Leica Geosystems
Umowa Licencyjna na Oprogramowanie
*Przed skorzystaniem z Oprogramowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową Licencyjną*
PRZED SKORZYSTANIEM Z PRODUKTU (OKREŚLONEGO W PKT 1) NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI I
POSTANOWIENIA UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ W DALSZEJ CZĘŚCI „UMOWĄ LICENCYJNĄ”). PRODUKT OBEJMUJE
OPROGRAMOWANIE, KTÓRE LEICA GEOSYSTEMS ZEZWALA WYKORZYSTAĆ NABYWCY WYŁĄCZNIE W SPOSÓB OKREŚLONY
PONIŻEJ. NIE WOLNO INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ I ZAAKCEPTOWANIEM
WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. KONTYNUACJA INSTALACJI LUB WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ
KTÓREGOKOLWIEK Z JEGO ELEMENTÓW OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI LICENCJI, GWARANCJI,
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.
JEŚLI NABYWCA NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE WOLNO MU KORZYSTAĆ Z
OPROGRAMOWANIA I JEST ZOBOWIĄZANY ZWRÓCIĆ NIEUŻYWANE OPROGRAMOWANIE WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ MU
DOKUMENTACJĄ I DOWODEM ZAKUPU DO SPRZEDAWCY, U KTÓREGO DOKONAŁ ZAKUPU, W TERMINIE DZIESIĘCIU (10) DNI OD
DATY ZAKUPU W CELU UZYSKANIA ZWROTU PEŁNEJ KWOTY CENY ZAKUPU.
OPROGRAMOWANIE MOŻE OBEJMOWAĆ AKTYWACJĘ PRODUKTU I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO ZAPOBIEGANIA
NIEUPRAWNIONEMU UŻYTKOWANIU I KOPIOWANIU LUB WYKORZYSTYWANE DO ŚWIADCZENIA USŁUG TECHNICZNYCH BĄDŹ
WSPARCIA, WYŁĄCZNIE PRZEZ LEICA GEOSYSTEMS LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO. TA
TECHNOLOGIA MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE KOMPUTER LUB URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE POŁĄCZY SIĘ Z INTERNETEM.
DODATKOWO, PO NAWIĄZANIU POŁĄCZENIA, OPROGRAMOWANIE MOŻE PRZEKAZAĆ NUMER SERYJNY/NUMER LICENCJI DO
LEICA GEOSYSTEMS I W TEN SPOSÓB UNIEMOŻLIWIĆ KORZYSTANIE Z NIEDOZWOLONEGO OPROGRAMOWANIA; PONADTO,
OPROGRAMOWANIE MOŻE PRZEKAZAĆ INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI WSPARCIA, TAKIE JAK KONFIGURACJE I
STATYSTYKI UŻYTKOWNIKA, LUB UMOŻLIWIĆ BĄDŹ WYMUSIĆ POBRANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA PRODUKTU.
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Definicje

„Patches" – oznaczają naprawę błędu programowania (błąd) lub nieprawidłowe działanie oprogramowania lub związany z nim kod
oprogramowania.
„Produkt” – (a) instrument Leica Geosystems zakupiony w celu użytkowania wraz z Oprogramowaniem (jeśli dotyczy) lub (b)
Oprogramowanie, jeśli zostało zakupione oddzielnie.
„Umowa Zakupu” – zamówienie, umowa zakupu lub inny dokument, na podstawie którego dokonano zakupu Produktu.
„Oprogramowanie” – w zależności od przypadku, jest to oprogramowanie Leica Geosystems wraz ze związaną z nim dokumentacją
(elektroniczną lub papierową) (a) dostarczone na nośniku danych lub (b) zainstalowane fabrycznie w Produkcie (jeśli Produkt nie jest
wyłącznie Oprogramowaniem) lub (c) do pobrania z Internetu po uprzednim uzyskaniu autoryzacji Leica Geosystems.
„Specyfikacje” – funkcjonalność Oprogramowania przedstawiona w opisie Produktu i funkcjach pomocy (jeśli istnieją), dostarczona wraz z
Oprogramowaniem przez Leica Geosystems w postaci elektronicznej lub papierowej.
„Określone Urządzenie Komputerowe” – środowisko komputera lub serwera przedstawione w opisie Produktu, niezbędne do poprawnego
działania Oprogramowania.
„Aktualizacje” – oprogramowanie usuwające błędy Oprogramowania lub - do zagwarantowania czego Licencjodawca nie jest zobowiązany poprawiające funkcjonalność Oprogramowania dzięki zapewnieniu dodatkowych funkcji lub poprawy wydajności innego rodzaju.
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Zakres Licencji

