SOFTWARE LICENSE AND RELATED
SERVICES AGREEMENT
Agreement Number _______________

UMOWA DOTYCZĄCA LICENCJI NA
OPROGRAMOWANIE ORAZ USŁUG
POWIĄZANYCH
Numer Umowy _______________

This Software License and Related Services Agreement (the
“Agreement”) is a binding agreement for the purchase of the software
and/or services described in a Purchase Order or Order Schedule that
refers to this Agreement, acquired by Licensee from Business Objects
Polska Sp. z o.o. or from its Authorized Partner (“Business Objects”).

Niniejsza Umowa dotyczącą Licencji na Oprogramowanie oraz Usług
Powiązanych (“Umowa”) jest wiążącą umową dla zamówienia
oprogramowania i/lub usług powiązanych opisanych w dokumencie
zamówienia (Purchase Order) lub warunkach zamówienia (Order
Schedule) dotyczących tej umowy, zamawianego przez Licencjonobiorcę
od Business Objects Polska Sp. z o.o. lub od Autoryzowanego Partnera.

1. DEFINITIONS.

1. DEFINICJE.

1.1 “Documentation” means the user documentation and the
reference manual(s), in whatever form recorded, supplied by
Licensor with the Product.

1.1.

“Dokumentacja” oznacza dokumentację użytkownika oraz
instrukcje (zestaw instrukcji), zapisaną w dowolnej formie,
dostarczoną przez Licencjodawcę razem z Produktem.

1.2 "Licensee" means the specific corporation or division
designated in the applicable Purchase Order or Order Schedule
or any permitted successor assignee (whether by change of
name, dissolution, merger, consolidation, reorganization or
otherwise) to such corporation or division or its business assets.

1.2.

"Licencjobiorca" oznacza określoną osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną wskazaną w danym Zamówieniu lub
Specyfikacji Zamówienia lub następcę prawnego (powstałego
w szczególności w wyniku następstwa prawnego w związku z
zmianą nazwy, rozwiązania, łączenia, podziału, konsolidacji,
restrukturyzacji lub w inny sposób) danej osoby prawnej,
jednostki lub ich przedsiębiorstwa.

1.3.

“Specyfikacja Zamówienia” oznacza sporządzony przez
strony dokument pod nazwą "Specyfikacja Zamówienia",
który odnosi się do niniejszej Umowy oraz zawiera
szczegółowe
informacje
dotyczące
zamówienia
Licencjobiorcy, w tym dane dotyczące rozliczeń z
Licencjobiorcą, listy zamówionych Produktów, ceny oraz
informacje o płatności i dostawie. Specyfikacja(e)
Zamówienia(eń) stanowi(ą) integralną częścią niniejszej
Umowy.

1.4 “Outsourcer” means a third party engaged (through
outsourcing) by a Licensee for data processing, consulting,
product customization, or internal information management at a
designated Licensee or Outsourcer site.

1.4.

“Usługodawca Zewnętrzny” oznacza osobę trzecią, której
Licencjobiorca zlecił (w drodze outsourcingu) wykonanie
usług przetwarzania danych, doradztwa, lokalizacji produktu
lub
zarządzania
wewnętrznym
obiegiem
informacji
świadczonych w siedzibie oznaczonego Licencjobiorcy lub
Usługodawcy Zewnętrznego.

1.5 “Products” means the machine-readable object code of the
software programs specified in an Order Schedule and/or a
Purchase Order (in conjunction with a Licensor quotation),
together with any Documentation and Updates thereto.

1.5.

“Produkty” oznacza komputerowo odczytywane kody
wynikowe
oprogramowania
ujętego
w
Specyfikacji
Zamówienia oraz/lub w Zamówieniu (w związku z wyceną
Licencjodawcy), łącznie z wszelką powiązana z nimi
Dokumentacją i Aktualizacjami.

1.6.

“Zamówienie” oznacza nieodwołalne i nie-podlegające
refundacji zamówienie Licencjobiorcy złożone w celu nabycia
Produktów lub Usług Wsparcia, podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Licencjobiorcy. Wszelkie
Zamówienia wymagają pisemnego zatwierdzenia przez
Business Objects. Zamówienie jest wiążące wyłącznie i
jedynie po zatwierdzeniu przez Business Objects, przy czym
Business Objects nie ponosi w stosunku do Licencjobiorcy
jakiejkolwiek odpowiedzialności dotyczącej jakiegokolwiek
Zamówienia, którego zatwierdzenia może odmówić.

1.7 “Support Services” means Product support services described
in the Description of Support Services provided at the Business
Objects
Licenses
web
site
(http://www.businessobjects.com/licenses), as may be updated
from time to time by Licensor.

1.7.

“Usługi Wsparcia” oznacza usługi wsparcia dla Produktu,
określone w Zakresie Usług Wsparcia udostępnionym w
dziale
Licencji
na
stronie
Business
Objects
(http://www.businessobjects.com/licenses), aktualizowanej od
czasu do czasu przez Licencjodawcę.

1.8 “Updates” means any update, release, or enhancement that
may be provided under Support Services.

1.8.

“Aktualizacje” oznacza wszelkie aktualizacje,
oprogramowania lub rozszerzenia, które mogą
udostępnione w ramach Usług Wsparcia.

1.9.

“Okres Gwarancji” oznacza okres trzydziestu (30) dni od
daty pierwotnej dostawy danego Produktu na adres
Licencjobiorcy (z wyłączeniem Aktualizacji).

1.3 “Order Schedule” means a document called "Order Schedule"
executed by the parties that refers to this Agreement, and that
describes in greater detail Licensee's order-specific information,
including, but not limited to, Licensee's billing information, lists of
Products ordered, pricing, and payment and shipping
information. Such Order Schedule(s) is (are) hereby
incorporated into this Agreement by reference.

1.6 “Purchase Order” means a non-cancelable, non-refundable
Licensee order to obtain Products or Support Services that is
signed by an authorized Licensee representative. All Purchase
Orders are subject to Business Objects’ written acceptance.
Purchase Order is binding only if and when accepted by
Business Objects and Business Objects shall have no liability to
Licensee with respect to any Purchase Order it may refuse.

1.9 “Warranty Period” means thirty (30) days from the date of
initial delivery to Licensee of the applicable Product (excluding
Updates).

wersje
zostać

2. LICENSE.
2.1 License Grant. Subject to Licensee’s compliance with this
Agreement, Licensee is granted a non-exclusive and nontransferable license to use the Products identified in a Purchase
Order and/or Order Schedule accepted under this Agreement
for Licensee’s internal business purposes in accordance with
the product use rights set forth in the Description of Product Use
Rights provided at the Business Objects Licenses web site
(http://www.businessobjects.com/licenses), as may be updated
from time to time by Licensor (printout of the then current
conditions is available upon each request).
2.2 License Restrictions. Except as expressly permitted by this
Agreement, Licensee may not:
(i) lease, loan, resell,
sublicense, or otherwise distribute a Product; (ii) use a Product
to provide or operate Application Service Provider (ASP),
service bureau, marketing, training, outsourcing services, or
consulting services, or any other commercial service related to
the Products; (iii) use a Product to develop a product which is
competitive with any of the Products; (iv) permit third-party
access to, or use of, the Products, except as expressly
permitted herein; (iv) distribute or publish keycode(s) to the
Products; or (v) use unauthorized keycode(s). Licensee shall
notify Licensor if Licensee becomes aware of any unauthorized
third party access to, or use of, a Product.

