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UMOWA LICENCYJNA 

Należy zapoznać się dokładnie z warunkami umowy l icencj i .   

Pomiędzy Stronami (w dalszej części zwanym „Licencjobiorcą” i  STEICO SE  w dalszej 
części zwanym „Licencjodawcą”) obowiązuje w odniesieniu do oprogramowania „STEICO 
XPRESS“ (w dalszej części zwanej „Oprogramowaniem“) wyłącznie niniejsza umowa. 
Przyjęcie poniższej umowy l icencyjnej oznacza potwierdzenie uzgodnień wynikających z 
treści umowy l icencyjnej. 

1. Prawa l icencjodawcy 

 a) Licencjobiorca jest świadomy, że oprogramowania składa się z zamkniętych produktów  
  licencjodawcy, które chronione są przez ustawę o prawach autorskich, obowiązek zachowania 
  tajemnicy i inne prawa własności intelektualnej. 	

 b) Ponadto licencjobiorca oświadcza, że wszystkie właściwe prawa, roszczenia i udziały do 
  oprogramowania, jak również wszystkie prawa do własności intelektualnej (z uwzględnieniem 
  praw autorskich, znaku towarowego, znaków usługowych, patentów i tajemnicy   
  przedsiębiorstwa) pozostają w posiadaniu licencjodawcy. Na podstawie tego uzgodnienia 
  licencjobiorca nie otrzymuje ani udziałów ani praw do własności intelektualnej   
  oprogramowania, lecz jedynie otrzymuje w zgodności z warunkami niniejszej umowy  
  odwołalne, ograniczone prawo do użytkowania.  

2. Oświadczenie ochrony danych 

 a)  W ramach niniejszego uzgodnienia licencyjnego licencjobiorca przekaże swoje dane. Dane te 
  zostaną pobrane, przetwarzane lub wykorzystywane na tyle na ile jest to wymagane dla  
 realizacji umowy licencyjnej.  

 b) Licencjodawca nie będzie przekazywał tych danych osobą trzecim i wykorzystywał je jedynie 
  do własnych celów reklamowych, badania rynku i opinii użytkowników.  

 c) Licencjobiorca oświadcza, że zgadza się zawartością reklamy przedsiębiorstwa.  

3.  Udzielenie l icencj i  

 a) Licencjodawca udziela licencjobiorcy niniejszym niewyłączną, odwołalną i  
nieprzenoszalną   l icencje do wykorzystywania oprogramowania wyłącznie jako 
kod obiektowy na okres   trwania tego umowy. 

 b) Zleceniobiorca może aktywować dostęp i przez to użytkowanie oprogramowania za pomocą 
  czasowo ograniczonego kodu dostępu. Kod dostępu należy zawsze przechowywać w  
  bezpiecznym i poufnym miejscu i nie wolno przekazywać go osobą trzecim.  

 c) Oprogramowanie wolno używać wyłącznie do produktów STEICO SE i produktów obcych, o ile 
  znajdują się one na liście w załączniku 1 do tego uzgodnienia. Zabronione jest stosowanie  
 oprogramowania z produktami, które nie znajdują się na liście w załączniku 1. 
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 d) Oprogramowanie wolno stosować na własny użytku. 

 e) Licencjobiorca jest zobowiązany do podania kompletnych i prawidłowych danych  
  kontaktowych. Jako adres należy podać adres, pod którym oprogramowanie zostało  
  zainstalowane i jest użytkowane. Należy zadbać o aktualny stan danych kontaktowych.  

 f) Licencjobiorca zgadza się z tym, że nie wolno mu w ramach niniejszego uzgodnienia bez  
 uprzedniej, pisemnej zgody licencjodawcy zbyć, przekazać, wynająć, użyczyć, wydzierżawić 
  jego praw lub stosować je wspólnie z innymi lub przekazać w ramach podlicencji.   

 g) Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za użytkownie oprogramowania, z  
  uwzględnieniem ale nie w sposób ograniczony wszystkich wykonanych za jego pomocą 
  obliczeń, wydruków i danych eksportowych oraz za błędy wprowadzenia danych, kopie  
  zapasowe plików danych i za wykonywanie przeglądów.  