Leica Geosystems AG, Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg, Szwajcaria (zwana w dalszej części „Licencjodawcą” lub „Leica
Geosystems”) niniejszym udziela Licencjobiorcy, pod warunkiem uiszczenia odpowiednich opłat licencyjnych i niezmiennego przestrzegania
postanowień niniejszej Umowy, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i niepodlegającego cesji
prawa do korzystania, w sposób przewidziany w Umowie, z Oprogramowania w systemie jednostanowiskowym (1), o ile strony nie
postanowiły inaczej w Umowie Zakupu. Korzystanie z Oprogramowania dla celów innych niż wskazane w niniejszej licencji jest zabronione.
Licencja jest ograniczona w następujący sposób: (a) z Oprogramowania można korzystać wyłącznie na określonej liczbie stanowisk i w
sposób mechanicznie czytelny; (b) Oprogramowanie, w całości lub części, można zainstalować, zapisywać i uruchamiać wyłącznie w
Określonym Urządzeniu Komputerowym, przestrzegając instrukcji instalacji Licencjodawcy; i (c) można sporządzić jedną (1) kopię
Oprogramowania wyłącznie dla celów bezpieczeństwa i archiwizacji, pod warunkiem, że do kopii dołączona będzie wyczerpująca nota na
temat praw autorskich wraz z wszelkimi dodatkowymi wzmiankami o prawach przysługujących Licencjodawcy Oprogramowania i wskazaniem
wersji oryginalnej. Jeśli Oprogramowanie jest aktualizacją lub dodatkowym modułem już licencjonowanego systemu, instrumentu lub
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urządzenia, Licencjobiorca może wykonać tylko taką liczbę kopii, do jakiej został wcześniej upoważniony przez Licencjodawcę. Niektóre
rodzaje Oprogramowania dostarczanego przez Licencjodawcę mogą zawierać specjalny program regulujący i monitorujący liczbę
jednoczesnych użytkowników Oprogramowania w środowisku sieciowym wraz z liczbą licencjonowanych kopii Oprogramowania, z
wyłączeniem kopii bezpieczeństwa („Program Specjalny”). Licencjobiorca niniejszym wyraża zgodę na dodanie i działanie Programu
Specjalnego i na zastosowanie innych urządzeń zabezpieczających Oprogramowanie. Licencjobiorcy nie wolno omijać Programu Specjalnego
ani innych rozwiązań zabezpieczających, poddawać ich zabiegom inżynierii odwrotnej bądź kopiować ich.
Licencjobiorca będzie korzystał z Oprogramowania wyłączne w sposób dozwolony w niniejszej Licencji i nie będzie (a) w żaden sposób
zmieniał Oprogramowania ani jego elementów (w tym, między innymi i bez ograniczeń w tym zakresie, stosując modyfikacje, adaptacje,
tłumaczenie lub wersje używane), (b) dekompilował Oprogramowania ani któregokolwiek z jego elementów, (c) podawał Oprogramowanie
bądź jakikolwiek z jego elementów zabiegom inżynierii wstecznej lub dezasemblacji, ani w żaden inny sposób manipulował
Oprogramowaniem, aby uzyskać jego postać czytelną dla innych, (d) przenosił Oprogramowania ani jego elementów na inny system
operacyjny, (e) przekazywał Oprogramowania ani jego elementów osobom trzecim lub w inny sposób udostępniał je osobom trzecim (w tym,
między innymi i bez ograniczeń w tym zakresie, do testowania, w formie podarunku, w drodze dzierżawy, wypożyczenia lub udzielenia dalszej
licencji, bądź za pośrednictwem biura usług bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, lub (f) korzystał z Oprogramowania ani
z jego elementów w urządzeniu komputerowym innym niż Określone Urządzenie Komputerowe, ani na więcej niż jednym stanowisku, w sieci,
w systemie serwer-klient ani w dodatkowych urządzeniach przenośnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy, (g) usuwał,
zmieniał ani zasłaniał jakichkolwiek prawnie zastrzeżonych komunikatów, etykiet ani znaków związanych z oprogramowaniem, (h) korzystał z
