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Usługi profesjonalne 
Postanowienia dodatkowe 

 
Niniejsze postanowienia dodatkowe dotyczące usług profesjonalnych („Postanowienia dotyczące Usług profesjonalnych”) 

uzupełniają Umowę Licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zawartą między podmiotem firmy Siemens 

określonym z nazwy w Zamówieniu („SISW”) a klientem, który zaakceptował Zamówienie („Klient”), wyłącznie w 

odniesieniu do Produktów Usług profesjonalnych wskazanych na Formularzu zamówienia jako „SERV” oraz Usług 

profesjonalnych świadczonych na podstawie SOW. Niniejsze Postanowienia dotyczące Usług profesjonalnych, wraz z EULA 

i innymi odpowiednimi postanowieniami dodatkowymi, tworzą umowę zawartą między stronami („Umowa”). Terminy pisane 

w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie określone w Umowie. 

 

1. USŁUGI PROFESJONALNE; PROCEDURA KONTROLI ZMIANY.  SISW będzie świadczyć Usługi 

profesjonalne, dostarczając rezultatów opisanych w SOW. SISW i Klient będą przestrzegać oficjalnej procedury kontroli 

zmiany w stosunku do wszelkich wnioskowanych zmian w SOW. Po złożeniu wniosku o zmianę przez SISW lub Klienta 

SISW przekaże Klientowi kosztorys i warunki zmiany harmonogramu do akceptacji na piśmie. Jeżeli Klient nie okaże 

pisemnej akceptacji w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od daty przekazania przez SISW kosztorysu i warunków 

zmiany harmonogramu, wówczas wniosek o zmianę straci ważność i SISW będzie kontynuować świadczenie Usług 

profesjonalnych zgodnie z SOW. 

 

2. PERSONEL.  SISW wyznacza swój personel wyłącznie według własnego uznania. Personel SISW świadczący Usługi 

profesjonalne zachowuje status pracowników SISW i SISW odpowiada za całość jego wynagrodzenia i innych 

świadczeń pracowniczych. SISW może zatrudniać podwykonawców do wykonywania obowiązków wynikających z 

odpowiedniego SOW, z tym zastrzeżeniem, że SISW pozostaje głównym podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie 

Usługi profesjonalne wykonywane przez podwykonawców SISW. W trakcie świadczenia Usług profesjonalnych przez 

SISW i przez 12 miesięcy od ich zakończenia, żadna ze stron nie będzie bezpośrednio czy pośrednio zatrudniać ani 

zabiegać o zatrudnienie pracowników drugiej strony czy podwykonawców SISW, którzy to pracownicy biorą czynny 

udział w świadczeniu, wykorzystaniu  lub ocenie odpowiednich Usług profesjonalnych, bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej strony. Niezależnie od powyższego postanowienia, niniejsza Umowa nie zabrania zatrudniania czy zabiegania o 

zatrudnienie będącego skutkiem (i) aktywnego poszukiwania czy podobnego procesu stosowanego w toku zwykłej 

działalności i w sposób zgodny z najlepszymi praktykami takiej działalności lub (ii) reklamy lub innych publikacji w 

ogólnym obiegu.  

 

3. OBOWIĄZKI KLIENTA.  Klient będzie wypełniał swoje obowiązki określone w odpowiednim SOW. Jeśli zajdzie 

potrzeba wykonania przez SISW Usług profesjonalnych w lokalizacji Klienta, Klient umożliwi SISW dostęp do swoich 

obiektów, powierzchni biurowej i środków komunikacji. Klient zapewni SISW prawo do korzystania z wszelkiego 

oprogramowania czy praw własności intelektualnej osób trzecich, udostępnionych SISW przez Klienta w zakresie 

niezbędnym do świadczenia Usług profesjonalnych. Klient zapewni SISW ochronę prawną przed wszelkimi 

roszczeniami wysuwanymi wobec SISW w związku z naruszeniem przez Klienta poprzedniego postanowienia. Klient 

poniesie koszty obrony prawnej przed takimi roszczeniami oraz zapłaci wszelkie odszkodowania i opłaty  adwokackie 

ostatecznie zasądzone lub uzgodnione w związku z nimi, o ile SISW niezwłocznie zawiadomi Klienta na piśmie o danym 

roszczeniu i umożliwi mu bezpośrednie pokierowanie tokiem obrony lub ugody. Klient nie podlega obowiązkowi 

zapłaty odszkodowania zasądzonego bez jego zgody. Niniejszy punkt pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

niniejszej Umowy. 

