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Ogólne warunki umowy „OWU” 

 
Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („OWU”) stanowią integralną część wszystkich umów („Licencji”) na korzystanie 
z Oprogramowania LSI Software S.A. pomiędzy Producentem Oprogramowania - LSI SOFTWARE S.A., 93-120 Łódź, ul. 
Przybyszewskiego 176/178, wpisaną do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem 0000059150, Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł,  
NIP 725-16-97-775, zwanym dalej Licencjodawcą, 
a Użytkownikiem Oprogramowania Zwanym dalej Licencjobiorcą, 
Potwierdzeniem zawarcia umowy na korzystanie z Oprogramowania jest podpisane zamówienia lub/i faktura VAT. 

 

 

§ 1.  
[Licencja/sprzęt komputerowy] 

1. Licencjodawca oświadcza, iż przysługuje mu ogół autorskich praw majątkowych do oprogramowania będącego przedmiotem 
umowy.  

2. Licencjodawca oświadcza, że oprogramowanie nadaje się do wykorzystania zgodnie z treścią umowy bez naruszania praw 
osób trzecich. 

3. Licencjodawca udziela Zamawiającemu Licencji na oprogramowanie komputerowe zwane w dalszej części umowy 
Programami opisane w Załączniku nr 1 „Licencje i sprzęt komputerowy”. 

4. Licencja udzielona jest od dnia zapłaty ceny Licencji. 
5. Zamawiający oświadcza, że znany jest mu szczegółowy zakres funkcjonalności realizowanych przez Programy oraz że 

akceptuje sposób realizacji tych funkcjonalności. 
6. Licencjobiorca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania programów. 
7. Dokonanie przez Licencjobiorcę instalacji lub rejestracji Oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na OWU i akceptację ich 

warunków. 
 

§ 2. 
[Odpowiedzialność za wady Programów] 

1. Licencjodawca przyjmuje odpowiedzialność za wady jakości wdrożonych Programów w okresie 1 roku licząc od daty sprzedaży 
poszczególnych Programów.  

2. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wad jakości Programów, Licencjodawca zobowiązuje do dostarczenia Programów 
pozbawionych wad w terminie zgodnym z obowiązującym u Licencjodawcy cyklem produkcyjnym tworzenia oprogramowania. 

3. Zgłoszenia wad jakości Programów pod rygorem nieważności mogą być dokonywane przez Zamawiającego wyłącznie 
pisemnie lub za pomocą internetowego systemu zgłoszeń. 

4. Okres gwarancji może być wydłużony w przypadku wykupienia usługi „Nadzoru Autorskiego” 
 

§ 3. 
[Serwis i Nadzór Autorski] 

1. Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego odbywa się na podstawie odrębnej Umowy – „Umowa Serwisu i 
Nadzoru Autorskiego” bądź „Zamówienia”. Umowa lub Zamówienie zawiera szczegółowy zakres usług serwisowych, zasad 
ich świadczenia oraz wynagrodzenia. 

 
§ 4.  

[Prawa Autorskie] 

1. Licencja udzielona na podstawie umowy jest licencją odpłatną, niewyłączną, nieprzenaszalną i obowiązuje na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Kod źródłowy, struktury baz danych i przyjęte rozwiązania programowe stanowią tajemnicę handlową Licencjodawcy i są 
przedmiotem jego praw autorskich.  

3. Licencjobiorca nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani innych podobnych czynności (reverse engineering), ani innych 
czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania 
wykorzystującego zawartość baz danych, o ile czynności takie nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa. 
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4. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania sublicencji do Programów, cedowania ani przenoszenia bądź udostępniania w 
jakiejkolwiek formie (łącznie z najmem, dzierżawą, użyczeniem) Przedmiotu licencji ani żadnej jego części osobom trzecim bez 
pisemnej zgody Licencjodawcy 

5. Z tytułu udzielanej Licencji Zamawiający otrzymuje prawo do: 

 Używania Programów w ilości zgodnej z udzieloną licencją (dotyczy to zarówno ilości stanowisk komputerowych oraz 
ilości użytkowników systemu). 

 Sporządzania kopii zapasowych do celów bezpieczeństwa. Kopie zapasowe nie mogą być wykorzystywane równocześnie 
z  Programami. 

6. W wypadku naruszenia przez Zamawiającego praw autorskich Licencjodawcy, Licencjodawca może żądać zapłaty kary 
umownej w wysokości 100% ceny udzielonych Licencji, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – 300% ceny 
udzielonych Licencji. Ponadto Licencjodawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej na zasadach określonych w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu. 

