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Sprzęt 
Postanowienia dodatkowe 

 
Niniejsze postanowienia dodatkowe dotyczące sprzętu („Postanowienia dotyczące sprzętu”) uzupełniają Umowę Licencyjną z 
Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zawartą między Klientem a SISW, wyłącznie w odniesieniu do Produktów wskazanych na Formularzu 
zamówienia jako „HW”. Niniejsze Postanowienia dotyczące sprzętu, wraz z EULA i innymi odpowiednimi postanowieniami dodatkowymi, 
tworzą umowę zawartą między stronami („Umowa”). 
 
1. DEFINICJE. Użyte w niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w innym miejscu 

Umowy. Do niniejszych Postanowień dotyczących sprzętu odnoszą się następujące definicje dodatkowe: 
(a) „Upoważnieni agenci” to osoby, które pracują w obiektach Klienta i wymagają dostępu do Produktów SISW na potrzeby 

wewnętrznej działalności Klienta jako jego konsultanci, agenci lub wykonawcy. 
(b) „Upoważnieni użytkownicy sprzętu” to pracownicy i Upoważnieni agenci Klienta. 
(c) „Dostawa” to dostawa w rozumieniu punktu 2 niniejszych Postanowień dotyczących sprzętu. 
(d) „Oprogramowanie sprzętowe” to oprogramowanie systemowe (w odróżnieniu od oprogramowania użytkowego) zawarte w 

sprzęcie lub do niego - inkorporowane, które realizuje niskopoziomowe sterowanie sprzętem lub tworzy znormalizowane 
środowisko operacyjne sprzętu, w którym jest zawarte. 

(e) „Lease” lub „Rental” to przyznanie przez SISW nieprzenoszalnych, tymczasowych i ograniczonych praw do korzystania z określonych 
produktów sprzętowych na obszarze Terytorium, w tym licencji Trial i Loan na Sprzęt w rozumieniu Postanowień dodatkowych 
dotyczących Produktów wypożyczonych. 

(f) „Sprzęt Siemens” to standardowy sprzęt reklamowany lub sprzedawany pod marką „Siemens”.  
(g) „System” to połączenie sprzętu i oprogramowania, w ramach którego elementy te nie mogą działać oddzielnie. 
(h) „Terytorium” to kraj pierwotnego pozyskania Sprzętu przez Klienta poprzez zakup lub Lease, zgodny z adresem Klienta podanym w 

Zamówieniu, o ile Zamówienie nie stanowi inaczej. 
 

2. DOSTAWA. O ile w odpowiednim Zamówieniu nie uzgodniono inaczej, Sprzęt zostanie udostępniony Klientowi na zasadach FCA we 
wskazanym przez SISW magazynie lub zakładzie produkcyjnym właściwym dla danego produktu (Incoterms 2020). 

Udostępnienie Sprzętu Klientowi zgodnie z warunkami Incoterms określonymi w niniejszym punkcie będzie stanowić „Dostawę” na 
potrzeby niniejszych Postanowień, niezależnie od dalszego udziału SISW w procesie transportu Sprzętu po takiej dostawie.   

Niezależnie od warunków „Incoterms” określonych w niniejszym punkcie, o ile strony nie uzgodnią na piśmie inaczej, SISW: (i) 
wybierze i wyznaczy przewoźnika, spedytora lub kuriera na potrzeby dostarczenia Sprzętu do wskazanego przez Klienta miejsca 
ostatecznej dostawy, (ii) poczyni odpowiednie ustalenia transportowe z wybranym przewoźnikiem lub kurierem zgodnie z 
warunkami Incoterms oraz (iii) obciąży Klienta kosztami przesyłki lub transportu zgodnie z Zamówieniem. 

 

3. RYZYKO I PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI. Po zrealizowaniu Dostawy ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Klienta. Prawo 
własności do zakupionego Sprzętu przechodzi na Klienta po otrzymaniu przez SISW pełnej kwoty zapłaty. Jeśli obowiązujące prawo 
nie dopuszcza lub nie uznaje zachowania prawa własności przez SISW po dostawie, prawo własności do zakupionego Sprzętu i 
ryzyko utraty przechodzi na Klienta po zrealizowaniu Dostawy, z tym że SISW zachowuje prawo do zabezpieczenia wierzytelności 
ze Sprzętu do chwili zapłacenia ceny jego zakupu. W takim przypadku Klient zobowiązuje się podpisać wszelkie dokumenty uznane 
przez SISW za niezbędne lub dogodne do zrealizowania takiego zabezpieczenia wierzytelności. 

