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Usługi profesjonalne 
 

Spółka Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub jedna z jej spółek powiązanych działających pod firmą Siemens 

Industry Software (dalej łącznie „SISW”) zawarła z Klientem umowę licencji i obsługi serwisowej oprogramowania SISW, która 

może mieć formę umowy pisemnej podpisanej przez obydwie strony, umowy typu click-wrap lub innej umowy zawieranej w trybie 

online i akceptowanej przez klienta drogą elektroniczną (dalej „Umowa”). Niniejsze warunki szczególne („Modyfikacja Dotycząca 

Usług Profesjonalnych”) mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do profesjonalnych usług konsultingowych świadczonych na 

rzecz Klienta przez SISW lub podmiot powiązany SISW. Stanowią one uzupełnienie postanowień Umowy. Jeżeli niniejsze warunki 

stoją w sprzeczności z postanowieniami Umowy, to zastępują one postanowienia Umowy i są wiążące w odniesieniu do 

profesjonalnych usług konsultingowych świadczonych przez SISW. 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG PROFESJONALNYCH 

1. Definicje. Następujące terminy mają podane poniżej znaczenia. 

1.1 Usługi Profesjonalne − profesjonalne usługi konsultingowe określone w Wykazie Prac. 

1.2 Wykaz Prac − wykaz prac w formie przekazanej SISW przez Klienta i zatwierdzonej przez SISW na piśmie. Każdy Wykaz 

Prac, oprócz wszelkich innych warunków uzgodnionych przez strony, musi zawierać przez odniesienie postanowienia 

Umowy (ze jej zmianami wynikającymi z niniejszej Modyfikacji) oraz zasadnie szczegółowy opis profesjonalnych usług 

konsultingowych, jakie mają być świadczone przez SISW, a także musi określać wynagrodzenie SISW z tytułu świadczenia 

takich usług. 

2. Usługi Profesjonalne. Procedura kontroli zmian. SISW będzie świadczyć Usługi Profesjonalne i przekazywać Klientowi 

wyniki prac wykonywanych w ramach świadczenia tych Usług opisane w Zakresie Prac. SISW i Klient będą przestrzegać 

formalnej procedury kontroli zmian w odniesieniu do każdej objętej stosownym wnioskiem zmiany w Zakresie Prac, w 

szczególności w odniesieniu do zakresu prac, stosowanych metod, harmonogramu, opłat lub wyników prac związanych z 

Usługami Profesjonalnymi. Po złożeniu przez SISW lub Klienta wniosku o kontrolę zmiany SISW dokona oszacowania 

opłaty i wpływu zmian na harmonogram oraz przedstawi Klientowi nowe warunki na piśmie, do zatwierdzenia przez 

Klienta. Jeżeli wniosek o kontrolę zmiany, wraz z przygotowanymi na jego podstawie szacunkami kosztów i opisem wpływu 

zmian na harmonogram, zostanie zatwierdzony przez Klienta na piśmie, to SISW będzie kontynuować świadczenie usług 

określonych w Zakresie Prac, z uwzględnieniem zmian wynikających z wniosku zatwierdzonego przez Klienta. Jeżeli Klient 

nie zatwierdzi wniosku o kontrolę zmiany w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty przedstawienia przez SISW wynikających 

z wniosku szacunku kosztów i wpływu zmian na harmonogram, to taki wniosek o kontrolę zmiany zostanie uznany za 

nieważny a SISW będzie kontynuować świadczenie Usług Profesjonalnych bez uwzględnienia treści takiego wniosku. 

3. Personel. SISW zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalenia, którzy członkowie personelu SISW zostaną wyznaczeni do 

świadczenia Usług Profesjonalnych. Członkowie personelu SISW świadczący Usługi Profesjonalne będą i pozostaną 

pracownikami SISW, i SISW zapewni odpowiednie środki i będzie płacić wynagrodzenie oraz inne świadczenia należne takim 

pracownikom, w tym pensje, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy oraz 

wszelkie podatki i składki, do uiszczania których pracodawca jest zobowiązany w związku z zatrudnieniem pracowników. 

