Umowa Licencyjna
zawarta pomiędzy Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Lublinie przy ulicy Konrada Wallenroda 4c, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257, o kapitale zakładowym w
wysokości 167 090 965,00 złotych, opłaconym w całości, NIP 522-26-12-717, REGON 017293003 - zwaną dalej
„Producentem”, a
osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która legalnie nabyła
Oprogramowanie WAPRO Aukcje, oraz która potwierdziła przy instalacji Oprogramowania, w formie elektronicznej
(tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym) oraz podpisem akceptację warunków
niniejszej Umowy Licencyjnej i odesłała ją do Producenta na jego adres do doręczeń podany w ust. 16, zwaną dalej
„Użytkownikiem”.
1. Użytkownik jest nabywcą Oprogramowania WAPRO Aukcje, w skład którego wchodzą dystrybuowane przez
Producenta: program komputerowy dostarczony w postaci kodu wynikowego (skompilowanego) wymieniony w
Certyfikacie autentyczności (zwany dalej „Oprogramowaniem”), ewentualne nośniki na których Oprogramowanie
zostało utrwalone, instrukcja obsługi oraz wszelkie inne drukowane materiały pomocnicze, dokumentacja
drukowana, w postaci elektronicznej oraz dostępna „on-line” (zwane dalej „dokumentacją”).
2. Oprogramowanie WAPRO Aukcje podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania oraz prawa własności
przemysłowej (w tym prawa do wszelkich znaków graficznych, towarowych, logo, obrazów, fotografii, utworów
audiowizualnych, tekstu, zastosowanych rozwiązań technologicznych, układu i doboru elementów na stronie,
kompozycji stron, wszystkich opisów Oprogramowania, struktur katalogów, wszystkich struktur baz danych, jak
również do załączonych drukowanych materiałów), w tym prawa zależne oraz prawa do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie praw zależnych, przysługują wyłącznie Producentowi, który jest uprawniony do wprowadzania
Oprogramowania do obrotu oraz do udzielania licencji na korzystanie z niego.
3. Mocą niniejszej Umowy Producent udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Oprogramowania WAPRO
Aukcje (licencji niewyłącznej) na warunkach określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej (Umowa Licencyjna nie
przenosi autorskich praw majątkowych na rzecz Użytkownika). Niniejsza licencja obejmuje również wszelkie
opracowania, modyfikacje, nowe wersje i aktualizacje Oprogramowania, stworzone przez Producenta i
udostępnione przez niego Użytkownikowi, w tym na podstawie postanowień ust. 6.
4. Licencja udzielona jest na czas 1 (jednego) roku licząc od dnia wydania Użytkownikowi przez Producenta
pierwszego kodu aktywacyjnego Oprogramowania. Okres obowiązywania licencji może zostać przedłużony na
kolejny okres roczny pod warunkiem uiszczenia przez Użytkownika przed upływem okresu, na który udzielona
została licencja, stosownej opłaty licencyjnej jak też pod warunkiem, że w ostatnim dniu obowiązywania licencji
Użytkownik będzie uprawniony – na podstawie odrębnej umowy licencyjnej – do korzystania z najnowszej
udostępnionej przez Producenta wersji oprogramowania WAPRO Mag dla Windows. Zmiana niniejszej Umowy
Licencyjnej w tym zakresie nie wymaga zawarcia aneksu na piśmie.
5. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Oprogramowania w następującym zakresie:
1)

Użytkownik może zainstalować Oprogramowanie na jednym serwerze i używać Oprogramowania, w
ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej (terminal sieciowy), jednocześnie na komputerach lub
urządzeniach mobilnych na dowolnej liczbie stanowisk;

2)

jeżeli Użytkownik nabył wersję edukacyjną Oprogramowania - może zainstalować Oprogramowanie na
jednym serwerze lub dowolnej liczbie komputerów oraz urządzeń mobilnych i używać Oprogramowania, w
ramach sieci wewnętrznej lub zewnętrznej (terminal sieciowy), jednocześnie na komputerach lub
urządzeniach mobilnych w dowolnej liczbie stanowisk w ramach tej samej jednostki organizacyjnej
Użytkownika i wyłącznie dla celów edukacyjnych; Użytkownik nie może wykorzystywać Oprogramowania
dla celów komercyjnych (tj. produkcyjnego korzystania z Oprogramowania na potrzeby działalności

gospodarczej lub statutowej prowadzonej przez Użytkownika), innych niż edukacyjne;
3)