wyposażenia, urządzenia, oprogramowani lub innych środków przeznaczonych do obchodzenia lub usuwania wszelkiego rodzaju
zabezpieczeń przed kopiowaniem, które są stosowane przez Leica Geostystems w odniesieniu do Oprogramowania, ani korzystał z
Oprogramowania w połączeniu z jakimkolwiek kodem autoryzacyjnym, numerem seryjnym lub innym urządzeniem zabezpieczającym przed
kopiowaniem, które nie zostało dostarczone przez Leica Geosystems, bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora, ani
(i) korzystał z wyposażenia, urządzenia, oprogramowania lub innych środków przeznaczonych do obchodzenia lub usuwania wszelkiego
rodzaju ograniczeń użytkowania lub usuwania blokady funkcji wprowadzonych przez Leica Geosystems.
Instalacja, dostęp do oprogramowania i jego ciągłe użytkowanie mogą być uwarunkowane posiadaniem numeru upoważniającego do
wymienionych działań. Warunkiem niezbędnym do korzystania z niektórych funkcji lub do użytkowania oprogramowania, zanim Leica
Geosystems przekaże numer upoważniający do wymienionych działań, może być przeprowadzenie procesu rejestracji. Licencjobiorca wyraża
zgodę, aby w celu rejestracji oprogramowania Leica Geosystems wykorzystało dane i informacje przekazane przez Licencjobiorcę,
autoryzowanego przedstawiciela handlowego lub jakakolwiek stronę trzecią, działającą w imieniu Licencjobiorcy i w odniesieniu do zakupu
licencji na oprogramowanie. Licencjobiorca wyraża zgodę na przekazanie Leica Geosystems, autoryzowanemu przedstawicielowi
handlowemu, lub jakiejkolwiek stronie trzeciej działającej w imieniu Licencjobiorcy dokładnych i aktualnych informacji rejestracyjnych.
Licencjobiorca wyraża także zgodę na przechowywanie i aktualizację informacji rejestracyjnych przez Leica Geosystems za pośrednictwem
procesów rejestracji danych klientów, które mogą zostać wdrożone przez Leica Geosystems. Instalując oprogramowanie i korzystając z niego,
Licencjobiorca wyraża zgodę, aby Leica Geosystems wykorzystywało wszelkie informacje osobowe przekazane podczas rejestracji, lub
uaktualnione w późniejszym czasie, w celu wydania numeru upoważniającego, który zostanie wykorzystany do zarządzania zależnością
między Leica Geosystems a Licencjobiorcą (w tym automatyzacją procesu wydawania numeru upoważniającego do kolejnych zakupów) lub
do innego wykorzystania jakichkolwiek informacji osobowych w zgodzie z postanowieniami – jeśli mają zastosowanie – polityki prywatności,
która jest dostępna na życzenie.
Mechanizm zabezpieczający aktywacji może spowodować dezaktywację oprogramowania, jeżeli Licencjobiorca podejmie próbę – bez
uprzedniego uzyskania zgody lub pozwolenia Leica Geosystems – przeniesienia go na inny komputer lub urządzenie, jeżeli mechanizm
określania daty na komputerze lub urządzeniu będzie manipulowany, jeżeli Licencjobiorca korzysta z oprogramowania po upływie odnośnego
okresu próbnego lub okresu ograniczającego, lub jeżeli Licencjobiorca zastosuje znane lub nieznane środki mające na celu zniesienie trybu
zabezpieczającego.
Niniejsze oprogramowanie może spowodować, że Określone Urządzenie Komputerowe automatycznie nawiąże połączenie z Internetem i
witryną Leica Geosystems i/lub ze stronami trzecimi, zaangażowanymi w rozwój i/lub atestację oprogramowania.
Licencja na Oprogramowanie nie obejmuje korzystania z oprogramowania osób trzecich. Prawo Licencjobiorcy do korzystania z takiego
oprogramowania określają właściwe osoby trzecie.
Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie ma również zastosowanie do Oprogramowania typu Open Source (OSS). W przypadku
kolizji z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie, obowiązują warunki odpowiedniej umowy licencyjnej OSS.
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Gwarancja

