyra nie lub w sposób dorozumiany) jakichkolwiek praw lub innych korzy ci osobie nie b
cej jej stron na
mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. lub z innego tytu u.
Poni ej nale y wskaza , czy akceptuj Pa stwo postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie.
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