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LICENCJA
LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, 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 w dalszej treści „Licencjodawcą”
Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącej we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która nabyła w sposób legalny od osoby uprawnionej Program, zwanej dalej
„Użytkownikiem”
§ 1.
Przedmiot Licencji
1. Licencjodawca udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Programu na warunkach
określonych w niniejszej Licencji.
2. Użytkownik jest nabywcą „Pakietu Oprogramowania LSI Software” składającego się z
dystrybuowanego przez Licencjodawcę programu komputerowego nabytego na podstawie
umowy zawartej przez Użytkownika (zwanego dalej „Programem”), ewentualnych nośników
na których Program został utrwalony, instrukcji użytkownika oraz pozostałej dokumentacji
udostępnionej w wersji drukowanej jak i dostępnej za pośrednictwem Internetu (zwanej
dalej „Dokumentacją”).
3. Pakiet Oprogramowania LSI Software stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych
Licencjodawcy i podlega ochronie przewidzianej obowiązującymi przepisami w tym w
szczególności Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ochronie podlegają również prawa do oznaczeń graficznych, słownych, znaków
towarowych, obrazów, fotografii, utworów audiowizualnych, tekstów, struktur baz danych,
kompozycji i układu graficznego oraz pozostałych elementów wchodzących w skład Pakietu
Oprogramowania LSI Software.
§ 2.
Licencja
1. Licencja na korzystanie z Programu zostaje udzielona bezterminowo z chwilą przekazania
Użytkownikowi przez Licencjodawcę bezterminowych (okresowo odnawialnych) kluczy
licencyjnych umożliwiających korzystanie z Programu. Licencjodawca wyda Użytkownikowi
klucze licencyjne niezwłocznie po nabyciu przez Użytkownika Programu i uiszczeniu przez
niego umówionego wynagrodzenia na rzecz podmiotu, od którego Program nabył.
2. Udzielona Licencja jest niewyłączna, nieprzenaszalna i obowiązuje na terytorium całego
świata.
3. Użytkownik może zainstalować i korzystać z Programu na liczbie stanowisk zgodnej z
umową na podstawie której nabył Program. Przez stanowisko rozumie się komputer lub
urządzenie mobilne z zainstalowanym pojedynczym systemem operacyjnym.
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4. Użytkownik nie może udzielać sublicencji ani udostępniać odpłatnie, nieodpłatnie lub w inny
sposób Programu lub Dokumentacji.
5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Programu na następujących polach
eksploatacji:
a) korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na dozwolonej liczbie
stanowisk,
b) przechowywania Programu w pamięci komputera, na serwerze oraz urządzeniach
mobilnych,
c) sporządzenia jednej kopii zapasowej Programu - z zastrzeżeniem, że kopia ta nie
może być używana równocześnie z Programem;
6. Zakazane jest podejmowanie wszelkich działań naruszających prawa autorskie
Licencjodawcy, w szczególności dekompilacja Programu, dokonywanie modyfikacji
Programu, jego opracowań, adaptacji lub tłumaczenia kodu źródłowego.
7. Kopiowanie Dokumentacji, w szczególności instrukcji użytkownika, dozwolone jest
wyłącznie na użytek własny.
8. Prawa i obowiązki wynikające z Licencji mogą być przeniesione na inny podmiot przez
Użytkownika wyłącznie za uprzednią zgodą Licencjodawcy wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności oraz pod warunkiem, iż Użytkownik odinstaluje Program ze
wszystkich stanowisk i przekaże nowemu użytkownikowi kompletny Pakiet
Oprogramowania LSI Software oraz wykonane kopie zapasowe zaś Licencjodawca udzieli
nowemu użytkownikowi Licencji.
9. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania w okresie obowiązywania Licencji
zgodności z prawem oraz postanowieniami niniejszej Licencji sposobu korzystania przez
Użytkownika z Programu. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia Licencjodawcy
możliwości dokonywania kontroli w miejscu instalacji Programu, w celu stwierdzenia, czy
Użytkownik korzysta z Oprogramowania legalnie i w sposób zgodny z udzieloną Licencją
oraz do udzielania Licencjodawcy wszelkich związanych z tym informacji oraz wyjaśnień.
10. Licencjodawca ma prawo do cofnięcia (wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym)
udzielonej licencji na korzystanie z Programu gdy Użytkownik nie przestrzega warunków
Licencji lub narusza prawa autorskie lub inne prawa Licencjodawcy. Licencjodawca ma w
takim przypadku prawo żądać wydania mu lub zniszczenia przez Użytkownika wszystkich
kopii Programu i części składowych Pakietu Oprogramowania LSI Software, niezależnie od
innych przysługujących mu uprawnień.