Gwarancja. Licencjodawca gwarantuje pierwotnemu Licencjobiorcy, że (a) nośnik danych, na którym zapisane jest Oprogramowanie, będzie
wolny od wad wykonania i materiałowych w momencie dostawy do Licencjobiorcy, i (b) przez okres gwarancji wynoszący jeden (1) rok od daty
zakupu Produktu, Oprogramowanie (ale nie Aktualizacje) będzie działać zasadniczo zgodnie ze Specyfikacjami, pod warunkiem, że będzie
używane w sposób dozwolony w powyższej licencji, w Określonym Urządzeniu Komputerowym i zgodnie z warunkami instalacji, użytkowania i
działania przewidzianymi w opisie Produktu. Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie wolne od wad, będzie działać bez
przerw, spełniać oczekiwania Licencjobiorcy lub współpracować z produktami sprzętowymi lub software’owymi osób trzecich, albo że
wszystkie błędy programu zostaną usunięte. Ponadto, aby wada Oprogramowania była na tyle istotna, by stanowić naruszenie gwarancji
przewidzianych w punkcie (b) wyżej, musi powodować działanie Oprogramowania – przy sposobie korzystania dozwolonym w licencji – tak
różne od opisanego w Specyfikacjach, że stanie się nieodpowiednie dla celu przedstawionego w opisie Produktu. Dodatkowo, jeśli
Licencjobiorca jest w stanie uzyskać niezbędną funkcjonalność w sposób pośredni (stosując „rozwiązanie zastępcze”), przedmiotowe
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pogorszenia funkcjonalności nie uznaje się za wadę będącą podstawą do wykonania zobowiązań gwarancyjnych. W ramach niniejszej
gwarancji Licencjodawca jest zobowiązany wyłącznie do, według własnego wyłącznego uznania i na własny koszt, (a) wymiany nośnika
danych i/albo Oprogramowania, aby zasadniczo odpowiadało Specyfikacjom (w tym, między innymi, wymiany na nowszą wersję lub
oprogramowanie równoważne), lub (b) naprawy Oprogramowania przez zapewnienie kodów naprawczych, rozwiązań zastępczych i/albo
Aktualizacji, w tym zaktualizowanej dokumentacji i innych dokumentów; lub naprawy Oprogramowania poprzez dodanie kodu korekcyjnego,
rozwiązań zastępczych i/lub Aktualizacji, w tym uaktualnionej dokumentacji i innych dokumentów, lub (c) rozwiązania niniejszej Umowy
Licencyjnej i zwrotu całości otrzymanych opłat licencyjnych w zamian za zwrot Oprogramowania zgodnie z punktem 7 niżej. Niniejsza
gwarancja dotyczy wszelkich wymienianych nośników danych i Oprogramowania przez cały okres obowiązywania pierwotnej gwarancji.
Koszty i ryzyko dostawy Oprogramowania do punktu serwisowego wskazanego przez Licencjodawcę ponosi Licencjobiorca.
Uzyskanie obsługi gwarancyjnej. Jeśli Licencjobiorca wykryje wadę Oprogramowania, mogącą skutkować powstaniem zobowiązania w
ramach niniejszej gwarancji, jest zobowiązany niezwłocznie zaprzestać używania Oprogramowania i powiadomić pisemnie Licencjodawcę lub
miejscowego sprzedawcę o wadzie i w terminie określonym dla zgłaszania wad dostarczyć wystarczającą dokumentację uzasadniającą.
Okres zgłaszania wad wynosi dziewięćdziesiąt (90) dni od daty dostawy nośnika danych (w przypadku wad nośników danych) i jeden (1) rok
od daty dostawy Oprogramowania (w przypadku wad Oprogramowania). Pisemną dokumentację uzasadniającą uznaje się za wystarczającą,
jeśli pozwoli ona Licencjodawcy na odtworzenie wady wykrytej przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca załączy odpowiedni dowód zakupu, aby
Licencjodawca mógł stwierdzić zachowanie okresu zgłaszania wad. Licencjobiorca nie może dokonywać samodzielnych modyfikacji ani
napraw, ani zezwalać na ich dokonywanie nieupoważnionym osobom trzecim. Na życzenie Licencjodawcy, Licencjobiorca udzieli
Licencjodawcy pomocy w analizowaniu przyczyn i warunków powodujących wystąpienie wady, a także w opracowaniu i testowaniu kodów
naprawczych lub rozwiązania zastępczego.
Wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej. Z tytułu wad Oprogramowania Licencjobiorcy przysługują wyłącznie środki zaradcze
określone w niniejszej gwarancji. Licencja dotyczy Oprogramowania z aktualnymi funkcjami w stanie „jak jest” i nie zapewnia jakichkolwiek
rękojmi lub gwarancji poza niniejszą gwarancją. Gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, sformułowane bądź dorozumiane,
występujące faktycznie bądź z mocy prawa (ustawowego bądź innego), w tym gwarancje, warunki i postanowienia dotyczące zbywalności,
przydatności do określonego celu, zadowalającej jakości lub nienaruszania praw osób trzecich, których obowiązywanie wyraźnie się wyłącza.
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że sprzedawcy i dealerzy Licencjodawcy nie są upoważnieni do ustanawiania rękojmi ani gwarancji
czy składania zapewnień dotyczących używania, przydatności czy wyników używania Oprogramowania, bądź dotyczących jego precyzji,
dokładności lub niezawodności i wszelkie takie rękojmie, gwarancje czy zapewnienia są nieważne. Licencjobiorca odpowiada za wybór
Oprogramowania odpowiadającego jego wymaganiom. Licencjobiorca ponosi pełne ryzyko dotyczące działania i wyników osiąganych przez
Oprogramowanie oraz odpowiedzialność za jego przydatność do zastosowań zamierzonych przez Licencjobiorcę, nawet jeśli Licencjodawca
został poinformowany o zamierzonym zastosowaniu Oprogramowania.
Licencjodawca jest zwolniony z wykonania zobowiązań ciążących na nim na mocy niniejszej gwarancji w zakresie, w jakim wady
zostaną spowodowane okolicznościami, za które Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym, między innymi, (a) naruszeniem
warunków użytkowania i działania przewidzianych w opisie Produktu lub dokumentacji, (b) naruszeniem postanowień niniejszej Umowy
Licencyjnej, (c) wprowadzeniem przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie nieupoważnionych modyfikacji lub zmian Oprogramowania, (d)
błędami w eksploatacji Oprogramowania popełnionymi przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie, (e) działaniem systemów lub programów
niedostarczonych przez Licencjodawcę, lub (f) używaniem w urządzeniu komputerowym innym niż Określone Urządzenie Komputerowe.
Jeśli Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę na podstawie niniejszych postanowień gwarancyjnych lub jeśli poniesie dodatkowe
koszty w wyniku niewywiązania się przez Licencjobiorcę ściśle z jego zobowiązań w ramach punktu 3 (w tym, między innymi, z obowiązku
udzielenia Licencjodawcy wsparcia i dostarczenia dokumentacji), Licencjodawca ma prawo obciążyć Licencjobiorcę kosztami poniesionymi
przez siebie z tytułu analizy i usuwania wady, obliczonymi w oparciu o czas i materiały niezbędne w tym celu i na podstawie stawek
stosowanych aktualnie przez Licencjodawcę.
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Prawa własności intelektualnej