 

4. GWARANCJA. 

4.1 Okres gwarancji na sprzęt.  SISW udziela na zakupiony Sprzęt ograniczonej gwarancji, która obowiązuje przez okres dwunastu (12) 
miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu Dostawy („Okres gwarancyjny”). 

4.2 Zakres. SISW udziela gwarancji, że w Okresie gwarancyjnym Sprzęt Siemens (i) będzie wolny od wad wynikających z wykonawstwa 
oraz materiałów w warunkach zwykłego użytkowania oraz (ii) będzie zasadniczo zgodny ze specyfikacjami opisanymi w 
Dokumentacji. Wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym Klientowi w przypadku naruszenia gwarancji jest bezpłatna 
naprawa lub wymiana Sprzętu Siemens przez SISW, według jej wyłącznego uznania. Jeśli SISW według własnego uznania stwierdzi, 
że nie jest w stanie naprawić Sprzętu Siemens lub go wymienić na inny, który będzie działał zgodnie ze zobowiązaniami SISW 
wynikającymi z niniejszych Postanowień, SISW zwróci Klientowi kwoty otrzymane za wadliwy Sprzęt SISW pomniejszone o kwotę 
amortyzacji liniowej rozłożonej na okres 60 miesięcy od dnia pierwotnej Dostawy, oraz przyjmie zwrócone Produkty. Jeśli taki 



Postanowienia dodatkowe dotyczące sprzętu  Strona 2/4 
Wersja 1.2 (15 lipca 2020 r.)  

refundowany Sprzęt Siemens został dostarczony w ramach Systemu, SISW przyjmie także zwrot elementów Oprogramowania 
Systemu i zwróci kwoty zapłacone za licencje na Oprogramowanie na identycznych warunkach.  

4.3 Gwarancja na sprzęt innych firm.  Sprzęt niebędący Sprzętem Siemens jest dostarczany w stanie, w jakim się aktualnie znajduje 
(ang. „AS IS”) i objęty gwarancją producenta lub niezależnego dostawcy, jeśli takowy istnieje. W zakresie dozwolonym przez 
producenta lub niezależnego dostawcę SISW dokonuje na rzecz Klienta cesji wszelkich odpowiednich praw gwarancyjnych do 
takiego sprzętu i dołoży wszelkich starań uzasadnionych względami handlowymi, aby zapewnić Klientowi informacje i pomoc w 
zakresie niezbędnym do umożliwienia mu wysuwania roszczeń gwarancyjnych wobec producenta lub niezależnego dostawcy 
takiego sprzętu. W zakresie, w jakim obowiązujące prawo stanowi, że SISW musi zapewnić gwarancję na Sprzęt dostarczony 
Klientowi, gwarancja udzielona przez SISW jest ograniczona do minimalnej gwarancji wymaganej przez obowiązujące prawo i 
minimalnego okresu wymaganego przez obowiązujące prawo.  

4.4 Brak przedłużenia w związku z usuwaniem wad. Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie lub 
naprawę wad i usterek objętych gwarancją. 

4.5 Wyłączenia gwarancji. Gwarancja nie obejmuje wad czy usterek wynikających z: (i) nieautoryzowanego lub niewłaściwego 
użytkowania lub instalacji, niewłaściwego przygotowania lokalizacji, niezgodności warunków lokalizacyjnych lub środowiskowych 
ze specyfikacją SISW dla lokalizacji lub standardami obchodzenia się ogólnie odnoszącymi się do Sprzętu danego typu, (ii) 
oprogramowania, interfejsów lub sprzętu dostarczonego przez Klienta lub osobę trzecią, (iii) nieprzestrzegania specyfikacji i 
instrukcji SISW dotyczących obsługi, obchodzenia się lub przechowywania Sprzętu, (iv) zwykłego zużycia niewpływającego na 
funkcjonalność systemu (m.in. uszkodzenia kosmetyczne, zarysowania i wgniecenia itp.), (v) zaniedbania, niewłaściwej bądź 
niedostatecznej konserwacji lub kalibracji, (vi) modyfikacji, ulepszeń, napraw lub nieautoryzowanych przeróbek dokonanych przez 
podmiot inny niż SISW czy jej autoryzowani przedstawiciele oraz (vii) narażenia na działanie wody, ognia lub innych zagrożeń.  

