END USER LICENSE AGREEMENT (BETWEEN SAP
AND INDIRECT END USER) (“EULA”)

1.

DEFINITIONS.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
(POMIĘDZY SAP A POŚREDNIM UŻYTKOWNIKIEM
KOŃCOWYM)
1.

DEFINICJE.

1.1
“Acceptance Form” means the Acceptance Form for End
User License Agreement (between SAP and Indirect End User) as
may be applicable to this EULA upon SAP or Partner directions.

1.1
„Formularz akceptacji” oznacza Formularz akceptacji dla
Umowy licencyjnej Użytkownika Końcowego (pomiędzy SAP i
Pośrednim Użytkownikiem Końcowym), jaki można stosować w
przypadku niniejszej EULA zgodnie z wytycznymi SAP lub
Partnera.

1.2
“Add-on” means any development that adds new and
independent functionality, (including any new functional
components for business processes not provided by the
Software), and connects to and/or communicates through
published SAP application program interfaces or user exits.

1.2
„Program typu Add-on” to wynik prac projektowych, który
stanowi nową i niezależną funkcjonalność (w tym wszelkie nowe
komponenty funkcjonalne do obsługi procesów biznesowych
nieuwzględnione w Oprogramowaniu) oraz łączy się z
opublikowanymi interfejsami programu aplikacji SAP bądź user
exitami oraz/lub komunikuje się za ich pośrednictwem.

1.3
“Agreement” means the Software Order Form or the
Acceptance Form as the case may be, this EULA and the
Software Usage Rights Schedule.

1.3
„Umowa” oznacza Formularz zamówienia oprogramowania
lub Formularz akceptacji, w zależności od przypadku, EULA oraz
Załącznik dotyczący praw do użytkowania oprogramowania.

1.4
“API” means SAP’s application programming interfaces, as
well as other SAP code that allow other software products to
communicate with or call on SAP Software (for example, SAP
Enterprise Services, BAPIs, Idocs, RFCs and ABAP or other user
exits) provided under this Agreement.

1.4
„API” oznacza interfejs programowania aplikacji SAP oraz
inny kod SAP pozwalający innym produktom software’owym na
komunikację z Oprogramowaniem SAP i jego wywoływanie (np.
Usługi biznesowe SAP, BAPI, Idoc, RFC i ABAP lub inne user
exity), dostarczone na mocy niniejszej Umowy.

1.5
“Affiliate” means any legal entity in the Territory in which
the Licensee, directly or indirectly, holds more than fifty percent
(50%) of the shares or voting rights. Any such legal entity shall
be considered an Affiliate for only such time as such equity
interest is maintained.

1.5

1.6
“Business Partner” means a legal entity that requires
access to the Software in connection with Licensee’s internal
business operations, such as customers, distributors and/or
suppliers of Licensee.

1.6
Określenie „Partner biznesowy” oznacza podmiot prawny,
dla którego dostęp do Oprogramowania jest konieczny w związku
z wewnętrznymi operacjami biznesowymi Licencjodawcy, taki jak
klienci, dystrybutorzy i/lub dostawcy Licencjobiorcy.

1.7
"Confidential Information" means, with respect to SAP, all
information which SAP protects against unrestricted disclosure to
others, including but not limited to: (a) the Software and
Documentation and other SAP Materials, including without
limitation the following information regarding the Software: (i)
computer software (object and source codes), programming
techniques and programming concepts, methods of processing,
system designs embodied in the Software; (ii) benchmark
results, manuals, program listings, data structures, flow charts,
logic diagrams, functional specifications, file formats; and (iii)
discoveries, inventions, concepts, designs, flow charts,
documentation, product specifications, application program
interface specifications, techniques and processes relating to the
Software; (b) the research and development or investigations of
SAP; (c) product offerings, content partners, product pricing,
product availability, technical drawings, algorithms, processes,
ideas, techniques, formulas, data, schematics, trade secrets,
know-how, improvements, marketing plans, forecasts and
strategies; and (d) any information about or concerning any
third party (which information was provided to SAP subject to an
applicable confidentiality obligation to such third party). With
respect to Licensee, “Confidential Information” means all
information which Licensee protects against unrestricted
disclosure to others and which (i) if in tangible form, Licensee
clearly identifies as confidential or proprietary at the time of
disclosure; and (ii) if in intangible form (including disclosure
made orally or visually), Licensee identifies as confidential at the

1.7
„Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje, które
SAP zabezpiecza przed nieograniczonym ujawnieniem innym
stronom. Obejmują one między innymi: (a) Oprogramowanie i
Dokumentację oraz inne Materiały SAP, w tym m.in. następujące
informacje dotyczące Oprogramowania: (i) oprogramowanie
komputerowe (kody obiektów i kody źródłowe), techniki i
koncepcje programowania, metody przetwarzania, projekty
systemowe zawarte w Oprogramowaniu; (ii) wyniki testów
wydajnościowych, podręczniki, wydruki programów, struktury
danych, schematy blokowe, diagramy logiczne, specyfikacje
funkcjonalne, formaty plików; oraz (iii) odkrycia, wynalazki,
koncepcje,
projekty,
schematy
blokowe,
dokumentację,
specyfikacje interfejsów API (Application Program Interface),
techniki oraz procesy związane z Oprogramowaniem; (b) prace
badawczo-rozwojowe prowadzone przez SAP; (c) oferty
produktów, partnerów dostarczających treści, dostępność
produktów, rysunki techniczne, algorytmy, procesy, pomysły,
techniki, wzory, dane, schematy, tajemnice handlowe, wiedzę
know-how, ulepszenia, plany marketingowe, prognozy i
strategie; oraz (d) wszelkie informacje dotyczące jakichkolwiek
stron trzecich (przekazane SAP z zastrzeżeniem stosownego
obowiązku zachowania poufności wobec takich stron trzecich). W
odniesieniu do Licencjobiorcy „Informacje poufne” oznaczają
wszelkie informacje, które Licencjobiorca zabezpiecza przed
nieograniczonym ujawnieniem innym stronom oraz które (i)
Licencjobiorca w wyraźny sposób identyfikuje jako poufne lub
zastrzeżone w momencie ujawnienia, jeśli mają one postać

„Podmiot powiązany” oznacza spółkę kapitałową, w której
Licencjobiorca kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej
pięćdziesiąt procent (50%) głosów na zgromadzeniu wspólników,
także jako zastawnik lub użytkownik bądź na podstawie porozumień z
innymi stronami lub która posiada bezpośrednio co najmniej
pięćdziesięciu procent (50%) udziałów w innej spółce kapitałowej.
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time of disclosure, summarizes the Confidential Information in
writing, and delivers such summary within thirty (30) calendar
days of any such disclosure.

fizyczną; oraz które (ii) Licencjobiorca identyfikuje jako poufne w
momencie ujawnienia, streszcza w formie pisemnej i przekazuje
w takiej formie w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od
każdego takiego ujawnienia, jeśli informacje takie nie mają
postaci fizycznej (z uwzględnieniem ujawnienia ustnego lub
wizualnego).

1.8
"Documentation" means SAP's documentation which is
delivered or made available to Licensee with the Software under
this Agreement.

1.8
Określenie „Dokumentacja” oznacza dokumentację SAP
dostarczoną
lub
udostępnioną
Licencjobiorcy
wraz
z
Oprogramowaniem na mocy niniejszej Umowy.

1.9
“End User” means the End User to whom the Software is
licensed under this Agreement as identified in the Acceptance
Form or the Software Order Form.

1.9
„Użytkownik końcowy” oznacza Użytkownika Końcowego,
który otrzymuje Oprogramowanie na podstawie licencji na mocy
niniejszej Umowy, zgodnie ze specyfikacją w Formularzu
akceptacji lub Formularzu zamówienia oprogramowania.

1.10 “Intellectual Property Rights” means patents for invention,
design rights, utility models or other similar invention rights,
copyrights, mask work rights, trade secret or database rights,
trademarks, trade names and service marks and any other
intangible
property
rights,
including
applications
and
registrations for any of the foregoing, in any country, arising
under statutory or common law or by contract and whether or
not perfected, now existing or hereafter filed, issued, or
acquired.

1.10 Określenie „Prawa własności intelektualnej” oznacza
wszelkiego rodzaju patenty do wynalazku, prawa do wzorów
użytkowych i wzorów przemysłowych lub inne podobne prawa do
wynalazku, prawa autorskie, prawa z rejestracji topografii
układów scalonych, tajemnice handlowe lub prawa związane z
bazą danych, znaki towarowe, nazwy handlowe i znaki usługowe
oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej, w tym
zgłoszenia i rejestracje każdego z powyższych w każdym
państwie, wynikające z prawa stanowionego i zwyczajowego
bądź umowy oraz bez względu na to, czy zostały sfinalizowane,
czy też nie, istnieją obecnie lub zostaną złożone, wydane lub
nabyte w przyszłości.

1.11

1.11 Określenie
końcowego.

“Licensee” means the End User.

„Licencjobiorca”

oznacza

Użytkownika

1.12 "Modification" means (i) a change to the delivered source
code or metadata; or (ii) any development, other than a change
to the delivered source code or metadata, that customizes,
enhances, or changes existing functionality of the Software
including, but not limited to, the creation of any new application
program interfaces or alternative user interfaces, the extension
of SAP data structures, or other change utilizing or incorporating
any SAP Materials (defined below).