11. Niezależnie od postanowień § 2 ust. 10, w przypadku naruszenia przez Użytkownika
postanowień określonych w § 2 ust. 1 – 9, Licencjodawca ma prawo uniemożliwić
Użytkownikowi korzystanie z Programu poprzez zablokowanie dostępu do Programu przy
użyciu środków technicznych lub poprzez nieprzedłużenie kluczy licencyjnych, zaś
Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
12. Niezależnie od postanowień § 2 ust. 10 i 11, w przypadku istnienia jakichkolwiek
wymagalnych zobowiązań pieniężnych Użytkownika wobec Licencjodawcy, w tym w
szczególności wynikających z innych zawartych umów, Użytkownik traci prawo do
korzystania z Programu do czasu ich zapłaty zaś Licencjodawca ma prawo uniemożliwić
Użytkownikowi korzystanie z Programu poprzez zablokowanie dostępu do Programu przy
użyciu środków technicznych lub poprzez nieprzedłużenie kluczy licencyjnych, zaś
Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
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§ 3.
Odpowiedzialność i gwarancja jakości
1. Licencjodawca oświadcza, iż Program jest stworzony i modernizowany wedle najlepszej
wiedzy Licencjodawcy z należytą starannością.
2. Użytkownik oświadcza, że znany jest mu szczegółowy zakres funkcjonalności
realizowanych przez Program oraz że akceptuje sposób realizacji tych funkcjonalności.
Licencjodawca nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań Użytkownika związanych z
wykorzystaniem Programu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
3. Licencjodawca udziela gwarancji na nośnik oraz instrukcję użytkownika. W przypadku złej
jakości technicznej nośnika lub instrukcji użytkownika, Użytkownik ma prawo nieodpłatnej
wymiany w terminie 1 roku od dnia wydania ich Użytkownikowi. Reklamację należy zgłosić
Licencjodawcy niezwłocznie po ujawnieniu się wady.
4. Licencjodawca udziela gwarancji na Program na warunkach określonych w niniejszym
ustępie. W przypadku wystąpienia Błędu Krytycznego tj. wady Programu całkowicie
uniemożliwiającej funkcjonowanie Programu, Licencjodawca zobowiązuje się do
niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie Błędu Krytycznego oraz do
jego usunięcia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, chyba że Błędu Krytycznego nie
udało się usunąć z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy. Pozostałe wady jak i Błędy
Krytyczne, których nie udało się usunąć z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy będą
usuwane poprzez wydanie przez Licencjodawcę kolejnych wersji Programu, wytworzonych
zgodnie z cyklem produkcyjnym oprogramowania obowiązującym u Licencjodawcy.
Gwarancja udzielona jest na okres 1 roku od dnia udzielenia Licencji.
5. Zgłoszenia wad jakości Programów pod rygorem nieważności mogą być dokonywane przez
Zamawiającego pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w formie elektronicznej za
pośrednictwem bezpośrednich zgłoszeń na stronie www.zgloszenia.lsisoftware.pl przy
użyciu indywidualnego LOGIN’u i PIN’u lub w formie e-mail na adres info@lsisoftware.pl
6. Licencjodawca nie ponosi wobec Użytkownika i osób trzecich odpowiedzialności za
jakiekolwiek skutki, w tym szkody, związane z używaniem i korzystaniem lub niemożnością
używania i korzystania z Programu. Licencjodawca nie odpowiada za utracone korzyści.
Wyłącza się uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i
następnych Kodeksu cywilnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody będące
następstwem winy umyślnej.
7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń
Użytkownika skutkujące niemożnością korzystania z Programu.
8. Odpowiedzialność Licencjodawcy w stosunku do Użytkownika z jakiekolwiek tytułu jest
ograniczona do wysokości 20 % wynagrodzenia jakie Użytkownik zapłacił za Pakiet
Oprogramowania LSI Software.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej Licencji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ponadto Licencjodawca może dokonywać jednostronnej zmiany Licencji dołączając do
nowej wersji Programu nowe brzmienie Licencji, która wiąże Użytkownika zgodnie z treścią
art. 3841 Kodeksu cywilnego.
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2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym miejscowo będzie
każdorazowo sąd właściwy dla siedziby LSI Software S.A.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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