4.6 Części regenerowane. SISW nie gwarantuje, że Sprzęt będzie na podstawie niniejszych Postanowień dostarczany w całości lub w 
części w stanie nowym. Sprzęt może zawierać części regenerowane do stanu „jak nowe”, które spełniają wszystkie specyfikacje 
jakościowe SISW oraz podlegają gwarancji i serwisowi.  

 

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I TAJEMNICE HANDLOWE. 

5.1 Licencja na Oprogramowanie sprzętowe. Na podstawie niniejszych Postanowień dotyczących sprzętu SISW udziela Klientowi 
niewyłącznej, nieprzenoszalnej (za wyjątkiem przypadków przeniesienia Sprzętu zawierającego Oprogramowanie sprzętowe) 
licencji na korzystanie z Oprogramowania sprzętowego zawartego w Sprzęcie na potrzeby obsługi Sprzętu. Oprogramowanie 
sprzętowe może być używane wyłącznie w połączeniu ze Sprzętem, w którym jest zawarte. Każde inne użycie Oprogramowania 
sprzętowego stanowi istotne naruszenie Umowy. Klientowi zabrania się (a) dekompilowania, zmiany lub modyfikacji 
Oprogramowania sprzętowego albo tworzenia na jego podstawie innych programów oraz (b) modyfikowania lub usuwania 
informacji o prawach własności, prawach autorskich lub oznaczeń Oprogramowania sprzętowego. Do Oprogramowania 
sprzętowego nie mają zastosowania postanowienia licencji na Oprogramowanie ani postanowienia dotyczące Usług 
wsparcia/utrzymania Oprogramowania.  

5.2 Tajemnice handlowe. Produkty sprzętowe Siemens są uznawane za tajemnice handlowe SISW. Klient (a) nie będzie odtwarzał czy 
dezasemblował Sprzętu ani zezwalał na dostęp do niego lub jego użytkowanie osobom niebędącym Upoważnionymi 
użytkownikami, którzy wymagają dostępu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; (b) podejmie stosowne działania 
w celu ochrony poufności Sprzętu oraz (c) nie będzie usuwał ani przesłaniał żadnych informacji czy legend umieszczonych na 
Sprzęcie. 

5.3 Brak innych praw. Licencja na Oprogramowanie sprzętowe określona w niniejszych Postanowieniach dotyczących sprzętu nie ma 
zastosowania do żadnego innego oprogramowania niż Oprogramowanie sprzętowe zainstalowane na Sprzęcie lub dostarczone w 
połączeniu czy w związku ze Sprzętem dostarczonym na podstawie niniejszych Postanowień. O ile w niniejszych Postanowieniach 
nie określono inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie w innym trybie, na mocy niniejszych Postanowień dotyczących Sprzętu 
Klientowi nie udziela się żadnych praw autorskich, praw do patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani innych praw 
własności intelektualnej czy praw do korzystania z poufnych lub zastrzeżonych informacji SISW. 

5.4 Dalsze obowiązywanie. Postanowienia niniejszego punktu 5 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. 

 

6. NAPRAWY. W przypadku wystąpienia wady lub usterki Sprzętu Siemens po upływie Okresu gwarancyjnego bądź nieobjęcia z 
jakiegokolwiek powodu takiej usterki odpowiednią gwarancją określoną w punkcie 4 niniejszych Postanowień dotyczących Sprzętu 
lub Rozszerzeniem gwarancji czy Pakietem usług wsparcia zamówionym na potrzeby Sprzętu Siemens, Klient może zwrócić się do 
SISW o podjęcie próby naprawienia takiej wady lub usterki. Jednakże nie dla każdego Sprzętu Siemens oferowane są usługi naprawy, 
a jeśli nawet są oferowane, to SISW nie deklaruje ani nie gwarantuje, że wszelkie takie usterki zostaną naprawione lub że SISW 
zgodzi się wykonać taką naprawę. Z tytułu takich napraw lub prób napraw Klient zobowiązuje się zapłacić SISW kwoty naliczone 
według obowiązujących w danej chwili stawek SISW, powiększone o wszelkie uzasadnione wydatki bieżące.  
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7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA SPRZĘTU NA ZASADZIE LEASE. Postanowienia niniejszego punktu 7 
(„Postanowienia dotyczące udostępnienia Sprzętu na zasadzie Lease”) dotyczą udostępnienia Sprzętu na zasadzie Lease.  