1.12 Określenie
„Modyfikacja”
oznacza
(i)
zmianę
dostarczonego kodu źródłowego lub metadanych; bądź (ii)
wszelkie rozszerzenia, inne niż zmiana dostarczonego kodu
źródłowego lub metadanych, które konfigurują, rozszerzają lub
zmieniają istniejącą funkcję Oprogramowania, w tym między
innymi tworzenie nowych interfejsów programowania aplikacji
lub interfejsów alternatywnych użytkowników, rozszerzenie
struktur danych SAP lub pozostałe zmiany przy użyciu lub
uwzględnieniu Materiałów SAP (zdefiniowanych poniżej).

1.13 “Partner” means the company that resells the Software to
the End User under a valid SAP reselling partner Contract.

1.13 Określenie „Partner” oznacza firmę, która odsprzedaje
Oprogramowanie Użytkownikowi końcowemu na mocy ważnej
Umowy partnera SAP zajmującego się odsprzedażą.

1.14 “SAP” means SAP Polska sp. z o.o. with its registered
seat in Warsaw, residing at Wołoska 5, 00-078 Warsaw, Poland,
entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court
Register run by the District Court for the capital city of Warsaw,
XIII Commercial Division of the National Court Register, under
the KRS number of 0000094399, with the share capital
amounting to 15.650.000 PLN, holding the Tax Identity Number
(NIP): 951-00-61-264, REGON: 01184543

1.14 Określenie „SAP” oznacza SAP Polska Sp. z o. o.,
z siedzibą w Warszawie, Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS
0000094399, REGON numer: 011184543, NIP: 951-00-61-264

1.15 “SAP Materials” means any software, programs, tools,
systems, data or other materials made available by SAP to
Licensee in the course of the performance under this Agreement
(whether before or after the effective date of this Agreement)
including, but not limited to, the Software and Documentation,
as well as any information, materials or feedback provided by
Licensee to SAP relating to the Software and Documentation.

1.15 Określenie
„Materiały
SAP”
oznacza
wszelkie
oprogramowanie, programy, narzędzia, systemy, dane lub inne
materiały udostępnione przez SAP Licencjobiorcy w ramach
wykonywania postanowień niniejszej Umowy (przed datą wejścia
w życie niniejszej Umowy lub po tej dacie), w tym między innymi
Oprogramowanie i Dokumentację, jak również wszelkie
informacje, materiały lub informacje zwrotne przekazane SAP
przez Licencjobiorcę w odniesieniu do Oprogramowania
i Dokumentacji.

1.16 "Software" means (i) any and all software products
licensed to Licensee under this Agreement as specified in the
Software Order Form or the Acceptance Form, all as developed
by or for SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited
and/or any of their affiliated companies and delivered to Licensee
hereunder; (ii) any new releases thereof made available through
unrestricted shipment pursuant to the respective support
agreement and (iii) any complete or partial copies of any of the
foregoing.

1.16 Określenie „Oprogramowanie” oznacza (i) wszelkie
oprogramowanie, na które Licencjobiorca na mocy niniejszej
Umowy uzyskuje licencję zgodnie z Formularzem zamówienia
oprogramowania lub Formularzem akceptacji, opracowane przez
SAP, SAP AG, Business Objects Software Limited i/lub każdą z
ich Podmiotów powiązanych bądź na ich rzecz oraz dostarczone
Licencjobiorcy na mocy niniejszej Umowy; (ii) wszelkie nowe
wersje
oprogramowania
udostępnione
w
drodze
niekontrolowanego transportu zgodnie z odpowiednią umową
pomocy technicznej oraz (iii) wszelkie kompletne lub częściowe
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kopie oprogramowania lub jego nowych wersji.
1.17 “Software Order Form” means, if and as applicable
according to SAP or Partner direction, the order form for the
Software, including information on Software, SAP Support, fees,
and other information necessary for the delivery of such items to
Licensee that may be provided by the Partner.

1.17 Określenie „Formularz zamówienia oprogramowania”
oznacza odpowiednio formularz zamówienia, zgodnie ze
wskazówkami SAP lub Partnera, dotyczący Oprogramowania, w
tym informacje na temat Oprogramowania, usług pomocy
technicznej SAP, opłat oraz pozostałe informacje konieczne dla
dostarczenia zamówionych pozycji Licencjobiorcy przez Partnera.

1.18 “Software Usage Rights Schedule” means the Software Use
Rights Schedule current at the time of execution of the Software
Order Form or the Acceptance Form which can be found at:
www.sap.com/company/legal

1.18 „Plan warunków korzystania z oprogramowania” oznacza
Plan warunków korzystania z oprogramowania aktualny w chwili
realizacji
Formularza
zamówienia
Oprogramowania
lub
Formularza akceptacji, które można znaleźć pod adresem:
www.sap.com/company/legal

1.19 "Territory" means the territory stated in the Software
Order Form or the Acceptance Form or if not such document
exists, the Territory of the Republic of Poland where Partner is
authorized to resell.

1.19 Określenie „Terytorium” oznacza terytorium określone
w Formularzu zamówienia oprogramowania lub Formularzu
akceptacji lub – jeśli taki dokument nie istnieje – terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie Partner jest uprawniony do
sprzedaży.

1.20 “Third Party Software” means (i) any and all software
products and content licensed to Licensee under this Agreement
as specified in the Software Order Form or the Acceptance Form,
all as developed by companies other than SAP, SAP AG, Business
Objects Software Limited and/or any of their affiliated companies
and delivered to Licensee hereunder; (ii) any new releases
thereof made available through unrestricted shipment pursuant
to an SAP support service; and (iii) any complete or partial
copies of any of the foregoing.

1.20 Określenie „Oprogramowanie strony trzeciej” oznacza (i)
wszelkie oprogramowanie i treść programową, na które
Licencjobiorca uzyskuje licencję na mocy niniejszej Umowy
zgodnie z Formularzem zamówienia Oprogramowania lub
Formularzem akceptacji, opracowane przez firmy inne niż SAP,
SAP AG, Business Objects Software Limited i (lub) jakiekolwiek
podmioty powiązane tych spółek oraz dostarczone Licencjobiorcy
na mocy niniejszej Umowy; (ii) wszelkie nowe wersje
oprogramowania i treści programowej udostępnione w drodze
niekontrolowanego transportu zgodnie z odpowiednią usługą
pomocy technicznej SAP oraz (iii) wszelkie kompletne lub
częściowe kopie powyższych.

1.21 "Use" means to activate the processing capabilities of the
Software, load, execute, access, employ the Software, or display
information resulting from such capabilities.

1.21 Określenie „Użytkowanie” oznacza aktywację możliwości
przetwarzania
Oprogramowania,
wczytanie,
wykonanie,
uzyskanie
dostępu,
zastosowanie
Oprogramowania
lub wyświetlenie informacji w wyniku takich możliwości.

2.

LICENSE GRANT.

2.

UDZIELENIE LICENCJI.

2.1

License.

2.1

Licencja.

2.1.1
Subject to Licensee’s compliance with all the terms and
conditions of this Agreement, SAP grants to Licensee a nonexclusive, perpetual (except for subscription based licenses)
license to Use the Software, Documentation, and other SAP
Materials at specified site(s) within the Territory to run Licensee’s
and its Affiliates’ internal business operations (including
customer back-up and passive disaster recovery) and to provide
internal training and testing for such internal business
operations, unless terminated in accordance with Section 5
herein. This license does not permit Licensee to: (i) use the
SAP Materials to provide services to third parties (e.g., business
process outsourcing, service bureau applications or third party
training) other than to Affiliates (subject to Section 2.2); (ii)
lease, loan, resell, sublicense or otherwise distribute the SAP
Materials, other than distribution to Affiliates (subject to Section
2.2); (iii) distribute or publish keycode(s); (iv) make any Use of
or perform any acts with respect to the SAP Materials other than
as expressly permitted in accordance with the terms of this
Agreement; (v) use Software components other than those
specifically identified in the Software Order Form or the
Acceptance Form, even if it is also technically possible for
Licensee to access other Software components. Business
Partners may Use the Software only through screen access and
solely in conjunction with Licensee’s Use and may not Use the
Software to run any of Business Partners’ business operations.
Use of SAP Enterprise Service Definitions is limited to the Use of
such definitions to directly invoking and/or receiving the
corresponding SAP Enterprise Service that such definitions
describe.