Użytkownik ma prawo do bezterminowego używania Oprogramowania w wersji demonstracyjnej (na bazie
testowej) wyłącznie w celu zapoznania się z zakresem funkcjonalnym i sposobem działania
Oprogramowania; Oprogramowanie w wersji demonstracyjnej nie może być używane dla celów
komercyjnych (tj. produkcyjnego korzystania z Oprogramowania na potrzeby działalności gospodarczej lub
statutowej prowadzonej przez Użytkownika), innych niż testowe;

4)

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
wyświetlania, stosowania, wprowadzania i przechowywania Oprogramowania w pamięci komputera, na
serwerze oraz urządzeniach mobilnych, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania w
całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w celu korzystania z Oprogramowania w
granicach określonych w niniejszej licencji, jak również sporządzenia jednej kopii zapasowej
Oprogramowania - z zastrzeżeniem, że kopia ta nie może być używana równocześnie z Oprogramowaniem;

5)

Użytkownik w żadnym razie nie ma prawa do dokonywania modyfikacji Oprogramowania, jego
dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia kodu lub jakichkolwiek innych zmian Oprogramowania bez zgody
Producenta wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;

6)

Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji na Oprogramowanie, zbywać, przekazywać w rozliczeniu
bądź udostępniać w innej formie łącznie z wynajmowaniem, dzierżawą czy oddawaniem w odpłatne lub
nieodpłatne używanie Oprogramowania, nośników, na których zostało utrwalone oraz dokumentacji;

7)

uprawnienia wynikające z Umowy Licencyjnej mogą być przez Użytkownika przeniesione na inny podmiot
wyłącznie za uprzednią zgodą Producenta wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz pod
warunkiem, że Użytkownik odinstaluje Oprogramowanie ze swoich komputerów oraz urządzeń mobilnych,
nie zatrzyma dla siebie żadnej kopii Oprogramowania i wyda nowemu użytkownikowi Oprogramowanie
WAPRO Aukcje w całości (ze wszystkimi częściami składowymi, dokumentacją, materiałami pomocniczymi,
nośnikami, aktualizacjami, wszystkimi poprzednimi wersjami Oprogramowania, Umową Licencyjną, itp.),
zaś nowy użytkownik będzie uprawniony – na podstawie odrębnej umowy licencyjnej – do korzystania z
najnowszej udostępnionej przez Producenta wersji oprogramowania WAPRO Mag dla Windows, jak też
zobowiąże się w pełni przestrzegać warunków korzystania z Oprogramowania określonych w Umowie
Licencyjnej oraz podpisze ją i prześle do Producenta.

6. Użytkownik ma prawo do używania udostępnionych mu przez Producenta nowych wersji i aktualizacji
Oprogramowania na zasadach określonych niniejszą Umową Licencyjną - pod warunkiem uiszczenia opłat
określonych w obowiązującym cenniku dostępnym na stronie http://www.wapro.pl. Producent ma prawo
udostępniać nowe wersje i aktualizacje w ramach opłat licencyjnych uiszczonych przez Użytkownika za
Oprogramowanie WAPRO Aukcje. Zasady udostępniania nowych wersji i aktualizacji Oprogramowania opisane są
na stronie http://www.wapro.pl. Ponadto, Użytkownik, który wykupił bieżącą aktualizację lub nową wersję
Oprogramowania ma prawo do uzyskania pomocy technicznej związanej z tą aktualizacją - w formie płatnej wizyty
konsultanta, drogą telefoniczną (hot line), pisemną (faks, e-mail) lub korzystając z wiedzy zawartej w serwisie
internetowym dostępnym pod adresem http://www.wapro.pl.
7. Producent zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności i zgodności z Umową Licencyjną korzystania przez
Użytkownika z Oprogramowania, w tym przy użyciu specjalnego mechanizmu kontrolnego umożliwiającego zdalny
(poprzez sieć Internet) dostęp do Oprogramowania zainstalowanego u Użytkownika, na co Użytkownik wyraża
niniejszym zgodę. Użytkownik zobowiązuje się ponadto do zapewnienia Producentowi realnej możliwości
dokonywania inspekcji i kontroli w miejscu instalacji Oprogramowania, w celu stwierdzenia, czy Użytkownik
korzysta z Oprogramowania legalnie i w sposób zgodny z udzieloną licencją. W przypadku stwierdzenia przez
Producenta, że Użytkownik narusza postanowienia udzielonej licencji (w tym korzysta z Oprogramowania
nielegalnie lub też w zakresie szerszym niż wynikający z udzielonej licencji) lub też autorskie prawa majątkowe
przysługujące Producentowi, Producent uprawniony jest - w pierwszej kolejności - do zablokowania możliwości
korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania do czasu wyjaśnienia sprawy.
8. Producent ma prawo do cofnięcia (wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym) udzielonej licencji na
korzystanie z Oprogramowania gdy Użytkownik nie przestrzega warunków Umowy Licencyjnej lub narusza prawa