Licencjobiorcy przysługują jedynie te prawa do Oprogramowania, które zostały wyraźnie określone w punkcie 2 niniejszej Umowy Licencyjnej.
Wszelkie inne prawa do Oprogramowania, w tym, między innymi, tytuł własności i prawa patentowe, prawa autorskie, znak handlowy,
tajemnica handlowa i inne prawa własności intelektualnej, pozostają wyłączną własnością Licencjodawcy. Licencjobiorcy nie wolno
usuwać z Oprogramowania wzmianek o prawie autorskim, znakach handlowych bądź innych tytułach własności, zakrywać ich ani zmieniać.
Licencjobiorca dołoży wszelkich starań, aby zapobiec wszelkim przypadkom nieupoważnionego użytkowania, powielania, sprzedaży lub
publikacji Oprogramowania, bądź nieupoważnionego dostępu do niego. Licencjobiorca zwolni i zabezpieczy Licencjodawcę przed
odpowiedzialnością z tytułu strat, szkód, roszczeń i kosztów (w tym, między innymi, uzasadnionych kosztów prawnych) związanych z
naruszeniem przez siebie praw Licencjodawcy albo postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej lub używaniem Oprogramowania w sposób, do
jakiego nie został upoważniony w ramach niniejszej umowy licencyjnej.
Jeśli Licencjobiorcy grozi postępowanie sądowe w związku z zarzutem, że używanie przez niego ważnej, niemodyfikowanej wersji
Oprogramowania w myśl warunków i postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej narusza istniejące prawa własności intelektualnej na terenie
Szwajcarii, Unii Europejskiej, Japonii, Stanów Zjednoczonych lub innych państw, na terenie których Licencjobiorca prowadzi sprzedaż
Oprogramowania, albo że korzystanie z Oprogramowania stanowi przypadek nieuczciwej konkurencji, Licencjodawca zobowiązuje się do
zapewnienia Licencjobiorcy obrony na własny koszt, pod warunkiem, że Licencjobiorca niezwłocznie powiadomi go pisemnie o wszczęciu
postępowania, udzieli mu pełnomocnictwa do uczestnictwa i podejmowania działań w procesie prawnym i, na życzenie Licencjodawcy,
zapewni mu uzasadnioną pomoc w obronie.
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Jeśli, według wyłącznego uznania Licencjodawcy, ważna, niemodyfikowana wersja Oprogramowania mogłaby naruszać prawa
własności intelektualnej osób trzecich, Licencjodawca, według własnego wyłącznego uznania, (a) uzyska upoważnienie strony trzeciej do
dalszego korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę, lub (b) wymieni Oprogramowanie, lub (c) zmodyfikuje je w taki sposób, aby nie
naruszało praw własności intelektualnej, lub (d) jeśli powyższe środki nie są zasadnie możliwe do zrealizowania, rozwiąże niniejszą Umowę
ze skutkiem natychmiastowym i zwróci Licencjobiorcy część wniesionych opłat licencyjnych (po potrąceniu odpowiedniej należności za
dotychczasowe korzystanie z Oprogramowania).
Niezależnie od powyższego, Licencjodawca jest zwolniony z wykonania zobowiązań z mocy punktu 4, jeśli podstawą wniosku dotyczącego
naruszenia praw osób trzecich jest zarzut lub fakt, że Oprogramowanie (a) zostało zmodyfikowane przez Licencjobiorcę, lub (b) jest używane
z innymi programami lub danymi i taka kombinacja spowodowała naruszenie prawa osoby trzeciej, lub (c) było używane w urządzeniu
komputerowym innym niż Określone Urządzenie Komputerowe, lub (d) było używane i eksploatowane w warunkach innych niż określone w
opisie Produktu.
Ograniczenie odpowiedzialności