2.1.1
Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Licencjobiorcę
wszystkich
warunków
niniejszej
Umowy
SAP
udziela
Licencjobiorcy niewyłącznej, bezterminowej (z wyjątkiem licencji
subskrypcyjnych) licencji na Użytkowanie Oprogramowania,
Dokumentacji oraz pozostałych Materiałów SAP w określonej
lokalizacji (określonych lokalizacjach) na Obszarze w celu
prowadzenia wewnętrznych operacji biznesowych (w tym obsługi
klienta oraz biernego odtwarzania po awarii Licencjobiorcy i jego
Podmiotów powiązanych oraz przeprowadzania wewnętrznych
szkoleń i testowania na cele wyżej wymienionych wewnętrznych
operacji biznesowych, o ile nie dojdzie do rozwiązania niniejszej
Umowy zgodnie z sekcją 5. Niniejsza licencja nie zezwala
Licencjobiorcy na: (i) użytkowanie Materiałów SAP w celu
świadczenia usług stronom trzecim (np. outsourcing procesów
biznesowych, aplikacje biura obsługi lub szkolenia stron trzecich)
innym niż Podmioty powiązane (w rozumieniu sekcji 2.2); (ii)
oddawanie w leasing, wynajem, odsprzedaż, udzielenie
sublicencji lub dystrybucję w inny sposób Materiałów SAP, przy
czym nie będzie to dystrybucja Podmiotom powiązanym (w
rozumieniu sekcji 2.2); (iii) dystrybucję lub publikację kodów
źródłowych; (iv) wykorzystanie Materiałów SAP innych niż
wyraźnie dozwolonych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
lub dokonanie jakichkolwiek czynności w odniesieniu do nich; (v)
użytkowanie
składników
Oprogramowania
innych
niż
szczegółowo
wskazane
w
Formularzu
zamówienia
Oprogramowania lub Formularzu akceptacji, nawet jeśli
uzyskanie dostępu do innych składników Oprogramowania jest
dla Licencjobiorcy możliwe pod względem technicznym.
Partnerzy biznesowi mogą Użytkować Oprogramowanie tylko
w drodze dostępu terminalowego i wyłącznie w związku z
Użytkowaniem Licencjobiorcy. Partnerzy biznesowi nie mogą
natomiast Użytkować Oprogramowania w celu prowadzenia
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żadnych swoich operacji biznesowych. Używanie definicji
oprogramowania SAP Enterprise Service jest ograniczone do
Używania ich w celu bezpośredniego przywołania i (lub)
otrzymania odpowiedniego oprogramowania SAP Enterprise
Service, które opisują takie definicje.
2.1.2 Licensee agrees to install the Software only on information
technology devices (e.g. hard disks or central processing units)
identified by Licensee pursuant to this Agreement that has been
previously approved by SAP in writing or otherwise officially
made known to the public as appropriate for Use or
interoperation with the Software (the “Designated Unit”) and
which are located at Licensee’s facilities and are in Licensee’s
direct possession.
Where SAP has agreed in writing, the
information technology devices may also be located in the
facilities of an Affiliate and be in the Affiliate’s direct possession.
Licensee must hold the required licenses as stated in the Use
Terms for any individuals that Use the Software, including
employees or agents of Affiliates and Business Partners. Use
may occur by way of an interface delivered with or as a part of
the Software, a Licensee or third-party interface, or another
intermediary system. If Licensee receives licensed Software that
replaces previously licensed Software, its rights under this
Agreement with regard to the previously licensed Software end
when it deploys the replacement Software for Use on productive
systems. At that time, Licensee shall comply with Section 5.2 of
this Agreement with respect to such previously licensed
Software.

2.1.2 Licencjobiorca oświadcza, że zainstaluje Oprogramowanie
wyłącznie na urządzeniach techniki komputerowej (np. dyskach
twardych lub jednostkach centralnych komputera) wskazanych
przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszą Umową, które zostały
uprzednio zatwierdzone przez SAP na piśmie lub w inny sposób
oficjalnie ogłoszone publicznie jako właściwe do użytku lub
współdziałania z Oprogramowaniem („Jednostka wyznaczona”)
oraz znajdują się w wyposażeniu i bezpośrednim posiadaniu
Licencjobiorcy. O ile SAP wyrazi na to zgodę na piśmie,
wspomniane urządzenia techniki komputerowej mogą się również
znajdować w wyposażeniu lub bezpośrednim posiadaniu
Podmiotu powiązanego. Zgodnie z Warunkami użytkowania
Licencjobiorca musi posiadać wymagane licencje dla każdej
osoby Użytkującej Oprogramowanie, w tym pracowników lub
przedstawicieli
Podmiotów
powiązanych
oraz
Partnerów
biznesowych. Użytkowanie może odbywać się za pośrednictwem
interfejsu dostarczonego razem z Oprogramowaniem lub jako
jego część, interfejsu Licencjobiorcy lub strony trzeciej bądź
innego
systemu
pośredniczącego.
W
przypadku,
gdy
Licencjobiorca
otrzyma
Oprogramowanie
zastępujące
Oprogramowanie, na które poprzednio została udzielona licencja,
prawa Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Umowy w
odniesieniu do Oprogramowania, na które poprzednio została
udzielona licencja, zostają anulowane w momencie umieszczenia
Oprogramowania zastępczego do Użytku w systemach
produktywnych. W danym momencie Licencjobiorca będzie
przestrzegał postanowień sekcji 5.2 niniejszej Umowy w
odniesieniu do Oprogramowania, na które poprzednio została
udzielona licencja.

2.1.3
The terms and conditions of this Agreement relative
to “Software” apply to Third Party Software except as otherwise
stated in the Software Use Rights Schedule.

2.1.3
Warunki niniejszej Umowy odnoszące się do
„Oprogramowania” mają zastosowanie do Oprogramowania
strony trzeciej, chyba że określono inaczej w Planie warunków
korzystania z oprogramowania.

2.2
Affiliate Use.
Affiliates’ Use of the Software,
Documentation and other SAP Materials to run their internal
business operations as permitted under Section 2.1.1 is subject
to the following: (i) the Affiliate agrees to be bound by the
terms set out herein; and (ii) a breach of this Agreement by
Affiliate shall be considered a breach by Licensee hereunder. If
Licensee has an affiliate or subsidiary with a separate agreement
for SAP software licenses and/or support services with SAP AG,
any SAP AG affiliate (including SAP) or any other distributor of
SAP software, the Software shall not be Used to run such
affiliate’s or subsidiary’s business operations and such affiliate or
subsidiary shall not receive any support services under this
Agreement even if such separate agreement has expired or is
terminated, unless otherwise agreed to in writing by the parties.

2.2
Użytkowanie przez podmiot powiązany. Użytkowanie
Oprogramowania, Dokumentacji i innych Materiałów SAP przez
Podmioty powiązane w celu prowadzenia wewnętrznych operacji
biznesowych zgodnie z sekcją 2.1.1 podlega następującym
postanowieniom: (i) Podmiot powiązany uznaje za wiążące
warunki niniejszej Umowy; oraz (ii) naruszenie niniejszej Umowy
przez Podmiot powiązany będzie uważane za naruszenie
niniejszej Umowy przez Licencjobiorcę. W przypadku, gdy
podmiot powiązany lub zależny Licencjobiorcy jest objęty
oddzielną umową dotyczącą licencji na oprogramowanie i/lub
usług pomocy technicznej SAP zawartą z SAP AG, podmiotem
powiązanym z SAP AG (w tym SAP) lub innym dystrybutorem
oprogramowania SAP, Oprogramowanie nie będzie Używane w
celu prowadzenia operacji biznesowych takiego podmiotu
powiązanego lub zależnego, a podmiot powiązany lub zależny nie
będzie otrzymywał żadnych usług pomocy technicznej na mocy
niniejszej Umowy, nawet jeśli taka oddzielna umowa wygasła lub
została rozwiązana, o ile nie zostało inaczej uzgodnione przez
strony na piśmie.

3.
VERIFICATION. SAP shall be permitted to audit (at least 3.
WERYFIKACJA.
SAP
zastrzega
sobie
prawo
do
once annually and in accordance with SAP standard procedures, przeprowadzania audytu (co najmniej raz do roku oraz zgodnie
which may include on-site and/or remote audit) the usage of the ze standardowymi procedurami SAP, które mogą obejmować
SAP Materials.
Licensee shall cooperate reasonably in the audyt na miejscu i/lub audyt zdalny) użytkowania Materiałów
conduct of such audits. In the event an audit reveals that (i) SAP. Licencjobiorca w uzasadnionym zakresie powinien
Licensee underpaid license fees and/or SAP Support fees to SAP współpracować przy przeprowadzaniu takich audytów. W
and/or (ii) that Licensee has Used the Software in excess of the przypadku, gdy audyt wykaże, że (i) Licencjobiorca nie dokonał
license quantities or levels stated in the Software Order Form or na rzecz SAP opłat licencyjnych i/lub opłat za usługi serwisowe
the Acceptance Form, Licensee shall pay such underpaid fees SAP w wystarczającej wysokości i/lub (ii) że Licencjobiorca
and/or for such excess usage based on SAP List of Prices and użytkował Oprogramowanie w sposób wykraczający poza zakres
Conditions Software and Support governing use in effect at the przewidziany w ilościach i poziomach licencyjnych określonych w
SAP Confidential
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time of the audit, and shall execute an additional Software Order
Form or an Acceptance Form in accordance with the terms of this
Agreement to affect the required licensing of any additional
quantities or levels. Reasonable costs of SAP’s audit shall be
paid by Licensee if the audit results indicate usage in excess of
the licensed quantities or levels. SAP reserves all rights at law
and equity with respect to both Licensee’s underpayment of
License fees or SAP Support fees and usage in excess of the
license quantities or levels. SAP may delegate to Partner or
request Partner to perform any of the rights listed under this
Section.