 

4. PRAWO WŁASNOŚCI REZULTATÓW USŁUG. 

4.1 Wcześniej istniejące oprogramowanie i technologie. Każda ze stron zachowuje wszelkie prawa do oprogramowania, 

pomysłów, koncepcji, know-how, narzędzi programistycznych, technik czy innych zastrzeżonych materiałów lub informacji 

nabytych bądź opracowanych przed rozpoczęciem projektu Usług profesjonalnych, albo nabytych lub opracowanych po jego 

zakończeniu, ale bez odnoszenia się do — czy korzystania z — własności intelektualnej drugiej strony („Wcześniej istniejące 

materiały”). 

4.2 Prawo własności rezultatów Usług. Z zastrzeżeniem poniższych punktów 4.3 i 4.4, SISW staje się właścicielem wszelkich 

praw własności intelektualnej do wszystkich rezultatów Usług stworzonych lub dostarczonych przez SISW na podstawie 

niniejszych Postanowień dotyczących Usług profesjonalnych. Dodatkowo SISW staje się właścicielem praw własności 

intelektualnej do wszelkiego know-how, technik, koncepcji lub pomysłów powstałych w toku świadczenia Usług na 

podstawie niniejszych Postanowień i związanych z Wcześniej istniejącymi materiałami SISW. 
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4.3 Rezultaty oparte na oprogramowaniu i technologiach Klienta. Z zastrzeżeniem punktu 4.4, Klient staje się właścicielem 

wszelkich praw własności intelektualnej do rezultatów Usług powstałych na podstawie niniejszych Postanowień, o ile takie 

rezultaty obejmują Wcześniej istniejące materiały Klienta, ich produkty pochodne lub modyfikacje.  

4.4 Oprogramowanie i technologie osób trzecich. Całość oprogramowania i technologii uzyskanych przez jedną ze stron na 

podstawie licencji udzielonej przez osobę trzecią pozostaje własnością owej osoby trzeciej.  

4.5 Udzielenie licencji na rezultaty Usług będące własnością SISW. SISW udziela Klientowi dożywotniej, niepodlegającej 

honorariom autorskim, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z rezultatów Usług będących własnością 

SISW i udostępnionych Klientowi na podstawie SOW do jego własnych celów. O ile odpowiednie SOW nie określa inaczej, 

rezultaty Usług w postaci oprogramowania zostaną udostępnione w formie wykonywalnej, a Klientowi przysługuje prawo 

do wczytywania, wykonywania, wyświetlania, przechowywania i innego wykorzystywania oprogramowania do własnych 

celów.  

4.6 Brak „dzieł wykonanych służbowo”. Usługi świadczone na podstawie niniejszych Postanowień nie stanowią „dzieł 

wykonanych służbowo” w rozumieniu odpowiednich przepisów o prawach autorskich. SISW zachowuje prawo własności 

do wszelkiej produkcji w toku na podstawie SOW i nie dostarczy jej rezultatów do chwili zapłaty przez Klienta pełnej kwoty 

zgodnie z niniejszymi Postanowieniami dotyczącymi Usług profesjonalnych. 

4.7 Brak licencji na własność intelektualną drugiej strony. O ile niniejsza Umowa nie przewiduje inaczej, żadna ze stron nie 

udziela drugiej stronie licencji na jakiekolwiek patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe czy inną własność 

intelektualną. SISW przysługuje prawo do swobodnego korzystania z pomysłów, koncepcji, metod, procesów i know-how 

powstałego w toku świadczenia Usług profesjonalnych (łącznie „Know-how”), o ile takie Know-how nie obejmuje 

Wcześniej istniejących materiałów Klienta.  

 

5. GWARANCJA.  SISW udziela gwarancji, że Usługi profesjonalne będą świadczone w sposób profesjonalny i fachowy. 

POZA OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM PUNKCIE 5, SISW NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, 

WYRAŻONYCH WPROST, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO USŁUG 

PROFESJONALNYCH I NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE TAKIE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI 

GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 

 

6. KONTRAHENT I PRAWO WŁAŚCIWE. Niezależnie od postanowień Umowy, świadczenie Usług profesjonalnych 

określonych w SOW podlega prawu kraju lub regionu, w którym podmiot z grupy SISW realizujący SOW ma swą siedzibę. 

 