2.3 Outsourcers.
If Licensee contracts with an Outsourcer,
Licensee may permit access to, and use of, the Products by the
Outsourcer, provided that: (i) the Outsourcer complies with the
terms of this Agreement and accesses and uses the Products
solely for purposes of rendering services to Licensee; and (ii)
the total number of licenses used by Licensee and Outsourcer
must not exceed the number of licenses ordered. Licensee
shall be responsible for Outsourcer’s compliance with the terms
of this Agreement. Upon completion of Licensee’s services by
Outsourcer, Licensee shall certify in writing that Outsourcer has
un-installed and destroyed all copies of Products within thirty
(30) days of such completion of services.

2.4 Product Territory. (i) The licenses granted hereunder are only
valid in Poland (the “Territory”). Licensee shall not ship, transfer,
or otherwise export the Product outside the Territory without
Licensor’s prior written consent and Licensee's payment of any
additional fees at Licensor’s then current rates. (ii) Licensee
agrees to comply with the export and import control laws,
regulations and requirements of the United States and other
applicable jurisdictions. Business Objects assumes no
responsibility or liability for Licensee’s failure to obtain any
necessary export approvals. Without limiting the foregoing,
Licensee agrees not to export to persons subject to restrictions,
destinations subject to embargo, or to prohibited proliferationrelated end-users or end-uses, without obtaining any export
license or other approval that may be required under United
States laws, regulations and requirements. This provision shall
survive the expiration or earlier termination of this Agreement.

2. LICENCJA.
2.1

Udzielenie Licencji. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej
Umowy,
udziela
się
Licencjobiorcy
niewyłącznej,
niezbywalnej licencji na korzystanie z Produktów wskazanych
w
Zamówieniu
oraz/lub
Specyfikacji
Zamówienia
zatwierdzonych zgodnie z niniejszą Umową, wyłącznie do
użytku
wewnętrznego
i
na
wewnętrzne
potrzeby
Licencjobiorcy, zgodnie z dozwolonym wykorzystaniem
Produktu
określonym
w
Zakresie
Dozwolonego
Wykorzystania Produktu zamieszczonym w dziale Licencji na
stronie
Business
Objects
(http://www.businessobjects.com/licenses), aktualizowanej od
czasu do czasu przez Licencjodawcę (wydruk aktualnych
warunków jest dostępny na każde żądanie).

2.2

Ograniczenia Licencji. O ile co innego wyraźnie nie wynika z
niniejszej Umowy, Licencjobiorcy zakazuje się: (i) oddawania
w leasing lub najem, użyczania, odsprzedaży, udzielania
dalszych licencji lub przekazywania Produktu w jakikolwiek
inny sposób; (ii) wykorzystywania Produktu w celu
udostępniania lub obsługi aplikacji jako dostawca usług
(Application Service Provider (ASP)), prac biurowych
marketingu, szkoleń, wykonywania usług podzleconych lub
świadczenia usług doradztwa lub świadczenia jakichkolwiek
odpłatnych
usług
związanych
z
Produktem;
(iii)
wykorzystywania Produktu w celu stworzenia produktu
konkurencyjnego wobec któregokolwiek z Produktów; (iv)
udzielania osobom trzecim dostępu do lub zezwalania na
wykorzystanie przez te osoby Produktów, chyba że jest to
wyraźnie
dozwolone
w
niniejszej
Umowie;
(iv)
rozprowadzania lub publikowania kodu(ów) klucza(y)
Produktów;
oraz
(v)
wykorzystywania
nieautoryzowanego(ych) kodu(ów) klucza(y). Licencjobiorca
powiadomi Licencjodawcę o wszelkich przypadkach dostępu
do lub wykorzystania Produktu przez jakąkolwiek
nieupoważniona osobę trzecią, o których Licencjobiorca
poweźmie wiadomość.

2.3 Usługodawcy Zewnętrzni. Jeżeli Licencjobiorca zawrze
umowę z Usługodawcą Zewnętrznym, Licencjobiorca może
udzielić Usługodawcy Zewnętrznemu dostępu do lub zezwolić
mu na wykorzystanie Produktów, o ile: (i) Usługodawca
Zewnętrzny przestrzega postanowień niniejszej Umowy i
wykorzystuje Produkty, do których został mu udzielony
dostęp wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz
Licencjobiorcy;
oraz
(ii)
łączna
liczba
licencji
wykorzystywanych przez Licencjobiorcę oraz Usługodawcę
Zewnętrznego nie może przekroczyć liczby zamówionych
licencji. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za
Usługodawcę Zewnętrznego w zakresie przestrzegania przez
niego warunków niniejszej Umowy. Po wykonaniu usług
zleconych Usługodawcy Zewnętrznemu przez Licencjobiorcę,
w terminie trzydziestu (30) dni od daty ukończenia
Licencjobiorca wyda pisemne zaświadczenie, stanowiące że
Usługodawca Zewnętrzny trwale usunął Produkty oraz
zniszczył wszelkie ich kopie.
2.4 Terytorium Produktu. (i) Licencje udzielone na mocy niniejszej
Umowy zachowują ważność wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (“Terytorium”). Licencjobiorca nie
ma prawa do przekazywania lub w jakikolwiek inny sposób
eksportowania Produktu poza granice Terytorium bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy oraz
zapłaty wszelkich dodatkowych opłat należnych z tego tytułu
Licencjodawcy, według stawek obowiązujących w chwili
eksportu. (ii) Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać
postanowień przepisów ustawowych i wykonawczych
obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz na obszarze
innych odpowiednich jurysdykcji, w zakresie kontroli eksportu
i importu. Business Objects nie ponosi odpowiedzialności za
niedopełnienie przez Licencjobiorcę obowiązku uzyskania
jakichkolwiek wymaganych zezwoleń. Bez naruszenia
powyższego,
Licencjobiorca
zobowiązuje
się
do
powstrzymania się od eksportu na rzecz osób objętych
restrykcjami, do miejsc przeznaczenia objętych embargiem
lub użytkowników końcowych powiązanych z państwami
łamiącymi zakaz nierozprzestrzeniania broni masowego
rażenia, bez uzyskania licencji na eksport lub innych
zezwoleń, które mogą być wymagane w Stanach

Zjednoczonych na mocy przepisów ustawowych lub innych
regulacji prawnych. Niniejsze postanowienie zachowuje moc
wiążącą również po wygaśnięciu lub wcześniejszym
rozwiązaniu niniejszej Umowy.

3.

2.5 Duplication of Product. Licensee may make Product copies
equal to the number of licensed copies expressly authorized
under this Agreement plus a reasonable number of archival
copies for inactive backup purposes. All Product copyright,
trademark, patent, and related proprietary notices incorporated in or
fixed to the Product shall be duplicated by Licensee on all copies or
extracts thereof and shall not be altered, removed, or obliterated.

2.5 Kopiowanie Produktu. Licencjobiorca może wykonać kopie
Produktu w liczbie równej liczbie kopii objętych Licencją,
wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy, oraz
rozsądną liczbę kopii archiwalnych utworzonych jedynie w
celu pasywnej kopii bezpieczeństwa (ang: inactive backup).
Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty oraz
powiązane z nimi oznaczenia praw własności Produktu
złączone z lub dołączone do Produktu powinny zostać
skopiowane przez Licencjobiorcę i powtórzone na wszystkich
kopiach lub wyciągach z kopii, jednocześnie zakazuje się
dokonywania w nich zmian, ich usuwania oraz
uniemożliwiania odczytu.