Formularzu zamówienia Oprogramowania lub Formularzu
akceptacji, Licencjobiorca wniesie zaległe kwoty opłat i/lub
opłaty za takie nadmierne użytkowanie w oparciu o Wykaz cen
SAP i Warunki dotyczące Oprogramowania i Usług serwisowych,
którym podlega użytkowanie w momencie dokonania audytu, a
także
sporządzi
dodatkowy
Formularz
zamówienia
Oprogramowania lub Formularz akceptacji zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy, tak aby ująć w nim wymagane licencje na
wszelkie dodatkowe ilości i poziomy. Jeśli wyniki audytu wskażą
na nadmierne użytkowanie licencjonowanych ilości i poziomów,
uzasadnione koszty audytu SAP poniesie Licencjobiorca. SAP
zastrzega sobie wszelkie uprawnienia przysługujące jej z mocy
prawa i na zasadzie słuszności w odniesieniu zarówno do
niedopłaty opłat licencyjnych lub kosztów usług serwisowych SAP
przez Licencjobiorcę, jak również nadmiernego użytkowania
licencjonowanych ilości i poziomów. SAP może delegować
wykonanie przez Partnera każdego z praw wymienionych w
niniejszej sekcji lub zażądać od niego ich wykonania.

4.

4.

PRICE AND PAYMENT.

CENA I PŁATNOŚĆ.

4.1
Fees. Licensee shall pay to Partner all license fees for the
Software. In cases of electronic delivery, SAP makes the
Software available for download from a network at its own cost,
and Licensee is responsible for the cost of downloading the
Software.

4.1
Opłaty. Licencjobiorca wniesie na rzecz Partnera wszelkie
opłaty licencyjne związane z Oprogramowaniem. W przypadku
dostawy elektronicznej SAP udostępnia Oprogramowanie do
pobrania z sieci na własny koszt, przy czym koszt pobrania
Oprogramowania leży po stronie Licencjobiorcy.

5.

5.

TERM.

CZAS TRWANIA UMOWY.

5.1.
Term.
This Agreement and the license granted
hereunder shall become effective unless otherwise provided on
the Acceptance Form’s effective date and shall continue in effect
thereafter unless terminated upon the earliest to occur of the
following: (i) thirty days after Licensee gives SAP written notice
of Licensee's direction to terminate this Agreement, for any
reason, but only after payment to the Partner of all License fees
then due and owing; (ii) thirty days after SAP gives Licensee
notice of Licensee's material breach of any provision of the
Agreement (other than Licensee's breach of its obligations under
Sections 6, 10 or 11, which breach shall result in immediate
termination), including more than thirty days delinquency in
Licensee's payment of any monies owed to Partner, unless
Licensee has cured such breach during such thirty day period;
(iii) subject to the binging laws if Licensee files for bankruptcy,
becomes insolvent, or makes an assignment for the benefit of
creditors. For the avoidance of any doubt, termination of the
Agreement shall strictly apply to all licenses under the
Agreement, its appendices, schedules, addenda and order
documents and any partial termination of the Agreement by
Licensee shall not be permitted in respect of any part of the
Agreement, its appendices, schedules, addenda, order
documents.

5.1
Czas trwania Umowy. Niniejsza Umowa oraz licencja
udzielona na jej podstawie będzie skuteczna w dniu wejścia w
życie Formularza akceptacji, o ile nie zostanie inaczej
postanowione w Formularzu akceptacji, oraz będzie trwała po
tym dniu, o ile nie zostanie rozwiązana w wyniku tego z
następujących warunków, który nastąpi wcześniej: (i) trzydzieści
dni od zawiadomienia SAP na piśmie przez Licencjobiorcę o jego
woli rozwiązania niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, ale
tylko po wniesieniu wszystkich opłat licencyjnych wtedy
należnych i zaległych na rzecz Partnera; (ii) trzydzieści dni od
zawiadomienia Licencjobiorcy przez SAP o istotnym naruszeniu
jakiegokolwiek postanowienia Umowy (innym niż naruszenie
zobowiązań Licencjobiorcy wynikających z postanowień sekcji 6,
10 lub 11, w którego wyniku Umowa zostanie natychmiast
rozwiązana), w tym ponad trzydziestodniowe opóźnienie
w
opłatach należnych od Licencjobiorcy na rzecz Partnera, o ile
Licencjobiorca nie naprawił naruszenia w ciągu okresu
trzydziestu
dni;
(iii)
z
zastrzeżeniem
bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa natychmiast w przypadku, gdy
Licencjobiorca ogłosi upadłość, stanie się niewypłacalny lub
dokona cesji na rzecz wierzycieli. Rozwiązanie niniejszej Umowy
będzie miało ścisłe zastosowanie do wszystkich licencji
udzielonych na mocy niniejszej Umowy, jej załączników i innych
dokumentów,
a
częściowe
rozwiązanie
Umowy
przez
Licencjobiorcę nie będzie dozwolone w odniesieniu do żadnej
części Umowy, jej załączników i dokumentacji dotyczącej
zamówień.

5.2
End of Term Duties. Upon any termination hereunder,
Licensee and its Affiliates shall immediately cease Use of all SAP
Materials and Confidential Information. Within thirty (30) days
after any termination, Licensee shall irretrievably destroy or
upon SAP’s request deliver to SAP all copies of the SAP Materials
and Confidential Information in every form, except to the extent
it is legally required to keep it for a longer period in which case
such return or destruction shall occur at the end of such period.
Licensee must certify to SAP in writing that it has satisfied its
obligations under this Section 5.2. Licensee agrees to certify in
writing to SAP that it and each of its Affiliates has performed the
foregoing. Sections 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 13.4, 13.5, 13.6
and 13.8 shall survive such termination. In the event of any
termination hereunder, Licensee shall not be entitled to any
refund of any payments made by Licensee. Termination shall
not relieve Licensee from its obligation to pay fees that remain

5.2
Zobowiązania w związku z końcem czasu trwania Umowy.
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencjobiorca oraz jego
Podmioty powiązane natychmiast zaprzestaną Użytkowania
wszystkich Materiałów i Informacji poufnych SAP. W ciągu
trzydziestu (30) dni po rozwiązaniu Licencjobiorca nieodwracalnie
zniszczy lub na żądanie SAP dostarczy do SAP wszystkie kopie
Materiałów i Informacji poufnych w każdej formie, z wyjątkiem
zakresu, w którym prawo wymaga przechowywania ich przez
dłuższy okres. W takim przypadku należy zwrócić lub zniszczyć
powyższe kopie na koniec takiego okresu. Licencjobiorca musi
zaświadczyć SAP na piśmie, że spełnił swoje obowiązki
wynikające z sekcji 5.2. Licencjobiorca oświadcza, że zaświadczy
SAP na piśmie, że Licencjobiorca i jego Podmioty powiązane
wykonały powyższe. Sekcje: 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 13.4,
13.5, 13.6 oraz 13.8 pozostaną w mocy po rozwiązaniu umowy.
W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Licencjobiorca nie
będzie uprawniony do otrzymania od SAP zwrotu jakichkolwiek
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unpaid.

dokonanych płatności. Rozwiązanie nie zwalnia Licencjobiorcy ze
zobowiązania do dokonania opłat, które pozostają niezapłacone.

6.

6.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

6.1
Reservation of Rights.
The SAP Materials, and all
Intellectual Property Rights embodied in the foregoing, shall be
the sole and exclusive property of SAP, SAP AG (the parent
company of SAP) or its or their licensors, subject to any rights
expressly granted to Licensee in Section 2 and 6.3 herein.
Except for the rights set forth in Section 6.3 herein, Licensee is
not permitted to modify or otherwise make derivative works of
the Software.
Any such unauthorized works developed by
Licensee, and any Intellectual Property Rights embodied therein,
shall be the sole and exclusive property of SAP or SAP AG.

6.1
Zastrzeżenie praw. Materiały SAP oraz wszystkie Prawa
własności intelektualnej z nimi związane będą jedyną i wyłączną
własnością SAP, SAP AG (spółki macierzystej SAP) oraz jej lub
ich licencjodawców z zastrzeżeniem praw wyraźnie udzielonych
Licencjobiorcy w sekcjach 2 i 6.3 niniejszej Umowy. Z wyjątkiem
praw wymienionych w sekcji 6.3 niniejszej Umowy Licencjobiorca
nie może modyfikować Oprogramowania ani w inny sposób
wykonywać prac pochodnych na podstawie Oprogramowania.
Każda nieautoryzowana praca wykonana przez Licencjobiorcę
oraz wszelkie Prawa własności intelektualnej z nią związane będą
jedyną i wyłączną własnością SAP lub SAP AG.

6.2
Protection of Rights. Except to the extent such rights
cannot be validly waived by law, Licensee shall not copy,
translate, disassemble, or decompile, nor create or attempt to
create the source code from the object code of the Software in
any manner. Reverse engineering of the Software and other SAP
Materials is prohibited. Licensee is permitted to back up data in
accordance with good information technology practice and for
this purpose to create the necessary backup copies of the
Software. Backup copies on transportable discs or other data
media must be marked as backup copies and bear the same
copyright and authorship notice as the original discs or other
data media. Licensee must not change or remove SAP’s
copyright and authorship notices.

6.2
Ochrona praw. Poza przypadkami określonymi przez
prawo, prawa nie mogą być skutecznie uchylone, Licencjobiorca
nie będzie w żaden sposób kopiować, tłumaczyć, rozmontowywać
ani dekompilować, tworzyć ani usiłować stworzyć kodu
źródłowego na podstawie kodu obiektowego Oprogramowania.
Zabronione jest odtwarzanie kodu źródłowego w odniesieniu do
Oprogramowania i innych Materiałów firmy SAP. Licencjobiorca
jest uprawniony do tworzenia kopii zapasowych danych zgodnie z
dobrymi praktykami w zakresie technologii informacyjnej oraz do
tworzenia w tym celu koniecznych kopii zapasowych
Oprogramowania. Kopie zapasowe na dyskach przenośnych lub
innych nośnikach danych muszą być oznaczone jako kopie
zapasowe oraz posiadać tę samą notę o prawie autorskim i
twórcach, która widnieje na oryginalnych dyskach i innych
nośnikach danych. Licencjobiorca nie może zmieniać ani usuwać
not SAP o prawie autorskim i twórcach.