 

§ 5.  
[Ograniczenie odpowiedzialność Stron] 

1. Licencjodawca odpowiada za udokumentowane szkody powstałe w wyniku błędów w działaniu Programów jedynie do 
wysokości opłat licencyjnych wymienionych w Załączniku „Wynagrodzenie”. W szczególności Licencjodawca nie odpowiada za 
utracone korzyści Zamawiającego wynikające z nieprawidłowości w działaniu Programów.  

2. Licencjodawca nie odpowiada za niepoprawne funkcjonowanie i uszkodzenia oprogramowania powstałe w wyniku niewłaściwej 
obsługi lub konfiguracji sprzętu albo zmianami w konfiguracji sprzętu niedokonanymi przez Licencjodawcę, lub spowodowane 
działaniem programów osób trzecich, w szczególności wirusów komputerowych. 

3. Jeśli Zamawiający dokona jakiejkolwiek modyfikacji w jakimkolwiek z dostarczonych przez Wykonawcę Programów, 
Wykonawca będzie świadczył usługi jedynie w odniesieniu do niezmodyfikowanej części danego Programu. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub zniszczenie danych. Na Zamawiającym spoczywa 
odpowiedzialność za archiwizację danych. 

5. Wyłącza się uprawnienia Licencjobiorcy wobec Licencjodawcy z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Licencjodawca nie odpowiada za działania osób trzecich a także nie ponosi 
odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych 
zawartych w Programach lub brakiem możliwości korzystania z Programów, niezależnie od przyczyny 

6. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy, o których mowa powyżej. 
 

§ 6.  
[Czas Trwania Umowy] 

1. Licencja udzielona na podstawie Umowy lub późniejszych zamówień jest udzielona na czas nieoznaczony i jest nieodwołalna z 
zastrzeżeniem postanowień § 8 oraz § 4 niniejszej Umowy. 

2. W wypadku rozwiązania niniejszej umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, poniesione koszty związane z 
realizacją umowy (w tym licencji i usług) nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie Zamawiający traci prawo do korzystania z 
Programów zgodnie z warunkami licencyjnymi udzielonymi w niniejszej umowie. 

 

 

§ 7.  
[Zmiana Umowy, Właściwość Sądu] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym załączników, a także oświadczenie o jej wypowiedzeniu wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. 
W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Licencjodawcy.  
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§ 8 
[Przetwarzanie i ochrona danych osobowych] 

 
1. W okresie obowiązywania umowy Licencjodawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Licencjobiorcy w 

zakresie niezbędnym do jej wykonywania, w szczególności obejmujących imię i nazwisko lub firmę, nr PESEL, nr NIP, nr 
REGON, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS, adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu/faksu, adres poczty 
elektronicznej. 

2. Licencjodawca może bez zgody Licencjobiorcy przetwarzać inne dane niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na 
właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako niezbędne do wykonania umowy. 

3. Licencjodawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Licencjobiorcy w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
działań marketingowych w odniesieniu do produktów Licencjodawcy lub podmiotów należących do tej samej co Licencjodawca 
grupy kapitałowej. 

4. Po rozwiązaniu niniejszej umowy Licencjodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w Ust 1 i 2 za 
wyjątkiem tych danych, które są: 
a) niezbędne do rozliczenia z Licencjobiorcą oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej umowy; 
b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników 
tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Licencjodawcę, za zgodą Licencjobiorcy; 
c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Programów; 
d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw. 
 

§ 9.  
[Postanowienia Końcowe] 

1. Zamawiający wyraża zgodę na kontakty ze strony Wykonawcy (telefoniczny, pisemny), celem przedstawienia aktualnej oferty 
handlowej grupy LSI, oraz oceny dotychczasowej współpracy Zamawiającego z Wykonawcą. 

2. Licencjobiorca zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Licencjodawcy o zmianie adresu lub innych danych 
identyfikujących Licencjobiorcę. W braku takiego powiadomienia, przesyłka lub wiadomość skierowana na adres podany w 
Zamówieniu będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku zwrotu przesyłki lub wiadomości wysłanej na adres 
Licencjobiorcy z adnotacją: „odmowa przyjęcia", „nie podjęte w terminie", „adresat nieznany", „adresat zmienił adres" lub inna 
równoznaczna, uznawać się będzie, że przesyłka lub wiadomość została skutecznie doręczona w dacie, w której Licencjobiorca 
odmówił jej przyjęcia, serwer poinformował o braku możliwości doręczenia wiadomości, lub w której upłyną. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Licencjodawcy. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie baz danych. 
6. Zamówienie złożone przez Licencjobiorcę stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 
 
 
 
 
 