2.6 Product Ownership and Restrictions. All intellectual property
rights and title to the Product shall remain with Licensor and/or
its suppliers and no interest or ownership therein is conveyed to
Licensee. No right to modify (even for purposes of error
correction), adapt, or translate the Product or create derivative
works therefrom is granted to Licensee, except as necessary to
configure the Product using the menus, options and tools
provided for such purposes and contained in the Product.
Licensee shall not use the Product to develop a product that
converts the report file (.RPT) format to an alternative report file
format used by any general-purpose report writing, data
analysis, or report delivery product that is not the property of
Licensor or alter, disassemble, decompile, translate, adapt, or
reverse-engineer the report file (.RPT) format. Nothing in this
Agreement shall be construed to mean, by inference or
otherwise, that Licensee has any right to obtain Product source
code. Except as required to be permitted by applicable law,
reverse compiling (including reverse compiling to ensure
interoperability), reverse engineering and other source code
derivation of the Product is prohibited. If Licensee wishes to
exercise any right to reverse engineer to ensure interoperability
in accordance with applicable law, Licensee shall first provide
written notice to Licensor and permit Licensor, at its discretion,
to make an offer to provide information and assistance
reasonably required to ensure Product interoperability with other
Licensee products for a fee to be mutually agreed upon (if any).

2.6 Tytuł Własności Produktu i Ograniczenia. Produkt oraz
wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane są i
pozostaną własnością Licencjodawcy oraz/lub jego
dostawców, Licencjobiorca na mocy niniejszej Umowy nie
nabywa żadnego udziału ani tytułu własności Produktu.
Licencjobiorca nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek
zmian (nawet w celu usunięcia usterek), dostosowania,
tłumaczenia Produktu lub tworzenia pochodnych Produktu, z
wyłączeniem prawa do niezbędnej konfiguracji Produktu przy
wykorzystaniu menu, opcji, oraz narzędzi przeznaczonych do
tych celów i będących częścią składową Produktu.
Licencjobiorca nie może wykorzystywać Produktu w celu
opracowania produktu przekształcającego format pliku
raportu (.RPT) w alternatywny format pliku raportu
wykorzystywany przez inne ogólnodostępne narzędzia do
raportowania, analizy danych lub zgłaszania dostarczenia
produktu nie będącego własnością Licencjodawcy ani
zmieniać, przekształcać kodu na instrukcję asemblera (ang:
disassemble), rekompilować, tłumaczyć, dostosowywać lub
odtwarzać kodu źródłowego formatu pliku raportu (.RPT).
Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być
interpretowane w sposób przyznający Licencjobiorcy prawo
do uzyskania kodu źródłowego Produktu. Dekompilacja (w
tym dla celów zapewnienia współdziałania), stosowanie
inżynierii odwrotnej lub wszelkie inne czynności mające na
celu odtworzenie kodu źródłowego Produktu są zakazane, w
granicach dozwolonych obowiązującym prawem. W
przypadku gdy Licencjobiorca zamierza, skorzystać z
gwarantowanego przepisami właściwego prawa uprawnienia
do zgodnego z obowiązującymi przepisami odtworzenia kodu
źródłowego Produktu w celu zapewnienia współdziałania,
Licencjobiorca uprzednio pisemnie zawiadomi o powyższym
Licencjodawcę
oraz
zezwoli
Licencjodawcy
na
przedstawienie,
według
własnego
uznania,
oferty
dostarczenia informacji oraz wsparcia niezbędnego dla
zapewnienia współdziałania Produktu z innymi produktami
Licencjobiorcy, za obustronnie uzgodnioną opłatą (jeżeli taka
będzie).

SUPPORT AND ADDITIONAL SERVICES.
3.1 Support Services. The Description of Support Services
available at the Business Objects Licenses web site
(http://www.businessobjects.com/licenses) describes terms and
conditions for Support Services (printout of the then current
conditions is available upon each request). Support Services
may be obtained at Licensor’s then-current rates and for terms
specified in an Order Schedule or Purchase Order referencing a
written Licensor quotation. Licensor may suspend or terminate
Support Services for all Product(s) in the event that Licensee
does not pay fees for Support Services when due. If Licensee
purchases Support Services for a Product, then Licensee shall
purchase Support Services for all licenses of such Product in its
possession. Licensor may select qualified subcontractors to
perform Support Services or assign performance of Support
Services to Business Objects S.A. or any of its subsidiaries or
affiliates. Support Services shall only be provided on a twelve
(12) month basis, and shall be automatically renewed each year
unless Licensee or Licensor gives written notice thirty (30) days
prior to the end of the initial service period or any extension

3. WSPARCIE I USŁUGI DODATKOWE.
3.1 Usługi Wsparcia. Zakres Usług Wsparcia zamieszczony w
dziale
Licencji
na
stronie
Business
Objects
(http://www.businessobjects.com/licenses) określa zasady i
warunki świadczenia Usług Wsparcia (wydruk aktualnych
warunków jest dostępny na każde żądanie). Usługi Wsparcia są
świadczone według obowiązujących w danym czasie stawek
Licencjodawcy oraz na warunkach określonych w Specyfikacji
Zamówienia lub Zamówieniu bazujących na ofercie lub pisemnej
wycenie Licencjodawcy. Licencjodawca może zawiesić lub
zaprzestać świadczenia Usług Wsparcia w stosunku do
wszystkich Produktów w przypadku braku zapłaty przez
Licencjobiorcę wymagalnych opłat za Usługi Wsparcia.
Licencjobiorca, nabywając Usługi Wsparcia dla danego
Produktu, zobowiązany jest wykupić Usługi Wsparcia dla
wszystkich nabywanych licencji na taki Produkt. Licencjodawca
może zlecić świadczenie Usług Wsparcia wykwalifikowanym
podwykonawcom lub przenieść obowiązek świadczenia Usług
Wsparcia na Business Objects S.A. lub którąkolwiek z jej spółek
zależnych lub powiązanych. Umowa o świadczenie Usług

thereof, of its intention to terminate the service. Support
Services fees at the time of automatic renewals shall be
invoiced to Licensee at the then-current Support Services rates,
subject to any limit on increases to maintenance renewal rates
as set forth in the Description of Support Services.

Wsparcia zawierana jest wyłącznie na okres dwunastu (12)
miesięcy i podlega automatycznemu przedłużeniu na następny
okres, chyba że Licencjobiorca lub Licencjodawca dokonają jej
wypowiedzenia za pisemnym zawiadomieniem złożonym
najpóźniej na trzydzieści (30) dni przed upływem pierwotnego
okresu świadczenia lub jakiegokolwiek jego przedłużenia. W
chwili automatycznego przedłużenia umowy o Usługi Wsparcia
zostanie wystawiona faktura obciążająca Licencjobiorcę za
należne opłaty za świadczone Usługi Wsparcia, według cen z
chwili przedłużenia, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń
dotyczących wzrostu opłat za przedłużenie usług utrzymania,
określonych w Zakresie Usług Wsparcia.

3.2 Consulting Services. If Licensee acquires product consulting
or professional services, those services will be governed by this
Agreement and the Additional Consulting Terms available at the
Business
Objects
Licenses
web
site
(http://www.businessobjects.com/licenses.) (print out of the then
current conditions is available upon each request). Consulting
Services may be obtained at Licensor’s then-current rates and
for terms specified in an Order Schedule, Purchase Schedule,
Statement of Work or Purchase Order referencing a written
Licensor quotation. Should Licensor agree to provide consulting
services, the payment of the Product license and Support
Services fees under this Agreement shall not be contingent
under any circumstances upon the performance of any such
services including installation and implementation services.