The use of the SAP Proprietary Materials may not extend beyond
the scope specified in the Agreement. In particular, except for
cases provided for in the Agreement, the Customer shall not be
entitled to copy the SAP Proprietary Materials and to make them
available to third parties, in whole or in part, nor to develop
similar software using the Software as a model, or to carry out
any other activities that infringe upon copyrights of SAP and
other SAP Intellectual Property Rights. The above limitation in
using the Software is without prejudice to the use permitted by
Art.75 (2) and (3) of the Copyright Law. For the avoidance of
doubt the right to use SAP Proprietary Materials, subject to the
provisions of Article 75 item 2 and 3, shall include the right to
do:

Korzystanie z Materiałów SAP nie może wykraczać poza zakres
określony Umową. W szczególności, poza przypadkami
przewidzianymi Umową, Licencjobiorca nie będzie uprawniony do
zwielokrotniania, udostępniania osobom trzecim Materiałów SAP
w
całości
lub
części
ani
opracowywania
podobnego
oprogramowania przy wykorzystaniu Materiałów SAP jako wzoru
lub innych czynności naruszających prawa autorskie SAP oraz
inne Prawa własności intelektualnej SAP. Powyższe ograniczenie
w korzystaniu z Materiałów SAP nie narusza korzystania
dozwolonego przez przepis art. 75 ust. 2 i 3 Prawa Autorskiego.
W celu uniknięcia wątpliwości uprawnienie do korzystania z
Materiałów SAP, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2 i 3 Prawa
autorskiego, obejmuje następujące pola eksploatacji:

6.2.2.the translation, adaptation, arrangement or any other
modification of the SAP Proprietary Materials, providing for the
rights of the person who made such modifications;
6.2.3. the public distribution.

6.2.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Materiałów SAP w
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania Materiałów SAP
niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają
uprzedniej zgody SAP;
6.2.2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub
jakichkolwiek innych zmian w Materiałach SAP, z zachowaniem
praw Licencjobiorcy;
6.2.3. rozpowszechniania.

6.3

6.3

6.2.1. the permanent or temporary reproduction of a computer
programs in full or in part, by any means and in any form; where
it is necessary to reproduce a computer program for its loading,
displaying, running, transmitting and storing SAP Proprietary
Materials, consent of SAP shall be required for such acts;

Modifications/Add-ons.

6.3.1 Conditioned on Licensee’s compliance with the terms and
conditions of this Agreement, Licensee may make Modifications
and/or Add-ons to the Software in furtherance of its permitted
Use under this Agreement, and shall be permitted to use
Modifications and Add-ons with the Software in accordance with
the License grant to the Software set forth in Section 2..1.1(a)
herein. Licensee shall comply with SAP’s registration procedure
prior to making Modifications or Add-ons. All Modifications and
all rights associated therewith shall be the exclusive property of
SAP and SAP AG.
All Add-ons developed by SAP (either
independently or jointly with Licensee) and all rights associated
therewith shall be the exclusive property of SAP and SAP AG.
Licensee agrees to execute those documents reasonably

Modyfikacje/dodatki add-on.

6.3.1 Pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę
warunków niniejszej Umowy Licencjobiorca może dokonywać
modyfikacji Oprogramowania i (lub) dołączać dodatki add-on do
Oprogramowania
w
celach
związanych
z
dozwolonym
Użytkowaniem na mocy niniejszej Umowy oraz będzie
uprawniony do użytkowania modyfikacji i dodatków add-on do
Oprogramowania
zgodnie
z
udzieloną
Licencją
na
Oprogramowanie określoną w sekcji 2.1.1(a) niniejszej Umowy.
Licencjobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przed
dokonaniem modyfikacji lub dołączeniem dodatków add-on.
Wszelkie modyfikacje i prawa z nimi związane będą wyłączną
własnością SAP i SAP AG. Wszystkie dodatki add-on opracowane
przez SAP (niezależnie lub wspólnie z Licencjobiorcą) oraz
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necessary to secure SAP’s rights in the foregoing. All Add-ons
developed by or on behalf of Licensee without SAP’s participation
(“Licensee Add-on”), and all rights associated therewith, shall be
the exclusive property of Licensee subject to SAP’s rights in and
to the Software; provided, Licensee shall not commercialize,
market, distribute, license, sublicense, transfer, assign or
otherwise alienate any such Licensee Add-ons.
SAP retains the
right to independently develop its own Modifications or Add-ons
to the Software, and Licensee agrees not to take any action that
would limit SAP’s sale, assignment, licensing or use of its own
Software or Modifications or Add-ons thereto.

wszystkie związane z nimi prawa będą wyłączną własnością SAP i
SAP AG. Licencjobiorca oświadcza, że sporządzi te dokumenty,
które w uzasadniony sposób będą konieczne w celu
zabezpieczenia prawa SAP do powyższego. Wszelkie Dodatki
add-on opracowane przez Licencjobiorcę lub w jego imieniu bez
udziału SAP („Dodatki add-on Licencjobiorcy”) oraz wszystkie
związane z nimi prawa będą wyłączną własnością Licencjobiorcy
z zastrzeżeniem praw SAP do Oprogramowania i z niego
wynikających;
przy
czym
Licencjobiorca
nie
będzie
komercjalizować, wprowadzać na rynek, rozprowadzać, udzielać
licencji i podlicencji, przenosić, cedować ani w inny sposób
przekazywać żadnych Dodatków add-on Licencjobiorcy. SAP
zachowuje prawo do niezależnego opracowywania własnych
modyfikacji i dodatków add-on do Oprogramowania, a
Licencjobiorca oświadcza, że nie będzie dokonywać działań, które
ograniczałyby sprzedaż, cesję, udzielanie licencji lub użytkowanie
przez SAP jej własnego Oprogramowania albo modyfikacji lub
dodatków add-on do Oprogramowania.

6.3.2
Any Modification developed by or on behalf of Licensee
without SAP’s participation or Licensee Add-on must not (and
subject to other limitations set forth herein): enable the
bypassing or circumventing any of the restrictions set forth in
this Agreement and/or provide Licensee with access to the
Software to which Licensee is not directly licensed; nor permit
mass data or metadata extraction from Software to any nonSAP software, including use, modification saving or other
processing of data in the non-SAP software; nor unreasonably
impair, degrade or reduce the performance or security of the
Software; nor render or provide any information concerning SAP
software license terms, Software, or any other information
related to SAP products.6.3.3 Licensee covenants, on behalf of
itself and its successors and assigns, not to assert against SAP or
its affiliated companies, or their resellers, distributors, suppliers,
commercial partners and customers, any rights in any
Modifications developed by or on behalf of Licensee without SAP
participation or Licensee Add-ons , or any other functionality of
the SAP Software accessed by such Modification developed by or
on behalf of Licensee without SAP participation or Licensee Addon.

6.3.2 Wszelkie modyfikacje opracowane przez Licencjobiorcę lub
w jego imieniu bez udziału SAP lub Dodatki add-on
Licencjobiorcy nie mogą (z zastrzeżeniem innych ograniczeń
wymienionych w niniejszej Umowie): umożliwiać omijania lub
obchodzenia jakichkolwiek ograniczeń określonych w niniejszej
Umowie i (lub) zapewniać Licencjobiorcy dostępu do
Oprogramowania,
na
które
Licencjobiorca
nie
posiada
bezpośredniej licencji; umożliwiać masowego uzyskiwania
danych lub metadanych z Oprogramowania do jakiegokolwiek
oprogramowania
niebędącego
własnością
SAP,
w
tym
użytkowania, modyfikowania, zachowywania lub innego rodzaju
przetwarzania
danych
w
oprogramowaniu
niebędącym
własnością SAP; w nieuzasadniony sposób osłabiać, pogarszać
lub zmniejszać wydajności lub bezpieczeństwa Oprogramowania;
dostarczać ani przekazywać jakichkolwiek informacji dotyczących
warunków licencji na oprogramowanie SAP, Oprogramowania lub
innych
informacji
związanych
z
produktami
SAP.6.3.3
Licencjobiorca zobowiązuje się w imieniu własnym oraz swoich
następców prawnych lub cesjonariuszy nie występować z
roszczeniami przeciwko SAP lub jej spółkom powiązanym, ich
odsprzedawcom,
dystrybutorom,
dostawcom,
partnerom
handlowym i klientom o prawa do jakichkolwiek Modyfikacji
opracowanych przez Licencjobiorcę lub w jego imieniu bez
udziału SAP lub Dodatków add-on Licencjobiorcy albo innych
funkcji Oprogramowania SAP objętego taką Modyfikacją
opracowaną przez Licencjobiorcę lub w jego imieniu bez udziału
SAP lub Dodatkami add-on Licencjobiorcy.