SISW będzie mieć prawo zlecić podwykonawcom wykonywanie swoich obowiązków wynikających z każdego Zakresu Prac, 

pod warunkiem że w relacjach z Klientem SISW będzie odpowiedzialny za wszelkie prace wykonane przez swoich 

podwykonawców.  W okresie świadczenia przez SISW Usług Profesjonalnych zgodnie z danym Zakresem Prac i przez 12 

miesięcy po zakończeniu świadczenia takich Usług Profesjonalnych żadna ze stron nie będzie zabiegać o zatrudnienie ani nie 

zatrudni żadnego pracownika drugiej strony lub podwykonawcy SISW bezpośrednio zaangażowanego w wykonanie, 

wykorzystanie lub ocenę odnośnych Usług Profesjonalnych bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niezależnie od 

powyższego postanowienia, strony przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że niniejsza Umowa nie zabrania zabiegania o 

zatrudnienie w trybie, ani składania oferty zatrudnienia będącej efektem (i) poszukiwania menadżerów w ramach procedury 

executive search lub podobnej procedury wykorzystanej przez SISW lub którykolwiek z jego podmiotów powiązanych w toku 

normalnej działalności i w sposób zgodny z praktyką postępowania stosowaną w przeszłości w imieniu klientów innych niż 

SISW lub (ii) ogłoszeń lub innych publikacji skierowanych do ogółu odbiorców.  

4. Zakres odpowiedzialności Klienta. Klient będzie wykonywał swoje obowiązki określone we właściwym Zakresie Prac. 

Ponadto, w zakresie zasadnie wymaganym przez SISW na potrzeby świadczenia usług w obiektach Klienta, Klient zapewni 

SISW dostęp do obiektów Klienta, powierzchnię biurową, wyposażenie biurowe, łączność telefoniczną i faksową, media, 

artykuły biurowe i możliwość kopiowania dokumentów. Jeżeli świadczenie usług na podstawie niniejszej Umowy będzie 

wymagać ujawnienia SISW oprogramowania uzyskanego przez Klienta od osób trzecich na podstawie licencji lub w inny 

sposób, albo wykorzystania przez SISW, lub umożliwienia SISW dostępu do, takiego oprogramowania, to Klient uzyska 

wszystkie zgody, licencje i sublicencje niezbędne SISW do świadczenia usług w związku z oprogramowaniem osób trzecich, 

a SISW nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu. Klient będzie zobowiązany do obrony SISW przed wszelkimi 

roszczeniami, jakie mogą powstać w wyniku niewykonania przez Klienta jego obowiązków określonych w poprzednim 
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zdaniu. Klient pokryje koszty takiej obrony oraz zapłaci odszkodowanie i koszty usług prawników zasądzone ostatecznie 

przez sąd właściwej jurysdykcji w związku z takim roszczeniem lub wynikające z ugody dotyczącej takiego roszczenia, pod 

warunkiem że SISW niezwłocznie zawiadomi Klienta na piśmie o roszczeniu i zapewni Klientowi pełną swobodę w 

kierowaniu taką obroną lub ugodą. Klient nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek ugodę lub kompromis osiągnięte bez 

zgody Klienta. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej 

Umowy z dowolnej przyczyny. 

5. Własność wyników prac wykonanych w ramach świadczenia Usług.  

5.1 Oprogramowanie i technologie istniejące przed podpisaniem Umowy. Każda ze stron zachowa wszelkie prawa do 

oprogramowania, pomysłów, koncepcji, know-how, narzędzi tworzenia oprogramowania, technik i wszelkich innych 

zastrzeżonych materiałów lub informacji posiadanych albo opracowanych przed rozpoczęciem świadczenia Usług 

Profesjonalnych bądź uzyskanych lub opracowanych w późniejszym czasie bez odwoływania się do własności intelektualnej 

drugiej strony ani bez jej wykorzystywania. 

5.2 Oprogramowanie i technologie osób trzecich. Wszelkie oprogramowanie i technologie wykorzystywane przez Stronę na 

podstawie licencji udzielonych przez osób trzecie będą i pozostaną własnością takich osób trzecich.  

5.3 Wyniki prac wytworzone z wykorzystaniem oprogramowania i technologii SISW. Z zastrzeżeniem wszelkich praw osób trzecich 

lub ograniczeń z nich wynikających, SISW będzie właścicielem praw własności intelektualnej do wszelkich wyników prac 

wytworzonych i przekazanych przez SISW na podstawie niniejszej Umowy lub odnoszących się do takich wyników prac, pod 

warunkiem że składają się one z wcześniej istniejącego oprogramowania SISW lub wcześniej istniejących narzędzi tworzenia 

programowania należących do SISW („Narzędzia SISW”), ich modyfikacji opracowanych w ramach świadczenia Usług lub 

utworów powstałych z wcześniej istniejącego oprogramowania SISW lub Narzędzi SISW i opracowanych w ramach Usług.  