3.2 Usługi Konsultacyjne. Jeżeli Licencjobiorca nabywa usługi
konsultacyjne lub usługi profesjonalne, do usług tych będą miały
zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy oraz Dodatkowe
Warunki Doradztwa zamieszczone w dziale Licencji na stronie
Business Objects (http://www.businessobjects.com/licenses)
(wydruk aktualnych warunków jest dostępny na każde żądanie).
Usługi Konsultacyjne mogą być świadczone według
obowiązujących w danym czasie stawek Licencjodawcy oraz na
warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia, Specyfikacji
Zakupu, Wykazie Prac lub Zamówieniu bazujących na ofercie
lub pisemnej wycenie Licencjodawcy. W przypadku wyrażenia
przez
Licencjodawcę
zgody
na
świadczenie
usług
konsultacyjnych, opłaty za licencje na Produkt oraz Usługi
Wsparcia należne z tytułu niniejszej Umowy nie będą
uzależnione od prawidłowości świadczenia jakichkolwiek takich
usług, w tym instalacji lub wdrożenia Produktu.

3.3 Education Services. If Licensee acquires education or training
services, those services will be governed by the Business
Objects Education Services Terms available at the Business
Objects Licenses web site
(http://www.businessobjects.com/licenses) (printout of the then
current conditions is available upon each request). Education
services may be obtained at Licensor’s then-current rates and
for terms specified in an Order Schedule, Purchase Schedule or
Purchase Order referencing a written Licensor quotation.

4

FEES; TAXES; PAYMENT TERMS; PURCHASE ORDERS;
SHIPPING

3.3 Usługi Edukacyjne. Do nabytych przez Licencjobiorcę usług
edukacyjnych
lub
szkoleniowych
mają
zastosowanie
postanowienia Warunków Usług Edukacyjnych Business
Objects zamieszczonych w dziale Licencji na stronie Business
Objects (http://www.businessobjects.com/licenses) (wydruk
aktualnych warunków jest dostępny na każde żądanie). Usługi
Edukacyjne są świadczone według obowiązujących w danym
czasie stawek Licencjodawcy oraz na warunkach określonych w
Specyfikacji Zamówienia, Specyfikacji Zakupu lub Zamówieniu
bazujących na ofercie lub pisemnej wycenie Licencjodawcy.
4. OPŁATY; PODATKI; WARUNKI PŁATNOŚCI; ZAMÓWIENIA;
DOSTAWA

4.1

Fees. Licensor fees or other charges for any Product, Support
Services, Documentation, or other service shall be as
specified in an Order Schedule, Purchase Order or on a
written price quotation from Licensor duly referenced in the
Purchase Order. Purchase Order shall be in conformity with
then current price list of Business Objects or offer/quotation
issued by Business Objects. Discounts granted by Licensor
under this Agreement shall not apply to fees due when
Licensee orders additional Products or services, unless
otherwise stated in Licensor’s price quotation or Order
Schedule.

4.1 Opłaty. Opłaty Licencjodawcy lub inne opłaty za jakikolwiek
Produkt, Usługi Wsparcia, Dokumentację lub inne usługi są
określone w Specyfikacji Zamówienia, Specyfikacji Zakupu lub
cenniku lub wycenie Licencjodawcy do której odniesienie
znajduje się w Zamówieniu. Zamówienie będzie zgodne z
aktualnym cennikiem lub ofertą/wyceną opublikowana przez
Business Objects. Rabaty udzielone przez Licencjodawcę z
tytułu niniejszej Umowy nie obejmują należności za zamówione
przez Licencjobiorcę dodatkowe Produkty lub usługi, o ile
oferta/wycena Licencjobiorcy lub Specyfikacja Zamówienia nie
zawierają postanowień odmiennych.

4.2

Taxes. All prices and fees specified in the price lists, Order
Schedule, Purchase Order or price quotations are VAT
excluded. Licensor fees are exclusive of, and Licensee is
responsible for, duties and taxes (other than Licensor taxes
on income). VAT at rate applicable on the day of invoice
issuance will be added to the amount specified the price lists,
Order Schedule, Purchase Order or price quotations.

4.3

Invoicing and Payment. All payments of fees and charges
under this Agreement shall be made in Polish zloty (“PLN”)
within thirty (30) days of the date of the applicable Licensor
invoice. In the event any price or fee is denominated in
currency other than PLN, Business Objects will convert such
price or fee to PLN, according to the average exchange rate
applicable by the National Bank of Poland as per the day
preceding the day of invoice issuance. In case of late
payments, the Polish statutory interests shall apply..

4.2 Podatki. Wszystkie ceny i opłaty zawarte w cennikach,
Specyfikacjach Zamówienia, Zamówieniu lub wycenach nie
zawierają podatku VAT. Opłaty Licencjodawcy nie zawierają
podatków ani innych danin publicznych (poza podatkiem
dochodowym Licencjodawcy), a obowiązek ich zapłaty
spoczywa na Licencjobiorcy. Kwoty podane w cennikach,
Specyfikacji Zamówienia, Zamówieniu lub wycenach zostaną
powiększone o należny podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4.4

Shipping. Licensor, without liability to Licensee, reserves the
right to refuse shipment of Product if the Purchase Orders
received are incomplete, improperly completed, or contain
unacceptable terms. Licensor shall fulfill Purchase Orders in
accordance with the terms of this Agreement and ship
Products and Documentation via electronic delivery or other
available shipping method FOB origin, Licensor’s

4.3 Faktury i Płatności. Wszelkie opłaty i należności z tytułu
niniejszej Umowy będą płatne w złotych polskich („PLN”), w
terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia przez
Licencjodawcę odpowiedniej faktury. W. przypadku gdy
jakakolwiek cena lub opłata zostanie wyrażona w walucie innej
niż PLN, Licencjodawca przeliczy taką ceną lub opłatę na PLN,
według średniego kursu wymiany walut opublikowanego przez
Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień
wystawienia faktury. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w
dokonaniu płatności należą się odsetki ustawowe.
4.4 Dostawa. Licencjodawca, nie będąc zobowiązanym wobec
Licencjobiorcy, zastrzega sobie prawo odmowy dostawy
Produktu, jeżeli otrzymane Zamówienie jest niekompletne,

manufacturing site.

5

6.

LIMITED WARRANTIES.

do przyjęcia
zgodnie z
Produkty i
sposób na

5. OGRANICZONA GWARANCJA.

5.1

Licensor warrants that, during the Warranty Period, the
Products will operate substantially in conformity with the
applicable Documentation.

5.1 Licencjodawca gwarantuje, że w Okresie Gwarancji działanie
Produktów będzie zasadniczo zgodne z odpowiednią
Dokumentacją.

5.2

Within the Warranty Period, if Licensee detects a defect in a
Product’s physical media, Licensee may return the defective
media to Licensor and Licensor will replace it free of charge.

5.3

Provided that Licensor is notified in writing of a Product’s
nonconformance with the warranty set forth in section 5.1
within the applicable Warranty Period, Licensor shall, at its
option: a) repair or replace the defective Product, or b) refund
the license fees paid for the Product in exchange for a return
of the defective Product. This Section 5.3 is Licensee’s
exclusive remedy for breach of the limited warranty in Section
5.1. The above warranties specifically exclude defects
resulting from accident, abuse, misapplication or
unauthorized repair, modifications, or enhancements.
Licensor does not warrant that use of the Products will be
uninterrupted or error free.

5.2 Jeżeli Licencjobiorca w Okresie Gwarancji wykryje usterkę w
fizycznym nośniku Produktu, Licencjobiorca ma prawo zwrotu
takiego uszkodzonego nośnika do Licencjodawcy, a
Licencjodawca ma obowiązek bezpłatnej wymiany tego nośnika
na nowy.