 h) Zleceniobiorcy nie wolno kopiować oprogramowania ani tymczasowo ani trwale. Wykluczona 
  jest kopia zapasowa, która w każdy sposób odpowiada pierwotnej formie i nie zawiera żadnych 
  odchyłek. Ponadto licencjobiorcy nie wolno wprowadzać żadnych zmian, dostosowań lub 
  innych modyfikacji w oprogramowaniu i bazie danych, poza tymi, dla których otrzymał wyraźną, 
  pisemną uprzednią zgodę licencjodawcy. Ponadto licencjobiorcy nie wolno zmieniać,  
  ograniczać, dekompilować, rozkładać lub w inny sposób ustalać struktury i funkcjonalności 
  programu.  

 g) Licencjobiorca stwierdza, że stanowisko pracy, w którym zainstalowano oprogramowanie jest 
  wyposażone we własny dostęp do Internetu. Licencjobiorca jest odpowiedzialny za ciągłe 
  działanie połączenia internetowego.  

Licencjobiorca jest świadomy tego, że oprogramowanie może wykorzystywać wyłącznie 
wykwali f ikowany, wykształcony użytkownik. Ponadto l icencjobiorca jest świadomy, że 
ponosi on wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wszystkich wprowadzonych 
danych, kontrolę wszystkich wyników pod względem zgodności i  prawidłowe 
zastosowanie i  użytkowanie produktów  

4. Obowiązywanie terytorialne 

Licencjobiorca potwierdza, że będzie wykorzystywał oprogramowanie wyłącznie na terenie Niemiec, 
Austr i i  lub Szwajcari i . 

5. Czas trwania umowy 

a)  Licencjobiorca może wykorzystywać oprogramowanie tak długo, jak ważny jest jego kod dostępu. 
 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy licencyjnej w każdej chwili.                        
 W przypadku wypowiedzenia przez licencjodawcę licencjobiorca oświadcza, że usunie 
 oprogramowanie  i wszystkie kopie z jego systemów. Wypowiedzenie odbywa się w skutek 
 dezaktywacji kodu dostępu.  

b) Licencjobiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie usuwając oprogramowanie 
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 oraz ewentualnie kopię bezpieczeństwa ze swoich systemów i informując o tym niezwłocznie 
 licencjodawcę.  

c) Użytkowanie nielicencjonowanej, niezarejestrowanej lub nieaktualnej licencji jest zabronione. 

6. Zabezpieczenie oprogramowania 

Licencjobiorca jest zobowiązany do zastosowania odpowiedniego programu antywirusowego zgodnie 
ze standardem przemysłowym oraz podjąć odpowiednie działania w celu ochrony przed wirusami, ich 
ingerencją w system lub w oprogramowanie.  

7. WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

a) Licencjobiorca potwierdza i akceptuje, że oprogramowanie zostanie mu udostępnione w stanie,                
 w którym zostało dostarczone bez wparcia technicznego. 

b) Licencjodawca nie przejmuje żadnych wyraźnych lub milczących zapewnień i gwarancji                               
 z uwzględnieniem (bez ograniczenia) domyślnych gwarancji dla zwyczajów handlowych lub 
 kompatybilności sprzętu i oprogramowania, zdolności zastosowania dla określonego celu lub 
 określonego zastosowania z uwzględnieniem ich specyficznego celu handlowego lub celu 
 zastosowania lub na niezawodność, wydajność lub ciągłą dostępność oprogramowania.  

c) Licencjodawca nie daje zapewnienia ani gwarancji, że oprogramowanie lub wykonane za jego 
 pomocą obliczenia, wydruki lub dane eksportowe nie zawierają wirusów, szkodliwych programów, 
 trojanów lub innych wad lub błędów, że takie skutki lub błędy zostaną usunięte lub że 
 oprogramowanie zostanie uruchomione bez przerwania.  

d) Licencjobiorca oświadcza, że ponosi on wyłączną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane 
 z usunięciem, naprawą lub uszkodzeniem oraz za wydatki, które zostały spowodowane przez takie 
 wady, błędy lub przerwania. 

e) Ponadto licencjodawca nie przejmuje żadnych zapewnień lub gwarancji, że oprogramowanie nie 
 narusza prawa do własności intelektualnej innej osoby. 

f) Licencjobiorca przejmuje odpowiedzialność za sprawdzenia, czy oprogramowanie spełnia swoje 
 specyficzne wymagania.  

g) Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym wypadku – ani w ramach niniejszej umowy 
 ani na innej podstawie – w stosunku do licencjobiorcy lub osób trzecich, ani w formie 
 odszkodowania ani w innej formie za pośrednie lub bezpośrednie straty, inne szkody skutkowe lub 
 utracone zyski, obroty lub nie osiągnięte oczekiwania finansowe, niezależenie od tego, czy były 
 one przewidywalne, ani w formie skargi z tytułu umowy, zabronionych działań, odpowiedzialności 
 za produkt lub przepisów prawa, czy innych czynników, nawet jeżeli licencjodawca został 
 poinformowany o możliwości takiej szkody w doniesieniu do programowania lub jego 
 zastosowania lub na podstawie faktu, że oprogramowanie nie może być zastosowane, nie 
 zależnie od tego, czy licencjodawca został poinformowany o takiej możliwości, widział o możliwości 
 takiej straty lub szkody lub powinien był wiedzieć i czy taka strata lub szkoda była przewidywalna.  
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8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

a)   Licencjodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania, a licencjobiorca nie jest 
 upoważniony do roszczeń z tytułu wad, błędów lub nieprawidłowego działania oprogramowania. 

b) Licencjodawca nie odpowiada w stosunku do licencjobiorcy lub osób trzecich za utratę informacji 
 lub inne straty w związku z oprogramowaniem lub jego zastosowaniem, za interpretację norm 
 konstrukcyjnych lub standardów oraz narodowych załączników lub narodowych dokumentów 
 zastosowania, interpretację dopuszczenia typu lub certyfikatów produktów zawartych                               
 w  oprogramowaniu, obliczenia, wydruki, projekty lub wyprowadzenie danych eksportowych 
 oprogramowania lub dokładność, niezawodność lub ciągłą dostępność oprogramowania.  

c)  Licencjodawca nie jest zobowiązany do kontroli, korekty, uzupełninia lub aktualizacji 
 oprogramowania. 

d) Ponadto licencjodawca nie przejmuje odpowiedzialności w stosunku do licencjobiorcy lub osób 
 trzecich za produkty innych dostawców, za zastosowanie takich produktów w oprogramowaniu lub 
 za pośrednie lub bezpośrednie szkody lub inne straty na podstawie danych niniejszej umowy                    
 w  odniesieniu do produktów innych producentów lub ich zastosowania w oprogramowaniu. 
 Ponadto licencjodawca nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za licencjobiorcę lub osoby  trzecie 
 za  zastosowanie danych eksportowych oprogramowania jako danych wyjściowych                                 
 w aplikacjach innych producentów.  

f) Na podstawie niniejszej umowy nie jest wykluczona ani ograniczona odpowiedzialność stron za 
 wypadki ze skutkiem śmiertelnym lub uszkodzenia ciała w skutek niedbalstwa lub podstępnego 
 działania.  

Licencjobiorca potwierdza, że zrozumiał i  akceptuje wykluczenia odpowiedzialności oraz 
ograniczenia odpowiedzialności i  roszczeń niniejszej umowy. Ponad to l icencjobiorca 
potwierdza, że otrzyma oprogramowanie nieodpłatnie, że wykluczenia i  ograniczenia 
stanowią istotne składniki niniejszej umowy, i  że l icencjodawca nie dostarczyłby mu 
oprogramowania, jeżel i  wykluczenia i  ograniczenia zostałby na jego korzyść zmienione 
lub usunięte.  

9. Zastosowanie oprogramowania 

a) Licencjodawca nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za potwierdzenie lub dokładność danych 
 wprowadzonych przez licencjobiorcę. Pozostają one w jego wyłącznej odpowiedzialności. 
 Zleceniobiorca zgadza się, że dostarczenie oprogramowania do zastosowania odbywa się 
 całkowicie na własne ryzyko. 

b) Licencjobiorca jest regularnie informowany od dostępnych aktualizacjach oprogramowania, ich 
 treści i ważności. Każda zalecenia aktualizacja jest niezwłoczna, tzn. należy ją zainstalować co do 
 zasady w ciągu 15 dni, a w przypadku krytycznych aktualizacji w ciągu 2 dni.  
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c) Oprogramowanie nie należy stosować do aplikacji krytycznych dla przedsiębiorstwa lub aplikacji 
 pracujących w czasie rzeczywistym. Ponad to każde obliczenie należy staranie sprawdzić przez 
 zastosowaniem. 