7.1 Dzierżawa.  Wszystkie zamówienia na udostępnienie sprzętu na zasadzie Lease podlegają dostępności Sprzętu w chwili złożenia 
zamówienia i SISW zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Zamówienia na udostępnienie sprzętu na zasadzie Lease, według 
własnego uznania. Dodatkowo usługi Lease mogą nie być dostępne dla określonego Sprzętu i SISW zastrzega sobie prawo do 
udostępnienia według własnego uznania usług Dzierżawy pewnego Sprzętu tylko w połączeniu z zakupem licencji na 
Oprogramowanie, które będzie używane na dzierżawionym Sprzęcie. 

Klientowi przyznaje się nieprzenoszalne, tymczasowe, ograniczone prawo do korzystania z dzierżawionego Sprzętu na obszarze 
Terytorium. Każdy dzierżawiony Sprzęt może być użytkowany wyłącznie przez Upoważnionych użytkowników sprzętu.   

Na Klienta nie są przenoszone żadne prawa własności dzierżawionego Sprzętu.  Prawo własności dzierżawionego Sprzętu pozostaje 
w rękach SISW lub osób trzecich, od których firma SISW uzyskała prawo do wynajmu Sprzętu. 

7.2 Okres udostępnienia na zasadzie Lease i powiązane opłaty.  Prawo do korzystania ze Sprzętu jest ograniczone czasowo do okresu 
uzgodnionego między SISW i Klientem w Zamówieniu. O ile w Zamówieniu nie określono inaczej, okres udostępnienia na zasadzie 
Lease zaczyna płynąć z dniem dostarczenia dzierżawionego Sprzętu Klientowi. Okres udostępnienia na zasadzie Lease podlega 
odnowieniu na dodatkowy ograniczony okres lub okresy po upływie początkowego okresu Lease, na drodze uzgodnienia między 
stronami w odrębnym Zamówieniu. Po upływie okresu początkowego lub dowolnego okresu odnowienia, albo po rozwiązaniu 
zgodnie z niniejszymi Postanowieniami dotyczącymi sprzętu lub Umową, czy w trybie zgodnym z punktem 7.9 niniejszych 
Postanowień w odniesieniu do konkretnego przypadku udostępnienia na zasadzie Lease, Klient traci prawo do korzystania ze 
Sprzętu, musi zaprzestać dalszego korzystania z niego i niezwłocznie zwrócić go do źródłowej placówki SISW.  

Opłaty za udostępnienie na zasadzie Lease są płatne z góry, nie podlegają zwrotowi i będą fakturowane zgodnie z ustaleniami stron 
w Zamówieniu.  

7.3 Stan Sprzętu. Po odebraniu dzierżawionego Sprzętu Klient dokona jego sprawdzenia i potwierdzi fakt otrzymania całości Sprzętu w 
stanie bezpiecznym i sprawnym. Niedopełnienie obowiązku wniesienia na piśmie zastrzeżeń odnośnie do stanu dzierżawionego 
Sprzętu w ciągu trzech (3) dni roboczych od jego otrzymania będzie uważane za potwierdzenie dostarczenia całości dzierżawionego 
Sprzętu w stanie sprawnym. 

7.4 Obowiązki Klienta i czynności zabronione. 

(a) Prawidłowe użytkowanie. Klient będzie użytkował dzierżawiony Sprzęt w zwykły, zwyczajowy sposób, zgodnie z jego 
przeznaczeniem i Dokumentacją. Klient będzie przez cały czas: (i) obchodził się z dzierżawionym Sprzętem z uzasadnioną dozą 
ostrożności, (ii) utrzymywał go w czystości oraz (iii) podejmował wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu jego ochrony przed 
kurzem i innymi zanieczyszczeniami, z zastrzeżeniem zwykłego zużycia. Klient dopilnuje, aby jego Upoważnieni użytkownicy sprzętu, 
którzy będą korzystać z dzierżawionego Sprzętu, zapoznali się z Dokumentacją Sprzętu przed przystąpieniem do użytkowania oraz 
aby dysponowali wiedzą i doświadczeniem w zakresie zwykłej i bezpiecznej obsługi podobnego sprzętu.  