5.4

EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED IN THIS
SECTION 5 AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED
BY LAW, THE PRODUCTS AND SERVICES ARE
PROVIDED "AS IS", AND LICENSOR AND ITS SUPPLIERS
DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF
MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS.

5.5

THE STATUTORY WARRANTY RESULTING FROM THE
CIVIL CODE IS HEREBY EXCLUDED.

LIMITATION OF LIABILITY.
LICENSOR SHALL NOT BE
LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOST
PROFITS (LUCRUM CESSANS) (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO DAMAGES FOR LOSS OF REVENUE, LOSS OF
BUISSNESS/CLIENTS, LOSS OF DATA OR BUSINESS
INTERRUPTION). LICENSOR`S LIABILITY FOR ANY DAMAGES
OTHER THAN DIRECT DAMAGE (DAMNUM EMERGENS) IS
EXEMPTED BY THIS AGREEMENT.
EXCEPT FOR THE
OBLIGATION UNDER SECTION 7 (THIRD PARTY CLAIMS),
LICENSOR’S AND ITS SUPPLIERS’ AGGREGATE LIABILITY TO
LICENSEE FOR DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER
SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT LICENSE
FEES PAID BY LICENSEE TO LICENSOR FOR THE PRODUCT
OR THE FEES PAID BY LICENSEE TO LICENSOR FOR THE
SERVICE DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES. IN NO EVENT
SHALL LICENSEE RAISE ANY CLAIM UNDER THIS
AGREEMENT MORE THAN TWO YEARS AFTER: (i) THE
DISCOVERY OF THE CIRCUMSTANCES GIVING RISE TO
SUCH CLAIM; OR (ii) THE EFFECTIVE DATE OF THE
TERMINATION OF THIS AGREEMENT, WHICHEVER OCCURS
FIRST.
THESE LIMITATIONS DO NOT APPLY TO DAMAGES DONE
INTENTIONALLY.

7.

nieprawidłowo wypełnione lub zawiera niemożliwe
warunki. Licencjodawca wykona Zamówienie
warunkami niniejszej Umowy oraz dostarczy
Dokumentację drogą elektroniczną lub w inny
warunkach FOB zakład Licencjodawcy.

THIRD PARTY CLAIMS.
7.1

Licensor shall: (i) defend, or at its option settle, any claim by a
third party against Licensee on the basis of a Product's
infringement of any United States Canada patent, trademark,

5.3 O ile Licencjodawca zostanie pisemnie powiadomiony o
niezgodności działania Produktu z gwarancją, określoną w
punkcie 5.1 powyżej, w Okresie Gwarancji, Licencjodawca
może, według własnego uznania: a) dokonać naprawy lub
wymiany uszkodzonego Produktu, lub b) dokonać zwrotu opłaty
za licencję na Produkt w zamian na zwrot uszkodzonego
Produktu. Niniejszy punkt 5.3 stanowi wyłączny środek
naprawczy
przysługujący
Licencjobiorcy
w
przypadku
naruszenia ograniczonej gwarancji określonej w punkcie 5.1.
Powyższa gwarancja wyraźnie wyłącza usterki powstałe w
wyniku wypadku, nienależytego użytkowania, niewłaściwego
zastosowania lub dokonania nieautoryzowanych napraw, zmian
lub
wprowadzenia
nieautoryzowanych
rozszerzeń.
Licencjodawca nie gwarantuje nieprzerwanego ani wolego od
błędów działania Produktów.
5.4 Z
WYŁĄCZENIEM
WYRAŹNYCH
GWARANCJI
UDZIELONYCH W PUNKCIE 5 ORAZ W NAJSZERSZYM
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, PRODUKTY
ORAZ USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK
JEST” (“AS IS"), A LICENCJODAWCA ORAZ JEGO
DOSTAWCY
NINIEJSZYM
WYŁĄCZAJĄ
WSZELKIE
POZOSTAŁE GWARANCJE I RĘKOJMIE, W TYM WSZELKIE
DOROZUMIANE GWARANCJE (I) PRZYDATNOŚCI DO
SPRZEDAŻY, (II) PRZYDATNOŚCI DLA JAKIEGOKOLWIEK
KONKRETNEGO CELU, LUB (III) NIENARUSZANIA PRAW
OSÓB TRZECICH.
5.5 USTAWOWA RĘKOJMIA PRZEWIDZIANA W KODEKSIE
CYWILNYM ZOSTAJE NINIEJSZYM WYŁĄCZONA.
6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
LICENCJODAWCY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB
UTRACONE KORZYŚCI (LUCRUM CESSANS) (W TYM UTRATĘ
ZYSKU, UTRATĘ OBROTU/KLIENTÓW, UTRATĘ DANYCH LUB
ZAKŁÓCENIE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA) ZOSTAJE
NINIEJSZYM WYŁĄCZONA. NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY
WYŁĄCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY INNE NIŻ SZKODA BEZPOŚREDNIA
(DAMNUM
EMERGENS). ZA WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZANIA
OKREŚLONEGO W PUNKCIE 7 (ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH),
CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY ORAZ JEGO
DOSTAWCÓW WOBEC LICENCJOBIORCY ZA SZKODY POWSTAŁE Z
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, JEST OGRANICZONA DO ŁĄCZNEJ
KWOTY ZAPŁACONEJ LICENCJODAWCY PRZEZ LICENCJOBIORCĘ
ZA LICENCJĘ NA PRODUKT LUB ZA USŁUGI BĘDĄCE
BEZPOŚREDNIĄ PRZYCZYNĄ POWSTAŁYCH SZKÓD. W ŻADNYM
RAZIE
LICENCJOBIORCY
NIE
PRZYSŁUGUJE
PRAWO
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY PO
UPŁYWIE DWÓCH LAT OD WCZEŚNIEJSZEJ Z DAT: (I) DATY
WYKRYCIA OKOLICZNOŚCI BĘDĄCYCH PODSTAWĄ TAKIEGO
ROSZCZENIA; LUB (II) DATY, Z KTÓRĄ NINIEJSZA UMOWA
ULEGA ROZWIĄZANIU.
POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE MAJA ZASTOSOWANIA W
PRZYPADKU SZKÓD WYRZĄDZONYCH UMYŚLNIE.

7.

ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH.
7.1 Licencjodawca jest zobowiązany do: (i) odparcia lub, według
własnego uznania, zaspokojenia wszelkich roszczeń osób
trzecich przeciwko Licencjobiorcy z tytułu naruszenie przez
Produkt jakiegokolwiek chronionego przez prawo Stanów

copyright or trade secret; and (ii) pay any final judgment
entered against Licensee on such claim or any settlement
entered into by Licensor on Licensee's behalf, provided that:
Licensee (i) notifies Licensor promptly of each such claim; (ii)
gives Licensor sole control of the defense and/or settlement
of the claim; (iii) fully cooperates with Licensor in the defense
or settlement of the claim; and (iv) takes no action that may
prejudice Licensor's ability to defend the claim.

7.2

If all or any part of the Product is, or in the opinion of Licensor
is likely to become, the subject of a claim of infringement,
Licensor may at its sole discretion: (i) procure for Licensee
the right to use the Product or the affected part thereof; (ii)
replace the Product or affected part with other suitable
software; (iii) modify the Product or affected part to make it
non-infringing; or (iv) if none of the foregoing remedies is
commercially feasible as determined by Licensor in its sole
discretion, Licensor shall refund, upon return of the infringing
Product, a pro-rated (over a 36 month period on a straightline basis) portion of the payments paid by Licensee to
Licensor for the Product or the affected part.