 

d) Licencjodawca nie przejmuje żadnej gwarancji za to, że oprogramowanie nadaje się do każdego 
 sprzętu każdego licencjobiorcy.  

e) Warunki zastosowania należy dobrać odpowiednio do obowiązujących regulacji w danym kraju. 

W związku z zastosowaniem oprogramowania l icencjobiorca oświadcza zgodę i 
potwierdza jednoznacznie, że do planowania budynków z wykorzystaniem 
oprogramowania otrzyma wparcie eksperta. 

10. Odszkodowanie 

a) Licencjobiorca oświadcza, że nie spowoduje obciążenia licencjodawcy oraz powiązanych z nim 
 przedsiębiorstw, ich zarządów, pracowników oraz pełnomocników w odniesieniu do powstałych 
 kosztów licencjodawcy z zastosowania oprogramowania przez licencjobiorcę w połączeniu z 
 roszczeniami osób trzecich za szkody lub straty (z uwzględnieniem – ale nie z ograniczeniem – 
 opłat i kosztów obsługi prawnej, które poniesie licencjodawca). 

b)  Jeżeli licencjodawca spróbuje chronić się przed roszczeniami osób trzecich, to licencjobiorca 
 będzie wspierał go w możliwym zakresie podczas dochodzenia i obrony przed roszczeniami lub ich 
 skutkami. Licencjodawca ma wyłączne prawo do kierowania dochodzeniem i obroną i/lub 
 wyjaśnieniem każdego roszczenia odszkodowawczego. Licencjobiorca może wziąć udział według 
 własnego uznania i na własny koszt w obronie takiego roszczenia lub takich środków.  

11. Postanowienia końcowe 

a) Niniejsza umowa zastępuje wszystkie możliwe, uprzednie, powiązane, pisemne lub ustne 
 uzgodnienia i porozumienia pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą. 

b) Jeżeli jedno lub wiele postanowień niniejszej umowy okazałoby się jako nieważne lub 
 nieskuteczne, to pozostała cześć niniejszej umowy pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku 
 nieważności lub nieskuteczności jednej klauzuli należy ją zastąpić taką, która jest najbliższa 
 ekonomicznie nieskutecznemu postanowieniu. Dotyczy to również ewentualnej luki prawnej                       
 w umowie. 

c) Uzupełnienia i  zmiany niniejszej umowy wymagają odpowiedniej pisemnej zgody. 

d) W odniesieniu do niniejszej umowy nie zostaną przeniesione żadne prawa na inna 
osobę  f izyczną lub prawną niż l icencjodawcę lub l icencjobiorcę.  

e) Zastosowanie do umowy znajduje prawo Republiki  Federalnej Niemiec, z 
wykluczeniem  odpowiednich regulacj i  prawno-kol izyjnych, o i le są dopuszczalne.  

f)  Wyłączy sąd właściwy dla wszystkich sporów wynikający z niniejszej umowy 
l icencyjnej  jest Monachium. Okoliczność ta nie obowiązuje, jeżel i  zaistnieje inna 
ustawowo  nieodzowna, wyłączna właściwość.  
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Załącznik 1: 

PRODUKTY, KTÓRE MOŻNA STOSOWAĆ Z OPROGRAOWANIEM STEICO XPRESS  

 STEIC Ojoist i  STEICOwall, lekkie elementy nośne progów z drzewa na podstawie 
europejskiego dopuszczenia technicznego ETA_06/0238 

1)  STEICOLVL R, drzewo warstwowe okleinowe, w którym kierunek wszystkich warstw 
okleiny jest kierunkiem wzdłużnym.  

2)  STEICOultralam R, drzewo warstwowe okleinowe, w którym kierunek wszystkich warstw 
okleiny jest kierunkiem wzdłużnym. 

3)   STEICOLVL X, drzewo warstwowe okleinowe, w którym kierunek wszystkich warstw 
okleiny jest poprzeczny w stosunku do kierunku wzdłużnego. 

4)  STEICOultralam X, drzewo warstwowe okleinowe, w którym pojedyncze warstwy 
przebiegają również poprzecznie do kierunku wzdłużnego 
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