(b) Zabronione użytkowanie dzierżawionego Sprzętu.  Niniejszym Klientowi zabrania się powodowania lub zezwalania na uzyskiwanie 
dostępu do Sprzętu lub jego użytkowania przez inne osoby niż Upoważnieni użytkownicy sprzętu. 

(c) Przekazywanie Sprzętu.  O ile w niniejszych Postanowieniach dotyczących Sprzętu nie określono inaczej, Klient nie może 
dystrybuować, poddzierżawiać, wypożyczać, wynajmować, sprzedawać ani w inny sposób przekazywać posiadania (poprzez 
zamianę, darowiznę, z mocy prawa czy w inny sposób) dzierżawionego Sprzętu w całości lub w części jakiejkolwiek osobie bez 
uprzedniej pisemnej zgody SISW. 

(d) Odtwarzanie lub modyfikacja Sprzętu. O ile prawo właściwe nie przewiduje inaczej, Klientowi zabrania się odtwarzania, 
dezasemblowania czy wykonywania innych działań zmierzających do poznania technologii użytej w Sprzęcie. Klient nie może także 
w inny sposób modyfikować, przerabiać, dostosowywać, wbudowywać czy scalać Sprzętu z innym sprzętem.   

(e) Lokalizacja i Terytorium. Klient nie może korzystać ze Sprzętu poza obszarem Terytorium. Na wniosek SISW Klient poinformuje SISW 
o dokładnej lokalizacji dzierżawionego Sprzętu. 

(f) Oznaczenia właściciela. Dzierżawiony Sprzęt może być oznakowany lub oznaczony w celu wskazania, że stanowi własność SISW. 
Klientowi zabrania się usuwania takich oznaczeń, etykiet czy plakietek. 

(g) Obciążenia. Klient nie może ustanawiać na dzierżawionym Sprzęcie zastawu czy innych obciążeń. 

(h) Prawo do audytu. SISW może w zwykłych godzinach pracy i za stosownym uprzedzeniem wchodzić na obiekty Klienta, w których 
przechowywany lub użytkowany jest dzierżawiony Sprzęt, w celu jego zlokalizowania i sprawdzenia jego stanu oraz 
przeprowadzenia audytu przestrzegania przez Klienta niniejszych Postanowień dotyczących Sprzętu. 

7.5 Zwrot Sprzętu. Po upływie lub rozwiązaniu okresu Lease Klient zwróci całość dzierżawionego Sprzętu w takim stanie, w jakim go 
otrzymał, z zastrzeżeniem zwykłego zużycia, jednak w każdej sytuacji w stanie sprawnym. Klient zobowiązuje się zapłacić za każde 
uszkodzenie lub za utratę Sprzętu z dowolnej przyczyny, z wyjątkiem zwykłego zużycia. Sprzęt zwrócony przez Klienta w stanie 



Postanowienia dodatkowe dotyczące sprzętu  Strona 4/4 
Wersja 1.2 (15 lipca 2020 r.)  

niedziałającym, uszkodzonym lub z brakującymi elementami zostanie naprawiony przez SISW w celu przywrócenia pierwotnego 
stanu sprawności na koszt Klienta. Za każdy Sprzęt (i) zwrócony w stanie uszkodzonym lub niedziałającym bez możliwości naprawy 
albo (ii) niezwrócony do SISW z jakiegokolwiek powodu Klientowi zostanie wystawiona faktura według obowiązującego w danej 
chwili cennika handlowego. 

7.6 Ograniczona gwarancja i wyłączenia. O ile w Zamówieniu nie określono inaczej, dzierżawiony Sprzęt będzie objęty pakietem usług 
Rozszerzenia gwarancji, a zatem postanowienia punktu 4 będą miały do niego zastosowanie przez cały okres udostępnienia na 
zasadzie Lease. 

7.7 Opłaty za wysyłkę i transport oraz ryzyko.  O ile w odpowiednim Zamówieniu nie określono inaczej, każda ze stron będzie ponosić 
koszty i ryzyko związane z wysyłką odpowiedniego dzierżawionego Sprzętu na warunkach DAP (Incoterms 2020) na adres dostawy 
podany przez drugą stronę. 