5.4 Technologia Specjalna Techniki Inżynieryjnej i know-how. SISW zachowuje wszelkie prawa do, lub związane z, know-how, 

technikami, koncepcjami lub pomysłami opracowanymi w toku świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy i związanymi 

z technologiami inżynierii funkcjonalnej, co bez ograniczeń obejmuje inżynierię systemów opartą na modelach (“MBSE”), 

testowanie i analizę noise-vibration-harshness (“NVH”), badania wytrzymałości, analizę strukturalną, analizę kinematyczno-

dynamiczną (łącznie „Technologia Specjalna Techniki Inżynieryjnej”). 

5.5  Wyniki prac wytworzone z wykorzystaniem oprogramowania i technologii Klienta. Z zastrzeżeniem wszelkich praw osób 

trzecich i ograniczeń z nich wynikających, Klient będzie właścicielem praw własności intelektualnej do wszelkich wyników prac 

wytworzonych w ramach świadczenia Usług lub odnoszących się do takich wyników prac, pod warunkiem że nie stanowią one 

wcześniej istniejącego oprogramowania SISW lub wcześniej istniejących Narzędzi SISW, ich modyfikacji lub utworów 

powstałych z wcześniej istniejącego oprogramowania SISW lub Narzędzi SISW, ani Technologii Specjalnej Techniki 

Inżynieryjnej zdefiniowanej w ppkt 5.4 powyżej.  

5.6 Licencja na wyniki prac będące własnością SISW. W odniesieniu do wyników prac stanowiących własność SISW Klient 

niniejszym otrzymuje licencję na użytkowanie wyników prac dostarczonych przez SISW Klientowi w ramach świadczenia usług 

na podstawie niniejszej Umowy. Jeżeli wynikiem prac będzie oprogramowanie, to Klient otrzyma je w kodzie wynikowym i 

będzie uprawniony do jego instalowania, wykonywania, wyświetlania, przechowywania oraz użytkowania w inny sposób. Po 

uiszczeniu pełnej płatności za taki wynik prac, licencja udzielona Klientowi na mocy postanowień niniejszego paragrafu będzie 

licencją odnawialną na czas nieoznaczony, wolną od dalszych opłat licencyjnych, niepodlegającą przeniesieniu, niewyłączną i 

uprawniającą do wykorzystania danego wyniku prac wyłącznie na wewnętrzny użytek Klienta.  

5.7 Brak utworów wykonanych na zamówienie. Usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy nie będą stanowić „utworów 

wykonanych na zamówienie” (works made for hire) w rozumieniu przepisów o prawie autorskim dowolnego kraju. SISW będzie 

właścicielem prac w toku wykonywanych zgodnie z Zakresem Prac do chwili przeniesienia na Klienta tytułu własności do 

wyników tych prac zgodnie z niniejszą Umową. 

5.8 Brak licencji na wykorzystanie własności intelektualnej drugiej strony. Jeżeli niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, 

żadna ze stron nie będzie mogła uznać, że otrzymała od drugiej strony licencję na wykorzystywanie patentów, praw autorskich, 

tajemnic handlowych lub innej własności intelektualnej drugiej strony. SISW będzie mógł swobodnie wykorzystywać pomysły, 

koncepcje, metodologie, procesy i know-how opracowane lub stworzone w toku świadczenia usług, pod warunkiem że SISW nie 

będzie wykorzystywać ani odwoływać się do własności intelektualnej ani informacji zastrzeżonych Klienta.  

6. Gwarancja. SISW oświadcza i zapewnia, że Usługi będą świadczone w sposób fachowy i profesjonalny. O ILE 

NINIEJSZY PARAGRAF 6 NIE STANOWI INACZEJ, W ODNIESIENIU DO USŁUG PROFESJONALNYCH SISW 

NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ I SISW NIE 

PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TAKICH GWARANCJI, CO BEZ OGRANICZEŃ 

OBEJMUJE WSZELKIE RĘKOJMIE HANDLOWE I RĘKOJMIE PRZYDATNOŚCI. 

7. Podmiot zamawiający. Prawo właściwe. Niezależnie od warunków niniejszej Umowy, w odniesieniu do konkretnego projektu 

świadczenia usług Zakres Prac zostanie podpisany przez Klienta i SISW lub podmiotem powiązanym SISW, który będzie 
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odpowiedzialny za świadczenie Usług. Prawem właściwym w odniesieniu do Usług Profesjonalnych świadczonych na 

podstawie Zakresu Prac jest prawo obowiązujące w jurysdykcji, w której zarejestrowany jest SISW lub odnośny podmiot 

powiązany SISW. 

 

 