7.3

Licensor shall have no indemnity or other obligations to the
extent a claim is based on: (i) failure to use an update
provided by Licensor, if infringement could have been avoided by
use of the updated version; (ii) combination, operation, or use of
Products with other products not provided by Licensor, if such
infringement would have been avoided in the absence of such
combination, operation, or use; (iii) Licensee’s use of Product in any
manner inconsistent with the applicable license terms and
conditions; or (iv) modification, alteration, or enhancement to
the Product not performed or expressly authorized by
Licensor.

Zjednoczonych lub Kanady patentu, znaku handlowego, prawa
autorskiego lub tajemnicy handlowej; oraz (ii) zapłaty wszelkich
kwot zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu od
Licencjobiorcy lub należnych na podstawie ugody zawartej
przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy, pod warunkiem,
że: Licencjobiorca (i) powiadomi niezwłocznie Licencjodawcę o
każdym takim roszczeniu; (ii) przekaże Licencjodawcy całkowita
kontrolę nad linią obrony oraz/lub ugodą w stosunku do każdego
roszczenia; (iii) będzie współpracował z Licencjodawcą w
ramach obrony lub ugody dotyczącej roszczenia; oraz (iv) nie
podejmie jakichkolwiek czynności mogących szkodliwie wpłynąć
na możliwość obrony prowadzonej przez Licencjodawcę.
7.2 Jeżeli Produkt lub jakakolwiek jego część jest, lub w opinii
Licencjodawcy może stać się, przedmiotem roszczenia z tytułu
naruszenia prawa, Licencjodawca może, według własnego
uznania: (i) uzyskać prawo do wykorzystywania przez
Licencjobiorcę Produktu lub jego części której dotyczy
naruszenie; (ii) wymienić Produkt lub jego część, której dotyczy
naruszenie, na inne odpowiednie oprogramowane; (iii)
wprowadzić do Produktu lub jego części, której dotyczy
naruszenie, zmiany usuwające to naruszenie; lub (iv) jeżeli
żadne z poprzednich rozwiązań nie jest gospodarczo
wykonalne, co stwierdzi Licencjodawca według własnego
uznania, Licencjodawca, w zamian za przekazanie mu Produktu
naruszającego prawo, zwróci proporcjonalną (przez okres 36
miesięcy obliczaną liniowo) część opłat jakie Licencjobiorca
wniósł na rzecz Licencjodawcy za Produkt naruszający prawo.
7.3 Wyłącza się obowiązek odszkodowawczy Licencjodawcy oraz
jego inne zobowiązania w zakresie w jakim dochodzone
roszczenie wynika z: (i) niezastosowania aktualizacji
zapewnionej przez Licencjodawcę, jeżeli naruszenia można było
uniknąć przez zastosowanie zaktualizowanej wersji; (ii)
połączenia, działania lub wykorzystywania Produktów łącznie z
innymi produktami nie pochodzącymi od Licencjodawcy, jeżeli
takiego naruszenia można było uniknąć przez niezastosowanie
takiego połączenia, działania lub wykorzystania; (iii)
wykorzystywania Produktu przez Licencjobiorcę w sposób jakkolwiek
niezgodny z obowiązującymi zasadami i warunkami licencji, lub (iv)
modyfikacji, zmian lub rozszerzeń Produktu nie wprowadzonych
przez Licencjodawcę lub dokonanych bez wyraźnej zgody
Licencjodawcy.

THE FOREGOING PROVISIONS OF THIS SECTION STATE THE
ENTIRE LIABILITY AND OBLIGATION OF LICENSOR AND THE
EXCLUSIVE
REMEDY
OF
LICENSEE
FOR
CLAIMS
OF
INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

POWYŻSZE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PUNKTU OKREŚLAJĄ
CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAKRES ZOBOWIĄZAŃ
LICENCJODAWCY
ORAZ
STANOWIĄ
JEDYNY
ŚRODEK
NAPRAWCZY PRZYSŁUGUJĄCY LICENCJOBIORCY W RAMACH
ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH.

8.

8.

TERM AND TERMINATION. Except where the Products are
licensed on a subscription basis or as otherwise specified in an
Order Schedule, a Purchase Order or any written Licensor price
quotation duly referenced in a Purchase Order, the Product
licenses granted hereunder shall be perpetual. Any Products
licensed on a subscription basis shall terminate upon the expiration
of the then current term, unless the term of the subscription is
renewed on or prior thereto. Notwithstanding the foregoing,
Licensor may immediately terminate this Agreement and any
licenses and services provided hereunder if: (i) Licensor notifies
Licensee in writing of a breach and such breach is not cured within
thirty (30) days; or (ii) Licensee makes an assignment for the
benefit of creditors or proceedings are commenced by or for
Licensee under any bankruptcy, insolvency, or debtor's relief law (if
such termination is permitted by the applicable law). Termination
shall not relieve Licensee from its obligation to pay fees that remain
unpaid and shall not limit either party from pursuing other available
remedies. Upon termination by Licensor of this Agreement or any
part thereof, Licensor shall have no obligation to refund to Licensee
any fees paid by Licensee, and Licensee agrees to waive, in
perpetuity and unconditionally, any and all claims for refunds. If a
Product license is revoked or expired, Licensee must certify in
writing to Licensor that Licensee has immediately un-installed and
destroyed all copies of the Product within thirty (30) days of such
revocation/expiration. The following Sections survive termination of
this Agreement: 2.4(ii), 4, 5.4, 6, 7, 8, and 9.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE. Udzielone z tytułu
niniejszej umowy Licencje na Produkt są bezterminowo, z
wyłączeniem przypadków licencji udzielanych na zasadach
subskrypcji lub odmiennych ustaleń zawartych w Specyfikacji
Zamówienia, Specyfikacji Zakupu lub pisemnej ofercie
Licencjodawcy, do której odwołanie znajduje się w Zamówieniu.
Wszelkie licencje na Produkt udzielone na zasadach subskrypcji
ulegają rozwiązaniu z upływem terminu subskrypcji oznaczonego
przy zawarciu takiej umowy licencyjnej, chyba że okres subskrypcji
ulegnie odnowieniu najpóźniej w dniu upływu terminu
poprzedniego. Bez naruszenia powyższych postanowień,
Licencjodawca może, ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązać
niniejszą Umowę oraz wszelkie udzielone na jej mocy licencje i
świadczone usługi w przypadku gdy: (i) Licencjodawca pisemnie
zawiadomi Licencjodawcę o naruszeniu i naruszenie takie nie
zostanie usunięte w terminie trzydziestu (30) dni; lub (ii)
Licencjobiorca dokona cesji na rzecz wierzycieli lub zostanie
wszczęte przez lub przeciwko Licencjobiorcy postępowanie
upadłościowe, naprawcze lub układowe (jeżeli obowiązujące prawo
dopuszcza taki tryb rozwiązania Umowy). Rozwiązanie umowy nie
zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia należnych opłat ani
nie ogranicza którejkolwiek ze stron w korzystaniu z innych
dostępnych środków prawnych. Z chwilą rozwiązania przez
Licencjodawcę niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jej części,
przestaje obowiązywać zobowiązanie Licencjodawcy do zwrotu
opłat wniesionych przez Licencjobiorcę, a Licencjobiorca
dożywotnio i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich prawa do

9.

roszczeń refundacyjnych. W wypadku odwołania lub wygaśnięcia
licencji na Produkt, Licencjobiorca jest zobowiązany do wydania
Licencjodawcy
pisemnego
zaświadczenia
stwierdzającego
natychmiastowe trwałe usunięcie Produktu oraz zniszczenie jego
wszelkich kopii, w ciągu trzydziestu (30) dni od takiego
odwołania/wygaśnięcia. Postanowienia zawarte w następujących
punktach zachowują moc wiążącą nawet po rozwiązaniu niniejszej
Umowy: 2.4(ii), 4, 5.4, 6, 7, 8, oraz 9.