7.8 Odpowiedzialność i przejęcie odpowiedzialności. Z wyłączeniem szkód wynikających z błędów konstrukcyjnych lub 
nieprawidłowego działania dzierżawionego Sprzętu z naruszeniem wyraźnych gwarancji udzielonych przez SISW w punkcie 7.6 
niniejszych Postanowień dotyczących Sprzętu, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z użytkowania, 
niewłaściwego użycia lub zaniedbania dzierżawionego Sprzętu, w tym za wszelkie wypadki skutkujące obrażeniami ciała lub 
uszkodzeniem mienia. Klient zapewni SISW ochronę przed wszelkimi roszczeniami, pozwami, żądaniami, procesami sądowymi, 
szkodami, stratami, podwyższeniami podatków, zobowiązań i kosztów, w tym opłat i kosztów doradztwa prawnego w 
uzasadnionym zakresie, wynikającymi z niewłaściwego użycia lub zaniedbania w odniesieniu do dzierżawionego Sprzętu albo z nim 
związanymi. Postanowienia niniejszego punktu obowiązują także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z dowolnego powodu. 

7.9 Rozwiązanie Postanowień i odzyskanie Sprzętu. W przypadku istotnego naruszenia przez jedną ze stron obowiązków lub 
zobowiązań wynikających z niniejszych Postanowień dotyczących Sprzętu bądź z Umowy i nieprzystąpienia do naprawy takiego 
uchybienia z należytą starannością w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania druga strona może za pisemnym 
wypowiedzeniem odstąpić od każdego udostępnienia na zasadzie Lease ze skutkiem natychmiastowym, bez uszczerbku dla prawa 
do odszkodowania lub innych środków zaradczych przysługujących takiej stronie. 

Za wyjątkiem przypadków zabronionych obowiązującym prawem upadłościowym i prawem o niewypłacalności, jeżeli jedna ze stron 
utraci wypłacalność lub zdolność do terminowej spłaty zobowiązań, ogłosi upadłość lub stanie się przedmiotem postępowania 
upadłościowego bądź zostanie jej wyznaczony syndyk lub zarządca masy upadłościowej, drugiej stronie będzie przysługiwać prawo 
do odstąpienia od każdego udostępnienia na zasadzie Lease za pisemnym wypowiedzeniem. 

Jeżeli Klient nie dopełni obowiązku zwrócenia jakiegokolwiek Sprzętu na podstawie niniejszych Postanowień dotyczących Sprzętu, 
personelowi, agentom i przedstawicielom SISW będzie przysługiwać prawo do wkroczenia do obiektów Klienta, w których 
dzierżawiony Sprzęt jest przechowywany lub użytkowany, w celu jego odzyskania. 

 

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODSZKODOWANIE. Oprócz postanowień Umowy dotyczących ograniczenia 
odpowiedzialności, w odniesieniu do Sprzętu i wszelkich powiązanych usług zastosowanie mają następujące postanowienia 
dodatkowe: 

(a) SISW nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: (i) jakiejkolwiek straty czy szkody w całości lub w części związanej z 
nieprzestrzeganiem jakichkolwiek instrukcji dotyczących Sprzętu lub Pakietu usług udostępnionego przez SISW; (ii) 
jakiejkolwiek straty czy szkody związanej ze Sprzętem zmodyfikowanym lub konserwowanym przez inne osoby niż SISW; (iii) 
jakiejkolwiek straty czy szkody związanej z danymi wygenerowanymi przez Sprzęt lub w wyniku jego użytkowania. 

(b) Klient zapewni SISW ochronę i zabezpieczenie przed wszelkimi roszczeniami, stratami (finansowymi bądź innymi), szkodami, 
zobowiązaniami, kosztami, zwiększeniami podatków lub kosztów (w tym między innymi opłat i kosztów doradztwa prawnego 
w uzasadnionym zakresie), które mogą zostać poniesione lub być dochodzone przez inne osoby w związku z trybem 
świadczenia usług związanych ze Sprzętem, jeśli wynika on z dyspozycji Klienta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Postanowienia niniejszego punktu 8 obowiązują także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 