7.
PERFORMANCE WARRANTY.
7.1
Warranty.
SAP warrants that the Software will
substantially conform to the specifications contained in the
Documentation for six months following delivery. The warranty
shall not apply: (i) if the Software is not used in accordance with
the Documentation; or (ii) if the defect is caused by a
Modification or Add-on (other than a Modification or Add-on
made by SAP and which is provided through SAP Support or
under warranty), Licensee or third-party software. SAP does not
warrant that the Software will operate uninterrupted or that it
will be free from minor defects or errors that do not materially
affect such performance, or that the applications contained in the
Software are designed to meet all of Licensee's business
requirements. Provided Licensee notifies SAP in writing with a
specific description of the Software’s nonconformance within the
warranty period and SAP validates the existence of such
nonconformance, SAP will, at its option: a) repair or replace the
nonconforming Software, or b) refund the license fees paid for
the applicable nonconforming Software in exchange for a return
of such nonconforming Software. This is Licensee’s sole and
exclusive remedy under this warranty. The Parties excluded
extended warranty in the meaning of polish civil code.

7.
GWARANCJA JAKOŚCI.
7.1
Gwarancja. SAP zapewnia, że Oprogramowanie będzie
zasadniczo dostosowane do funkcjonalności zawartych w
Dokumentacji przez sześć miesięcy od dnia dostawy. Gwarancja
nie ma zastosowania: (i) w przypadku, gdy Oprogramowanie nie
jest użytkowanie zgodnie z Dokumentacją; lub (ii) w przypadku,
gdy wada została spowodowana przez modyfikację lub dodatek
add-on (inny niż modyfikacja lub dodatek add-on stworzony
przez SAP i dostarczony przez Pomoc techniczną SAP bądź na
mocy gwarancji), Licencjobiorcę lub oprogramowanie strony
trzeciej. SAP nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie
funkcjonowało nieprzerwanie ani że będzie wolne od nieistotnych
wad lub usterek, które nie wpływają w sposób istotny na
wydajność, ani że aplikacje zawarte w Oprogramowaniu zostały
zaprojektowane w celu spełnienia wszystkich wymogów
biznesowych Licencjobiorcy. Pod warunkiem, że Licencjobiorca
zawiadomi SAP na piśmie, włączając szczegółowy opis
niezgodności Oprogramowania w okresie gwarancyjnym, a SAP
zatwierdzi istnienie takiej niezgodności, SAP według swojego
uznania: a) dokona naprawy lub wymiany niezgodnego
Oprogramowania lub b) zrefunduje opłaty licencyjne dokonane w
związku z odpowiednim niezgodnym Oprogramowaniem w
zamian za zwrot niezgodnego Oprogramowania. Stanowi to
jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Licencjobiorcy na
SAP Confidential
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7.2
Express Disclaimer. SAP AND ITS LICENSORS DISCLAIM
ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTIES IMPLIED BY
LAW CANNOT BE VALIDLY WAIVED.

7.2
Wyraźne wyłączenie odpowiedzialności. SAP ORAZ JEJ
LICENCJODAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE
WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI
WSZELKIE
DOROZUMIANE
GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, Z
WYJĄTKIEM DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYMAGANYCH
PRZEZ PRAWO, KTÓRYCH NIE MOŻNA W SPOSÓB WIĄŻĄCY
WYŁĄCZYĆ
Z UWAGI NA BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE
PRZEPISY PRAWA.

8.

8.

INDEMNIFICATION.

ODSZKODOWANIE.

8.1 Infringement and Defense of Licensee. SAP shall defend
Licensee against claims brought against Licensee in the Territory
by any third party alleging that Licensee's Use of the Software,
in accordance with the terms and conditions of this Agreement,
constitutes a direct infringement or misappropriation of a patent
claim(s), copyright or trade secret rights, and SAP will pay
damages finally awarded against Licensee (or the amount of any
settlement SAP enters into) with respect to such claims. This
obligation of SAP shall not apply if the alleged infringement or
misappropriation results from Use of the Software in conjunction
with any other software, an apparatus other than a Designated
Unit, failure to use an update provided by SAP if such
infringement or misappropriation could have been avoided by
use of the update, or unlicensed activities. This obligation of SAP
also shall not apply if Licensee fails to timely notify SAP in
writing of any such claim. SAP is permitted to control fully the
defense and any settlement of any such claim as long as such
settlement shall not include a financial obligation on Licensee. In
the event Licensee declines SAP’s proffered defense, or
otherwise fails to give full control of the defense to SAP’s
designated counsel, then Licensee waives SAP’s obligations
under this Section 8.1. Licensee shall cooperate fully in the
defense of such claim and may appear, at its own expense,
through counsel reasonably acceptable to SAP. SAP expressly
reserves the right to cease such defense of any claim(s) in the
event the Software is no longer alleged to infringe or
misappropriate, or is held not to infringe or misappropriate, the
third party’s rights. SAP may settle any claim on a basis
requiring SAP to substitute for the Software alternative
substantially equivalent non-infringing programs and supporting
documentation. Licensee shall not undertake any action in
response to any infringement or misappropriation, or alleged
infringement or misappropriation of the Software that is
prejudicial to SAP’s rights.

8.1 Naruszenie i obrona Licencjobiorcy. SAP zobowiązuje się, iż
w przypadku gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw z patentu (zastrzeżeń patentowych), prawa
autorskiego lub praw do tajemnicy handlowej przeciwko
Licencjobiorcy
na
danym
Obszarze
korzystającemu
z
Oprogramowania, SAP podejmie działania mające na celu
realizacje roszczeń osoby trzeciej lub zapłaci odszkodowanie
nałożone prawomocnym wyrokiem sądowym na Licencjobiorcę
(lub kwotę zgodnie z zawartą przez SAP ugodą) z tytułu
przedmiotowych roszczeń. Przedmiotowe zobowiązanie SAP nie
będzie miało zastosowania w przypadku, gdy domniemane
naruszenie wynika z Użytkowania Oprogramowania łącznie z
innym oprogramowaniem, urządzeniem innym niż Jednostka
wyznaczona, nieużytkowaniem aktualizacji dostarczonej przez
SAP, o ile takiego naruszenia można było uniknąć w drodze
użytkowania aktualizacji, lub z działań, na które nie została
udzielona licencja. Przedmiotowe zobowiązanie SAP nie będzie
także miało zastosowania w przypadku, gdy Licencjobiorca nie
zawiadomi SAP terminowo na piśmie o dochodzeniu przez osobę
trzecią takiego roszczenia. SAP jest uprawniona do sprawowania
pełnej kontroli nad obroną i uregulowaniem roszczenia, o ile
takie uregulowanie nie będzie obejmowało zobowiązań
finansowych Licencjobiorcy. W przypadku, gdy Licencjobiorca
odmówi współpracy z SAP w zakresie zaistniałego sporu, SAP
zostanie zwolniona ze zobowiązań przewidzianych w sekcji 8.1.
Licencjobiorca będzie w pełni współpracował przy obronie
przeciwko wspomnianemu roszczeniu i może być na własny koszt
reprezentowany przez pełnomocnika zaakceptowanego przez
SAP. SAP wyraźnie zastrzega sobie prawo zaprzestania
prowadzenia działań prawnych związanych z roszczeniami osób
trzecich w przypadku, gdy nie będą już występować zarzuty
naruszenia
lub
sprzeniewierzenia
w
stosunku
do
Oprogramowania albo zostanie ono uznane za nienaruszające lub
niesprzeniewierzające prawa strony trzeciej. SAP może zaspokoić
roszczenia
na
zasadzie
zastąpienia
Oprogramowania
alternatywnymi,
w
istotnym
zakresie
równoważnymi,
nienaruszającymi praw programami i pomocniczą dokumentacją.
Licencjobiorca nie będzie podejmował żadnych działań w
odpowiedzi
na
naruszenie
lub
sprzeniewierzenie
albo
domniemane naruszenie lub sprzeniewierzenie Oprogramowania,
które będzie przynosiło szkodę prawom SAP w związku z
realizacją uprawnień określoną w niniejszym paragrafie.

8.2
THE PROVISIONS OF THIS SECTION 8 STATE THE SOLE,
EXCLUSIVE, AND ENTIRE LIABILITY OF SAP AND ITS LICENSORS
TO LICENSEE, AND IS LICENSEE'S SOLE REMEDY, WITH
RESPECT
TO
THE
INFRINGEMENT
OF
THIRD-PARTY
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

8.2 POSTANOWIENIA SEKCJI 8 USTANAWIAJĄ JEDYNĄ,
WYŁĄCZNĄ I CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAP ORAZ JEJ
LICENCJODAWCÓW WOBEC LICENCJOBIORCY I STANOWIĄ
JEDYNY ŚRODEK PRAWNY LICENCJOBIORCY W ODNIESIENIU DO
NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRONY
TRZECIEJ,
Z
ZASTRZEŻENIEM
BEZWZGLĘDNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

9.

9.

LIMITATIONS OF LIABILITY.

9.1
Not Responsible.
SAP and its licensors will not be
responsible under this Agreement (i) if the Software is not used
in accordance with the Documentation; or (ii) if the defect or
liability is caused by Licensee, a Modification or Add-on (other
than a Modification or Add-on made by SAP which is provided
through an SAP support service or under warranty), or third-

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

9.1
Brak odpowiedzialności. SAP i jej licencjodawcy nie
ponoszą odpowiedzialności na mocy niniejszej Umowy, (i) gdy
Oprogramowanie nie jest użytkowane zgodnie z Dokumentacją;
albo (ii) gdy wada lub zobowiązanie zostanie spowodowane przez
Licencjobiorcę, modyfikację lub dodatek add-on (inne niż
modyfikacja lub dodatek add-on opracowane przez SAP
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party software. SAP and its licensors shall not be liable for any
claims or damages arising from inherently dangerous use of the
Software and/or Third-Party Software licensed hereunder.

dostarczane za pomocą usługi pomocy technicznej SAP lub
gwarancji) lub oprogramowanie strony trzeciej. SAP i jej
licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne
roszczenia ani szkody powstałe z naturalnie niebezpiecznego
użytkowania Oprogramowania i (lub) Oprogramowania strony
trzeciej, na które na mocy niniejszej Umowy zostaje udzielona
licencja.