GENERAL
9.1

Confidential Information. Each party receiving Confidential
Information (“Recipient”) shall retain in confidence and
require its employees, agents, and contractors to retain in
confidence all Confidential Information of the other party
(“Discloser”). “Confidential Information” means (i) the terms
and conditions of this Agreement, (ii) all financial terms and
conditions contained in Licensor’s quotation; (iii) the Products
as well as results of any Product benchmark or similar tests
(whether performed by Licensor, Licensee, or any third party); (iv)
and any information, in written or other tangible form, which
has been conspicuously marked by Discloser as “confidential”
or “proprietary” or if not so marked, was indicated at the time of
disclosure to be confidential and is later summarized and
confirmed as confidential in a writing transmitted to Recipient
within ten (10) days after disclosure. Recipient shall protect
Discloser’s Confidential Information in the same manner
Recipient protects its own Confidential Information of similar
importance, but in no event with less than reasonable care.
Confidential Information shall remain the sole property of the
Discloser and shall not be disclosed to any third party without
Discloser’s express written consent (except, solely to employees,
agents, advisors, attorneys, consultants, and subsidiaries, who
need to know and are bound by a written agreement with Recipient
to maintain the confidentiality of such Confidential Information in a
manner consistent with this Agreement). Confidential Information
shall not include any information that: (i) is or becomes
publicly available without the Recipient’s breach of any
obligations owed to the Discloser; (ii) is known to the
Recipient prior to the Discloser’s disclosure of such
information to the Recipient; (iii) becomes known to the
Recipient from a source other than the Discloser without a
breach of an obligation of confidentiality owed to the
Discloser; or (iv) is independently developed by the Recipient.
Notwithstanding the foregoing, Licensor may disclose that Licensee
is a customer of Licensor. In addition, either party may disclose
information in compliance with absolutely binding law or a final
court order, provided the Discloser is given reasonably prompt
notice thereof.

9.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
9.1

Informacje Poufne. Każda ze stron otrzymująca Informacje
Poufne (“Strona Otrzymująca”) zachowa je w tajemnicy oraz
zobowiąże swoich pracowników, agentów i zleceniobiorców do
zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych
otrzymywanych od drugiej strony (“Strona Przekazująca”).
“Informacja Poufna” oznacza: (i) postanowienia i warunki
niniejszej Umowy; (ii) wszelkie finansowe warunki zawarte w
ofercie lub wycenie Licencjodawcy; (iii) Produkty oraz wyniki
testu
wydajności
Produktu
lub
podobnych
testów
(przeprowadzanych przez Licencjodawcę, Licencjobiorcę lub osobę
trzecią); (iv) oraz wszelkie informacje w formie pisemnej lub
jakiejkolwiek formie skonkretyzowanej, które zostały wyraźnie
oznaczone przez Stronę Przekazującą jako “poufne” lub “tajne”
lub w baku takiego oznaczenia, zostały wskazane jako poufne w
chwili ich ujawnienia a następnie zostały podsumowane i
oznaczone jako poufne w formie pisemnej, dostarczonej Stronie
Otrzymującej w ciągu dziesięciu (10) dni od ich ujawnienia. Strona
Otrzymująca jest zobowiązana do ochrony Informacji Poufnych Strony
Przekazującej w sposób w jaki chroni własne Informacje Poufne o
porównywalnym poziomie ważności, jednak w każdym przypadku z
dochowaniem należytej staranności. Informacje Poufne stanowią
wyłączną własność Strony Przekazującej i nie zostaną ujawnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej pisemnej zgody Strony
Przekazującej (z wyłączeniem ujawnienia takich informacji jedynie w
stosunku do pracowników, agentów, doradców, profesjonalnych
pełnomocników, konsultantów, oraz podmiotów zależnych w
niezbędnym dla nich zakresie oraz którzy są związani ze Stroną
Otrzymującą pisemnym zobowiązaniem do zachowania takich
Informacji Poufnych w tajemnicy w sposób określony w niniejszej
Umowie). Informacje Poufne nie obejmują informacji, które: (i) są lub
staną się publicznie znane bez naruszenia przez Stronę
Otrzymującą
jakichkolwiek
zobowiązań
wobec
Strony
Przekazującej; (ii) były znane Stronie Otrzymującej przed
ujawnieniem ich jej przez Stronę Przekazującą; (iii) staną się
znane Stronie Otrzymującej ze źródła innego niż Strona
Przekazująca bez naruszenia przez Stronę Otrzymującą
zobowiązania dotyczącego zachowania poufności jakie ma ona
wobec Strony Przekazującej; lub (iv) zostały niezależnie
uzyskane przez Stronę Otrzymującą. Ujawnienie przez
Licencjodawcę informacji, że Licencjobiorca jest jego klientem
nie stanowi naruszenia powyższych warunków. Naruszenia nie
stanowi również ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji w
zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa lub na mocy prawomocnego wyroku sądu, o ile Strona
Przekazująca zostanie o tym niezwłocznie poinformowana.

9.2

Duration of Confidentiality Obligation. The obligations set
forth herein with respect to Confidential Information shall
continue in full force and effect for a period of two (2) years
after the date of disclosure of Confidential Information.
Thereafter, the parties’ obligations survive and continue with
respect to any Confidential Information that is a trade secret
under applicable law.

9.2 Czas Trwania Zobowiązania do Poufności. Zobowiązania
dotyczące Informacji Poufnych, określone w niniejszej Umowie,
zachowują moc wiążącą przez dwa (2) lata po ujawnieniu
Informacji Poufnej. Po upływie tego okresu zobowiązania stron
w dalszym ciągu zachowują moc wiążąca w stosunku do
wszelkich Informacji Poufnych stanowiących, zgodnie z
obowiązującym prawem, tajemnicę handlową.

9.3

Feedback. Notwithstanding Section 9.1, Licensor shall be
free to use, for its own business purposes, any ideas,
suggestions, concepts, know-how or techniques contained in
information received from Licensee that directly relates to
Licensor's products or business. For example, Licensor (and
its suppliers) shall be free to incorporate any suggested
changes or modification to the Products into products
licensed to other customers.

9.3 Informacje Zwrotne. Wykorzystywanie dla własnych celów
przez Licencjodawcę wszelkich pomysłów, sugestii, koncepcji,
know-how lub technologii zawartych w informacjach
otrzymanych od Licencjobiorcy, które odnoszą się bezpośrednio
do produktów lub działalności Licencjodawcy nie stanowi
naruszenia postanowień Punktu 9.1 powyżej. Na przykład,
Licencjodawca (oraz jego dostawcy) może wprowadzać do
Produktów, udostępnianych na zasadach licencji innym
klientom, wszelkie sugerowane zmiany lub modyfikacje.