autorskie Producenta. Producent ma w takim przypadku prawo żądać wydania mu lub zniszczenia przez
Użytkownika wszystkich kopii Oprogramowania WAPRO Aukcje, niezależnie od innych uprawnień przysługujących
mu na podstawie przepisów prawa.
9. Producent nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Użytkownika w zastosowaniu Oprogramowania w prowadzonej
przez niego działalności. W interesie Użytkownika leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem
funkcjonowania Oprogramowania w wersji demonstracyjnej. Producent zastrzega, że Oprogramowanie
dostarczane jest Użytkownikowi takim, jakie jest; Producent nie dostosowuje Oprogramowania do konkretnych
potrzeb Użytkownika, a proces rozwoju i aktualizowania Oprogramowania uzależniony jest od polityki w zakresie
organizacji produkcji stosowanej przez Producenta, kształtowanej na bieżąco na podstawie dyskrecjonalnych
decyzji Producenta.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wadliwością Oprogramowania
oraz za jakiekolwiek skutki, bezpośrednie lub pośrednie, związane z używaniem Oprogramowania, brakiem
możliwości jego używania lub nieprawidłowym działaniem. Producent odpowiada jedynie za wady prawne
Oprogramowania; odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w tym na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym i w art. 55 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest wyłączona. Ewentualne roszczenia
Użytkownika ze wszystkich tytułów związanych z korzystaniem z Oprogramowania ulegają ograniczeniu do
wysokości zapłaconej przez Użytkownika ceny netto nabytego Oprogramowania WAPRO Aukcje.
11. Producent oświadcza, że ewentualne błędy w zakresie poprawności działania Oprogramowania mogą być przez
niego usuwane poprzez automatyczne (przy wykorzystaniu sieci Internet - przy logowaniu się przez Użytkownika do
Oprogramowania) wgrywanie modyfikacji (poprawek) do wersji Oprogramowania, z której Użytkownik korzysta
zgodnie z udzieloną licencją, na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
12. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika wad nośnika, na którym utrwalono Oprogramowanie,
uniemożliwiających instalację Oprogramowania, Producent gwarantuje bezpłatną wymianę nośnika na wolny od
wad - pod warunkiem, że wada nośnika zostanie zgłoszona w terminie 3 miesięcy od daty nabycia Oprogramowania
WAPRO Aukcje lub otrzymania aktualizacji (tj. od daty wystawienia stosownej faktury); wady nośników winny być
zgłaszane przez Użytkownika do podmiotu, od którego Użytkownik nabył Oprogramowanie WAPRO Aukcje.
13. Producent zastrzega, że treść dokumentacji, w szczególności instrukcji obsługi - ze względu na cykl edycyjny może zawierać nieścisłości lub nie uwzględniać najnowszych zmian w Oprogramowaniu, co nie może stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Producenta. Informacje o zmianach w Oprogramowaniu
zawarte są w menu „Pomoc” dostępnym w każdej kolejnej wersji Oprogramowania.
14. Producent zastrzega sobie prawo do umieszczania w stopkach dokumentów drukowanych przez
Oprogramowanie nazwy Oprogramowania i nazwy (firmy) Producenta oraz logo (znaku towarowego) Producenta
lub jego produktów.
15. Z zastrzeżeniem ust. 4 zd. ostatnie, wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy Licencyjnej wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto, Producent może dokonywać zmiany Umowy Licencyjnej,
dołączając do nowej wersji Oprogramowania nowe brzmienie Umowy Licencyjnej. Nowe brzmienie Umowy
Licencyjnej wchodzi w życie zgodnie z art. 3841 kodeksu cywilnego.
16. Warunkiem uzyskania praw z niniejszej Umowy Licencyjnej jest potwierdzenie przez Użytkownika akceptacji
warunków Umowy licencyjnej dokonane przy instalacji Oprogramowania w formie elektronicznej (tj. poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym) oraz wysłanie przez Użytkownika na adres do
doręczeń Producenta podpisanej Umowy Licencyjnej. Podpisanie Umowy Licencyjnej uznaje się za wyrażenie zgody
na warunki licencji. Formularz umowy dołączono do Oprogramowania WAPRO Aukcje lub można go wydrukować w
module administracyjnym Oprogramowania. Adres do doręczeń Producenta: Asseco Business Solutions SA (z
dopiskiem „Asseco WAPRO”), ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.