5

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednie,
pośrednie lub uboczne, w tym, między innymi, utratę dochodu, niezrealizowane obniżenie kosztów, utratę danych lub zwiększenie kosztów
Licencjobiorcy bądź jakiekolwiek inne straty finansowe wynikające z lub związane z zakupem, uzyskaniem licencji, używaniem, awarią bądź
przerwaniem działania Oprogramowania. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również, jeśli Licencjodawca został
poinformowany o możliwości powstania wspomnianych strat. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za stratę lub szkodę
wywołane jego rażącym zaniedbaniem lub celowym działaniem na szkodę. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w stosunku do
wszystkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu straty lub szkody, bez względu na ich podstawę prawną, w tym, między innymi, z tytułu
odpowiedzialności deliktowej, umownej, umów wstępnych i stosunków prawnych zbliżonych do umownych (quasi-umów). Ograniczenie
odpowiedzialności obowiązuje także w stosunku do wszystkich kierowników, dyrektorów i pracowników Licencjodawcy, jego przedstawicieli i
agentów zaangażowanych w opracowywanie, marketing i dostawę Oprogramowania.
Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że oni i jego pracownicy dysponują wiedzą niezbędną do przeprowadzenia
prawidłowej instalacji i do właściwego korzystania z Oprogramowania. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy i wady
wynikające z niewystarczającej wiedzy użytkowników Oprogramowania.
Wyłączenie obowiązywania innych zapewnień

6

Licencjobiorca niniejszym zaświadcza, że Licencjodawca, jego pracownicy, partnerzy handlowi, agenci, dealerzy ani dalsi dystrybutorzy nie
poczynili żadnych ustnych ani pisemnych zapewnień, deklaracji, oświadczeń, zaleceń czy przekazów reklamowych, które mogłyby być
podstawą zmiany lub rozszerzenia niniejszej gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności. Licencjobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości,
że żadna z wymienionych wyżej osób nie jest upoważniona przez Licencjodawcę do wprowadzania zmian ani składania wspomnianych
zapewnień.
Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