9.2

9.2

Exclusion of Damages; Limitation of Liability. .

9.2. Subject to mandatory provisions of law and further reaching
limitations in the contents of the Agreement, the liability of SAP
for damages, irrespective of the legal basis of a claim (i.e. both
due to failure to perform obligations or their improper
performance, as well as in respect of tort), shall be governed by
the provisions of this section.
9.2.1. In the event of damage caused by a willful action
performed by SAP, SAP shall be liable for all damages sustained
by the Licensee, including the loss of profits.
9.2.2. In cases other than specified in clause 2, SAP shall be
liable only on a fault basis.
9.2.3. Subject to clause 9.2.2, SAP shall be held liable only for
damages actually sustained by the Licensee (damnum
emergens), excluding the liability for the loss of profits (lucrum
cessans).
9.2.4. The total amount of indemnity in connection with any
damage caused shall be limited to an amount equal to the lower
of the following two amounts: € 250.000 or an amount equal to
the paid license fees by End User to Partner for the software
directly causing the damages.

10.

CONFIDENTIALITY.

Wyłączenie szkód; ograniczenie odpowiedzialności.

9.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa oraz dalej idących ograniczeń w treści Umowy,
odpowiedzialność odszkodowawcza SAP, bez względu na
podstawę prawną roszczenia (tj. zarówno z tytułu niewykonania
lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, jak i z tytułu czynu
niedozwolonego),
kształtować
się
będzie
zgodnie
z
postanowieniami niniejszej sekcji.
9.2.1. W
przypadku
szkody
spowodowanej
umyślnym
działaniem SAP, SAP ponosić będzie odpowiedzialność
za wszelkie szkody poniesione przez Licencjobiorcę, w
tym także za utracone korzyści.
9.2.2. W przypadkach innych niż określone w ust. 2, SAP
ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie
winy.
9.2.3. Z zastrzeżeniem ust. 9.2.2 SAP ponosił będzie
odpowiedzialność wyłącznie za szkody rzeczywiście
poniesione przez Licencjobiorcę (damnum emergens), z
wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu utraconych
korzyści (lucrum cessans).
9.2.4. Łączna wysokość odpowiedzialności z tytułu wszelkich
roszczeń
wynikających
z
niewykonania
lub
nienależytego wykonania zobowiązań przez SAP lub
Licencjobiorcę ograniczona jest do wartości kwoty
równej kwocie niższej niż dwie następujące kwoty:
250.000 Euro lub kwocie netto równej opłacie
licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika Końcowego
Partnerowi za oprogramowanie bezpośrednio czyniące
szkodę.
10.

POUFNOŚĆ.

10.1. Use of Confidential Information. Confidential Information
shall not be reproduced in any form except as required to
accomplish the intent of this Agreement. Any reproduction of any
Confidential Information of the other shall remain the property of
the disclosing party and shall contain any and all confidential or
proprietary notices or legends which appear on the original. With
respect to the Confidential Information of the other, each party:
(a) shall take all Reasonable Steps (defined below) to keep all
Confidential Information strictly confidential; and (b) shall not
disclose any Confidential Information of the other to any person
other than its bona fide individuals whose access is necessary to
enable it to exercise its rights hereunder. As used herein
“Reasonable Steps” means those steps the receiving party takes
to protect its own similar proprietary and confidential
information, which shall not be less than a reasonable standard
of care. Confidential Information of either party disclosed prior to
execution of this Agreement shall be subject to the protections
afforded hereunder.

10.1 Wykorzystywanie informacji poufnych. Informacje poufne
nie będą reprodukowane w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy jest to wymagane do wypełnienia celu niniejszej
Umowy. Wszelkie reprodukcje Informacji poufnych stron trzecich
pozostaną własnością strony ujawniającej i będą zawierać
wszystkie informacje i powiadomienia o poufności oraz
zastrzeżeniach zawarte w oryginałach. W związku z Informacjami
poufnymi stron trzecich każda ze stron: (a) podejmie
Uzasadnione kroki (określone poniżej) w celu utrzymania
Informacji poufnych w ścisłej tajemnicy; oraz (b) nie ujawni
Informacji poufnych strony trzeciej żadnej osobie innej niż
rzetelni pracownicy, których dostęp jest konieczny w celu
umożliwienia wykonywania praw wynikających z niniejszej
Umowy. „Uzasadnione Kroki” oznaczają tutaj kroki, jakie strona
otrzymująca podejmuje w celu ochrony własnych podobnie
poufnych lub zastrzeżonych informacji, które zapewniają
bezpieczeństwo nie mniejsze niż uzasadniony standard
zabezpieczeń. Informacje poufne jednej ze stron ujawnione
przed zawarciem niniejszej Umowy będą podlegać ochronie
przyznanej na mocy niniejszej Umowy.

10.2 Exceptions.
The above restrictions on the use or
disclosure of the Confidential Information shall not apply to any
Confidential Information that: (a) is independently developed by
the receiving party without reference to the disclosing party’s
Confidential Information, or is lawfully received free of restriction
from a third party having the right to furnish such Confidential
Information; (b) has become generally available to the public
without breach of this Agreement by the receiving party; (c) at
the time of disclosure, was known to the receiving party free of
restriction; or (d) the disclosing party agrees in writing is free of

10.2 Wyjątki.
Powyższe
ograniczenia
użytkowania
lub
ujawnienia Informacji poufnych nie będą miały zastosowania w
związku z Informacjami poufnymi, które: (a) zostały niezależnie
opracowane przez stronę otrzymującą bez odniesienia do
Informacji poufnych strony ujawniającej albo prawnie otrzymały
status wolnych od ograniczeń od strony trzeciej z prawem do
udzielenia takich Poufnych informacji; (b) zostały ogólnie
udostępnione publicznie bez naruszenia niniejszej Umowy przez
stronę otrzymującą; (c) w momencie ujawnienia były znane
stronie otrzymującej jako informacje, na których nie ciążą
ograniczenia; albo (d) w stosunku do których strona ujawniająca
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such restrictions.

oświadcza na piśmie, że nie ciążą na nich żadne ograniczenia.

10.3 Confidential Terms and Conditions; Publicity. Licensee
shall not disclose the terms and conditions of this Agreement to
any third party. Neither party shall use the name of the other
party in publicity, advertising, or similar activity, without the
prior written consent of the other, except that Licensee agrees
that SAP may use Licensee's name in customer listings or, at
times mutually agreeable to the parties, as part of SAP's
marketing efforts (including without limitation reference calls and
stories, press testimonials, site visits, SAPPHIRE participation).
SAP will make reasonable efforts to avoid having the reference
activities unreasonably interfere with Licensee's business.

10.3 Warunki poufne; rozgłos. Licencjobiorca nie ujawni
warunków niniejszej Umowy żadnej stronie trzeciej. Żadna ze
stron nie będzie używała nazwy drugiej strony publicznie, w
reklamie lub w przypadku innych czynności, bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony. Licencjobiorca oświadcza
natomiast, że SAP może używać nazwy Licencjobiorcy w listach
klientów albo jako część działań marketingowych SAP (w tym
między innymi w rozmowach telefonicznych i opowieściach,
rekomendacjach
prasowych,
odwiedzinach
lokalnych,
uczestnictwie w SAPPHIRE) w terminach obopólnie przyjętych
przez strony. SAP dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby
uniknąć nieuzasadnionego zakłócania działalności Licencjobiorcy
przez wyżej wymienione zdarzenia.

11.
ASSIGNMENT. Licensee may not, without SAP's prior
written consent, assign, delegate, pledge, or otherwise transfer
this Agreement, or any of its rights or obligations under this
Agreement, or the SAP Materials or SAP Confidential
Information, to any party, whether voluntarily or by operation of
law, including by way of sale of assets, merger or consolidation.
SAP may assign this Agreement to any of its affiliates.

11.
CESJA. Licencjobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej
zgody SAP cedować, delegować, zastawiać ani w inny sposób
przenosić niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw lub
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, ani Materiałów
SAP bądź Informacji poufnych SAP na rzecz innej strony, bez
względu na to, czy odbędzie się to dobrowolnie czy z mocy
prawa, w tym w drodze sprzedaży aktywów, fuzji czy
konsolidacji. SAP może dokonać cesji praw i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy na swoje Podmioty powiązane.

12.

12.

PERSONAL DATA.

DANE OSOBOWE.

12.1
Each party will carry out its obligations under the
Agreement in accordance with the Data Protection Act 26 August
1997 and any other legislation applicable to personal data in the
Poland (“DPA”). To the extent that SAP processes Licensee’s
personal data outside the European Economic Area (EEA), it will
ensure any such processing shall be according to the provision of
Directive 95/46/UE and SAP shall enforce such terms against the
relevant subcontractors.