9.4

Governing Law and Venue. This Agreement shall be
construed, and the legal relations between the parties hereto
shall be determined, in accordance with the laws of Poland.
The parties agree that the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods shall not apply

9.4 Prawo Właściwe i Jurysdykcja. Niniejsza Umowa, oraz
wszelkie wynikające z niej stosunki prawne między stronami,
podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Polskim.
Strony zgodnie wyłączają stosowanie do niniejszej Umowy
postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach

to this Agreement. The venue for any claims arising under
this Agreement shall be the common courts of Poland.

międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Polskie
sądy powszechne.
9.5 Całość Umowy i Zmiany. Zawierając niniejszą Umowę strona
nie opierała się na jakichkolwiek oświadczeniach lub
deklaracjach pracownika, agenta drugiej strony niniejszej
Umowy. Wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki zawarte w
dokumentach Licencjobiorcy (w tym z góry określone ogólne
warunki zawarte w Zamówieniach) uznaje się za istotną zmianę
i niniejszym zostaje wyrażony wobec nich sprzeciw oraz zostają
one odrzucone. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Śródtytuły
i nagłówki zostały wprowadzone wyłącznie dla ułatwienia
odczytania dokumentu i nie mają wpływu na interpretację
któregokolwiek z jej postanowień. Podpisy przesłane drogą
elektroniczną (faksem lub skan przesłany drogą mailową)
domniemywa się, że są oryginalne.

9.5

Integration and Amendment. A party has not relied on any
statement or representation by an employee or agent of the
other party in entering into this Agreement. Any additional or
different terms in Licensee's documents (including any
preprinted terms contained on Purchase Orders) are hereby
deemed to be material alterations and notice of objection to,
and rejection of, them is hereby given. All amendments to this
Agreement shall be made in a written form, otherwise being
null and void. Headings are for convenience only and shall
not affect the interpretation of any provision hereunder.
Signatures sent by electronic means (facsimile or scanned
and sent via email) shall be deemed original signatures.

9.6

Assignment.
Neither this Agreement nor any right,
obligation, or Product licensed hereunder may be assigned
by Licensee without Licensor’s prior written consent. Any
purported assignment in violation of the foregoing is void.

9.6 Cesja.
Bez
uzyskania
uprzedniej
pisemnej
zgody
Licencjodawcy, Licencjobiorca nie może dokonać cesji niniejszej
Umowy, ani jakiegokolwiek prawa, zobowiązania lub Produktu
objętego niniejszą licencją. Jakakolwiek cesja dokonana z
naruszeniem powyższych postanowień jest nieważna.

9.7

Severability. If any provision of this Agreement is declared
unlawful, void, or unenforceable, then that provision shall be
limited to the extent enforceable, or otherwise severed, and
will not affect the validity and enforceability of the remaining
provisions.

9.8

Audits. Licensor, or Licensor’s designated agent, may, upon
five (5) days prior written notice to Licensee, inspect any
Licensee facility where Products are used and audit records
for the purpose of confirming Licensee’s compliance with this
Agreement. Licensor may perform only one audit per twelve
(12) month period unless a previous audit reveals a
discrepancy.
Licensor’s audit shall be performed at
Licensor’s sole expense; provided however, that if, as a
result of Licensor’s audit, it is determined that Licensee owes
Licensor additional fees, then Licensee shall bear the
reasonable cost of Licensor’s audit and pay all past-due fees
in accordance with the terms of this Agreement. This section
survives termination of this Agreement for two (2) years.

9.7 Rozłączność. W przypadku gdy dowolne postanowienie
niniejszej Umowy zostanie uznane za sprzeczne z prawem,
nieważne lub bezskuteczne, wówczas takie postanowienie
zostanie ograniczone do zakresu możliwego do wykonania lub
w inny sposób wyłączone z Umowy i nie wpłynie na ważność
lub wykonanie pozostałych jej postanowień.

9.9

Force Majeure. Except with respect to the obligation to pay
fees when due hereunder, neither party shall be deemed in
default of this Agreement because of a delay or failure in
performance of its obligation resulting from any cause beyond
its reasonable control (a "Force Majeure"), provided it gives
reasonably prompt notice of the Force Majeure condition to
the other party and uses reasonable efforts to mitigate the
delay or failure.

9.10

Notices. Any notices required or permitted to be given
hereunder shall be delivered by personal delivery, express
courier, or certified mail, postage return receipt requested, to
a party's address set forth in an Order Schedule or Purchase
Order, or if to Licensor to: Business Objects Polska Sp. z o.o.,
ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, Poland, with a copy to
Business Objects S.A. Legal Department, 157-159, rue
Anatole France, 92300 Levallois-Perret, France. A notice
shall be deemed effective when actually delivered to
Business Objects Polska Sp. z o.o. Either party may change
its address for purposes of this Agreement by written notice
given in accordance herewith.

9.11

Copies and language. This Agreement was drafted in two
copies in English and two copies in Polish, one copy in each
language version for each Party. In case of any discrepancies
between the English and Polish language versions, the
English version shall prevail.

9.8 Audyt.
Licencjodawca
lub
wyznaczony
pełnomocnik
Licencjodawcy może, za pięcio (5) dniowym pisemnym
zawiadomieniem doręczonym Licencjobiorcy, przeprowadzić
inspekcję urządzeń, na których wykorzystywane są Produkty
oraz dokonać badania zapisanych danych w celu potwierdzenia
zgodności postępowania Licencjobiorcy z postanowieniami
niniejszej Umowy. Licencjodawca w ciągu dwunastu (12)
miesięcy ma prawo przeprowadzić tylko jeden audyt, chyba że
wcześniejszy audyt wykazał niezgodności. Licencjodawca
przeprowadza audyt na koszt własny; z tym jednak
zastrzeżeniem, że w wypadku gdy taki audyt ujawni zaległości
w opłatach Licencjobiorcy wobec Licencjodawcy, wówczas
Licencjobiorca poniesie zasadne koszty przeprowadzonego
przez Licencjodawcę audytu oraz ureguluje wszelkie kwoty
zaległe, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Postanowienia
niniejszego punktu zachowują moc wiążącą w okresie dwóch (2)
lat po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
9.9

Siła Wyższa. Z wyłączeniem zobowiązania do dokonania
płatności wszelkich wymagalnych opłat, opóźnienie lub
niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy
przez którąkolwiek ze stron w wyniku okoliczności będących
poza kontrolą tej strony („Siła Wyższa”) nie jest uznawane za
naruszenie Umowy, o ile strona ta niezwłocznie powiadomi
druga stronę o wystąpieniu Siły Wyższej oraz dołoży starań w
celu skrócenia takiego opóźnienia lub zminimalizowania
skutków niewykonania.

9.10 Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia wymagane lub
dozwolone zgodnie z niniejszą Umową doręcza się osobiście,
przez kuriera, listem poleconym lub listem za potwierdzeniem
odbioru na adres wskazany w Specyfikacji Zamówienia lub w
Zamówieniu, lub przy doręczeniu do Licencjodawcy: Business
Objects Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa,
Polska, z kopią do wiadomości Business Objects S.A. Legal
Department, 157-159, rue Anatole France, 92300 LevalloisPerret, Francja. Zawiadomienie uznaje się za skutecznie
doręczone z chwilą rzeczywistego doręczenia do Business
Objects Polska Sp. z o.o.. Każda ze stron, za pisemnym
zawiadomieniem złożonym zgodnie z niniejszą Umową, może
wskazać inny adres do doręczeń na potrzeby niniejszej Umowy.
9.11 Egzemplarze i język. Niniejsza Umowa została sporządzona w
dwóch egzemplarzach w języku polskim oraz w dwóch
egzemplarzach w języku angielskim, po jezdnym egzemplarzy w
każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku
jakichkolwiek rozbieżności między wersją w języku polskim i
wersją w języku angielskim, wersja w języku angielskim jest
wiążąca.