7

Niniejsza Umowa Licencyjna wchodzi w życie po przyjęciu jej postanowień przez Licencjobiorcę i pozostaje w mocy przez Okres określony w
Zamówieniu.
Poza wszelkimi innymi prawami rozwiązania umowy zapewnionymi w niniejszej Umowie Licencyjnej, każdej ze stron przysługuje prawo
rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej w dowolnym momencie, ze skutkiem natychmiastowym:
a)

w razie istotnego naruszenia przez drugą stronę zobowiązania umownego, w tym, między innymi, nieuregulowania opłaty
licencyjnej, jeśli strona naruszająca nie usunie naruszenia w terminie czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania pisemnego
zawiadomienia;

b)

gdy druga strona nie jest w stanie spłacić długów, stanie się niewypłacalna, nakazem sądu zostanie postawiona w stan likwidacji,
przekazana w zarząd lub rozwiązana (w celu innym niż przeprowadzenie fuzji mającej na celu przywrócenie wypłacalności lub
rekonstrukcja) albo gdy całość lub znaczna część majątku firmy zostanie nakazem sądu przekazana w zarząd administratorowi,
zarządcy przymusowemu, nadzorcy, powiernikowi, likwidatorowi lub innemu urzędnikowi albo gdy stanie się stroną umowy lub
postępowania układowego lub stanie się przedmiotem podobnego postępowania w jakichkolwiek odnośnych instytucjach
sądowniczych.

W razie rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej, wygasają wszelkie przysługujące Licencjobiorcy prawa do korzystania z Oprogramowania.
Licencjobiorca jest zobowiązany zwrócić lub zniszczyć (za pisemnym potwierdzeniem dostarczonym Licencjodawcy) Oprogramowanie oraz
wszystkie jego kopie, całkowite lub częściowe, wraz z wszelkimi zmodyfikowanymi elementami Oprogramowania lub elementami interfejsu,
współpracującymi z innymi programami lub systemami danych, a także, w miarę możliwości, wszelkie rozwiązania zabezpieczające, w
terminie trzydziestu (30) dni od daty rozwiązania Umowy Licencyjnej.
8

Import, eksport i korzystanie z Oprogramowania

Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących jego praw do
importu, eksportu i korzystania z Oprogramowania.
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Postanowienia ogólne

Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszej Umowy będzie lub stanie się nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, warunek
ten lub postanowienie straci moc prawną w zakresie orzeczonej nieważności lub niemożności wyegzekwowania, nie powodując jednak
nieważności pozostałych warunków i postanowień Umowy, z zastrzeżeniem jednak, że strony zastąpią nieważne lub niemożliwe do
wyegzekwowania postanowienie lub warunek postanowieniem ważnym i możliwym do wyegzekwowania, możliwie bliskim postanowieniu
pierwotnemu w zakresie oddziaływania i zamiaru ekonomicznego. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona tylko pisemnie, po uprzednim
podpisaniu i zaakceptowaniu przez przedstawiciela firmy Leica Geosystems. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią całą Umowę
między Leica Geosystems odnośnie Oprogramowania i Licencji i zastępują wszelkie wcześniejsze stanowiska, dyskusje, postanowienia,
komunikaty lub treści reklamowe związane z Oprogramowaniem.
10

Prawa osób trzecich

Strony ustalają, że podmioty zależne od Leica Geosystems, w tym podmioty, od których Klient zakupił produkt, będą beneficjentami praw
wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie, i bez ograniczeń dla powyższego, podmioty te będą uprawnione do
wszelkich środków obrony, które są dostępne dla Leica Geosystems na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie.
11

Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa szwajcarskiego, z wyłączeniem wszelkich zasad prawa kolizyjnego i Konwencji ONZ dotyczącej
umów międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądami właściwymi są sądy powszechne dla siedziby firmy Leica Geosystems AG w Balgach
(Szwajcaria). Licencjodawca, według własnego wyłącznego uznania, ma także prawo podjąć kroki prawne w sądach właściwych dla miejsca
zamieszkania bądź miejsca prowadzenia działalności Licencjobiorcy.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse 201
CH – 9435 Heerbrugg
(Szwajcaria)
Heerbrugg, 25 marca 2013 r.
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