12.1
Każda strona wypełni swoje obowiązki wynikające z
niniejszej Umowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o
ochronie danych osobowych oraz wszelkimi pozostałymi przepisami
wykonawczymi mającymi zastosowanie do danych osobowych. W
zakresie, w jakim SAP przetwarza dane osobowe Licencjobiorcy
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, SAP zapewni, że
przetwarzanie lub będzie odbywać się zgodnie z warunkami
Dyrektywy 95/46/WE oraz że SAP będzie egzekwować takie
warunki w stosunku do odpowiednich podwykonawców.

13.

13.

GENERAL PROVISIONS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

13.1 Severability. It is the intent of the parties that in case any
one or more of the provisions contained in this Agreement shall
be held to be invalid or unenforceable in any respect, such
invalidity or unenforceability shall not affect the other provisions
of this Agreement, and this Agreement shall be construed as if
such invalid or unenforceable provision had never been
contained herein.

13.1 Rozdzielność postanowień. Celem stron jest to, aby w
przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy
zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne pod jakimkolwiek
względem, taka nieważność lub nieskuteczność nie będzie miała
wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy, a Umowa
będzie interpretowana tak, jakby nieważne lub nieskuteczne
postanowienie nie było w niej zawarte.

13.2 No Waiver. If either party should waive any breach of any
provision of this Agreement, it shall not thereby be deemed to
have waived any preceding or succeeding breach of the same or
any other provision hereof.

13.2 Brak odstąpienia. W przypadku gdy jedna ze stron
zrzeknie się dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia
jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, nie będzie to
oznaczać, iż odstąpiła ona od dochodzenia roszczeń z tytułu
poprzedzającego lub kolejnego naruszenia tego samego lub
innego postanowienia niniejszej Umowy.

13.3 Counterparts. This Agreement may be signed in two
counterparts, each of which shall be deemed an original and
which shall together constitute one Agreement.

13.3 Egzemplarze. Niniejsza Umowa może zostać podpisana w
dwóch egzemplarzach, każdy będzie uważany za oryginał, a
łącznie stanowią one jedną Umowę.

13.4 Regulatory Matters. The Software, Documentation and
SAP Materials are subject to the export control laws of various
countries, including without limit the laws of the United States
and Germany. Licensee agrees that it will not submit the
Software, Documentation or other SAP Materials to any
government agency for licensing consideration or other
regulatory approval without the prior written consent of SAP, and
will not export the Software, Documentation and SAP Materials
to countries, persons or entities prohibited by such laws.
Licensee shall also be responsible for complying with all
applicable governmental regulations of the country where
Licensee is registered, and any foreign countries with respect to
the use of the Software, Documentation or other SAP Materials
by Licensee and/or its Affiliates.

13.4 Postanowienia prawne. Oprogramowanie, Dokumentacja i
Materiały
SAP
podlegają
przepisom
prawa
polskiego.
Licencjobiorca
oświadcza,
że
nie
będzie
przedkładał
Oprogramowania, Dokumentacji i innych Materiałów SAP do
żadnej agencji rządowej w celu rozpatrzenia w sprawie udzielenia
licencji lub innych zatwierdzeń prawnych bez uprzedniej
pisemnej zgody SAP, a także nie będzie eksportował
Oprogramowania, Dokumentacji i Materiałów SAP do państw,
osób lub podmiotów, w których jest to prawnie zabronione.
Licencjobiorca będzie również odpowiedzialny za przestrzeganie
wszystkich stosownych uregulowań rządowych państwa, w
którym Licencjobiorca jest zarejestrowany, a także innych
państw w odniesieniu do użytkowania Oprogramowania,
Dokumentacji lub innych Materiałów SAP i (lub) jej Podmiotów
powiązanych.
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13.5
Governing Law; Limitations Period. This Agreement and
any claims arising out of or relating to this Agreement and its
subject matter shall be governed by and construed under the
laws of Poland without reference to its conflicts of law principles.
In the event of any conflicts between foreign law, rules, and
regulations, and polish law, rules, and regulations, polish law,
rules, and regulations shall prevail and govern. The United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods shall not apply to this Agreement. The Uniform Computer
Information Transactions Act as enacted shall not apply.
Licensee must initiate a cause of action for any claim(s) arising
out of or relating to this Agreement and its subject matter within
one (1) year from the date when Licensee knew, or should have
known after reasonable investigation, of the facts giving rise to
the claim(s).

13.5
Prawo właściwe; okres ograniczenia. Niniejsza Umowa
oraz wszelkie roszczenia wynikające lub związanie z niniejszą
Umową oraz jej przedmiotem będą podlegały interpretacji i
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, bez
odwoływania się do reguł kolizyjnych. W przypadku jakichkolwiek
konfliktów pomiędzy zagranicznym prawem, zasadami i
przepisami a prawem, zasadami i przepisami polskiego prawa,
zasady oraz przepisy obowiązujące w Polsce będą mieć charakter
nadrzędny i wiążący. Konwencja Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała
zastosowania w stosunku do niniejszej Umowy. Uchwalona
ujednolicona ustawa o transakcjach dotyczących informacji
komputerowych nie będzie mieć zastosowania. Licencjobiorca
musi zainicjować przyczynę działania dla każdego roszczenia
wynikającego z niniejszej Umowy lub z nią związanego lub też
dotyczącego jej przedmiotu w ciągu jednego (1) roku od dnia,
kiedy Licencjobiorca dowie się lub powinien się dowiedzieć po
uzasadnionym badaniu o faktach dających podstawy do tego
roszczenia.

13.6 Notices. All notices or reports which are required or may
be given pursuant to this Agreement shall be in writing and shall
be deemed duly given when delivered to the respective executive
offices of SAP and Licensee at the addresses first set forth in any
Software Order Form.

13.6 Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia lub raporty, które
są wymagane lub mogą być przekazane zgodnie z niniejszą
Umową, powinny mieć formę pisemną i będą uważane za
należycie przekazane, kiedy zostaną dostarczone odpowiednim
członkom kadry zarządzającej SAP i Licencjobiorcy na adresy
wskazane w każdym Formularzu zamówienia oprogramowania.

13.7 Force Majeure. Any delay or nonperformance of any
provision of this Agreement (other than for the payment of
amounts due hereunder) caused by conditions beyond the
reasonable control of the performing party shall not constitute a
breach of this Agreement, and the time for performance of such
provision, if any, shall be deemed to be extended for a period
equal to the duration of the conditions preventing performance.

13.7 Siła wyższa. Wszelkie opóźnienia lub niewykonanie
jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niż
płatność kwot należnych na mocy niniejszej Umowy)
spowodowane warunkami poza uzasadnioną kontrolą strony
wykonującej nie będą stanowiły naruszenia niniejszej Umowy, a
czas na wykonanie takiego postanowienia (jeśli zostanie
przewidziany) będzie uważany za przedłużony na okres równy
czasowi trwania warunków, które uniemożliwiały wykonanie
rzeczonych postanowień.

13.8 Entire Agreement.
This Agreement constitutes the
complete and exclusive statement of the agreement between
SAP and Licensee, and all previous representations, discussions,
and writings are merged in, and superseded by this Agreement
and the parties disclaim any reliance on any such
representations, discussions and writings. This Agreement may
be modified only by a writing signed by both parties. This
Agreement shall prevail over any additional, conflicting, or
inconsistent terms and conditions which may appear on any
purchase order or other document furnished by Licensee to SAP.
This Agreement shall prevail over any additional, conflicting or
inconsistent terms and conditions which may appear in any
clickwrap end user agreement included in the Software.
Signatures sent by electronic means (facsimile or scanned and
sent via e-mail) shall be deemed original signatures.

13.8 Całość umowy. Niniejsza Umowa stanowi kompletną i
wyłączną deklarację umowy pomiędzy SAP a Licencjobiorcą, a
wszelkie poprzednie oświadczenia, dyskusje i korespondencje
zostają włączone do niniejszej Umowy i przez nią zastąpione.
Strony zrzekają się powoływania na wyżej wymienione
oświadczenia, dyskusje i korespondencje. Niniejsza Umowa może
zostać zmieniona tylko w formie pisma podpisanego przez obie
strony.
Niniejsza
Umowa
ma
moc
nadrzędną
wobec
dodatkowych, spornych lub niespójnych warunków, które mogą
widnieć na zamówieniu lub innym dokumencie dostarczonym SAP
przez Licencjobiorcę. Niniejsza Umowa ma moc nadrzędną w
stosunku do dodatkowych, spornych lub niespójnych warunków,
które mogą widnieć na umowie internetowej użytkownika
końcowego zawartej w Oprogramowaniu. Podpisy wysłane drogą
elektroniczną (za pomocą faksu lub zeskanowane i wysłane
pocztą elektroniczną) będą uważane za oryginały podpisów.

13.9
Hierarchy. The following order of precedence shall be
applied in the event of conflict or inconsistency between
provisions of the components of this Agreement: (i) Acceptance
Form; (ii) the Schedules; (iii) the Use Terms; (iv) EULA, and (v)
the Software Order Form.

13.9
Hierarchia. Następująca hierarchia ważności będzie
stosowana w przypadku sporu lub niespójności pomiędzy
postanowieniami poszczególnych części niniejszej Umowy: (i)
Formularz Akceptacji; (ii) Załączniki; (iii) Warunki użytkowania;
(iv) EULA, oraz (v) Formularz zamówienia oprogramowania.
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