Licencje testowe
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
Licencji Testowych”) odnoszą się wyłącznie do licencji próbnych i testowych na oprogramowanie udzielonych przez 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 oprogramowania próbnego lub testowego SISW.
1.

Definicje. Terminy pisane wielką literą w niniejszej Modyfikacji Dotyczącej Licencji Próbnych mają odpowiednie znaczenia
nadane im w Umowie, chyba że niniejsza Modyfikacja Dotycząca Licencji Próbnych stanowi inaczej.

2.

Udzielenie licencji. SISW udziela Klientowi niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu, ograniczonej licencji na instalację
i użytkowanie wykonywalnej postaci Oprogramowania w środowisku testowym na Terytorium, wyłącznie do celów testowych.
Oprogramowanie nie może być użytkowane do celów komercyjnych, profesjonalnych ani produkcyjnych, do prowadzenia
szkoleń na zasadach komercyjnych ani do jakichkolwiek innych celów z zamiarem osiągnięcia zysku, w tym do
przeprowadzania testów, analiz ani badań porównawczych. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszej Umowy SISW
dostarczy Klientowi aktualizacje lub nowe wersje Oprogramowania, takie aktualizacje lub nowe wersje będą uznawane za
część Oprogramowania i będą podlegały postanowieniom niniejszej Umowy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za
instalację Oprogramowania na kompatybilnym sprzęcie, z systemem operacyjnym dostarczonym przez Klienta. Klient nie jest
uprawniony do (i) tworzenia kopii Oprogramowania, w całości ani części, chyba że jest to konieczne do instalacji
Oprogramowania lub na potrzeby tworzenia kopii zapasowych; (ii) ujawniania Oprogramowania jakimkolwiek osobom innym
niż pracownicy Klienta, którym Oprogramowanie jest potrzebne do przeprowadzenia testu; ani (iii) dekompilacji, rozkładania
na czynniki pierwsze ani dokonywania analizy wstecznej Oprogramowania. Klient niniejszym zobowiązuje się nie
podejmować powyższych działań. Klient jest zobowiązany zachować i odtworzyć wszystkie informacje o prawach autorskich
i zastrzeżonym charakterze Oprogramowania w ich oryginalnej postaci na wszystkich utworzonych kopiach Oprogramowania.
Oryginał i wszystkie kopie Oprogramowania pozostaną wyłączną własnością SISW i będą podlegać postanowieniom Umowy,
z jej zmianami wynikającymi z niniejszej Modyfikacji Dotyczącej Licencji Testowych. W odniesieniu do Oprogramowania
SISW zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na podstawie niniejszej Umowy.

3.

Zobowiązania Klienta. Klient przekaże SISW identyfikator hosta wymagany przez SISW oraz inne informacje, jakich SISW
zasadnie zażąda na temat każdej stacji roboczej i/lub serwera, na których zostanie zainstalowana część Oprogramowania
obsługująca proces zarządzania licencjami, aby umożliwić SISW wygenerowanie pliku licencji, który ograniczy dostęp
końcowych użytkowników wyłącznie do tych modułów Oprogramowania, które są objęte licencją udzielaną na podstawie
niniejszej Umowy, a także aby zapewnić przestrzeganie przez Klienta postanowień Umowy, z jej zmianami wynikającymi
z niniejszej Modyfikacji Dotyczącej Licencji Testowych. SISW niniejszym oświadcza, a Klient niniejszym przyjmuje do
wiadomości, że Oprogramowanie stanowi i zawiera wartościowe tajemnice handlowe oraz poufne informacje biznesowe SISW
i/lub dostawców zewnętrznych SISW. Klient jest zobowiązany zachować takie informacje w poufności i podjąć wszelkie
środki zapobiegawcze w celu ochrony poufności takich informacji. W wypadku faktycznego lub grożącego naruszenia przez
Klienta lub któregokolwiek z pracowników Klienta zobowiązań określonych w Umowie ze zmianami wynikającymi
z niniejszej Modyfikacji Dotyczącej Licencji Testowych, SISW będzie miał prawo, poza wszelkimi innymi przysługującymi
mu środkami prawnymi, do wystąpienia o wydanie nakazu zaprzestania takich działań lub prób. Klient niniejszym przyjmuje
do wiadomości i zgadza się z tym, że odszkodowanie pieniężne nie jest wystarczającym środkiem ochrony SISW.
Zobowiązanie do zachowania poufności i nieujawniania informacji, określone w niniejszym par. 3, pozostaje w mocy po
wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy ze zmianami wynikającymi z niniejszej Modyfikacji Dotyczącej Licencji Testowych.
Dostawcy zewnętrzni SISW mają prawo do egzekwowania Umowy ze zmianami wynikającymi z niniejszej Modyfikacji
Dotyczącej Licencji Testowych bezpośrednio względem Klienta w zakresie, w jakim dotyczy ona Oprogramowania dostawców
zewnętrznych SISW.

4.

Wyłączenie gwarancji. Oprogramowanie Testowe jest dostarczane do Klienta w stanie, w jakim się znajduje („as-is”) i nie
obejmuje usług wsparcia/utrzymania SISW. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że wprowadzanie
danych oraz ich dokładność i adekwatność, a także dokładność i adekwatność danych wyjściowych generowanych w wyniku
wprowadzenia danych, pozostają pod wyłączną kontrolą Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie
danych wyjściowych lub poleganie na nich. SISW ORAZ DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI SISW NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH
GWARANCJI, W TYM ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI HANDLOWEJ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI ANI
GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA
DOSTARCZONEGO NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY I ZGODNIE Z NIĄ. SISW ani dostawcy zewnętrzni SISW
nie będą w żadnym wypadku ponosić wobec Klienta odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub odszkodowań
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wynikających z niniejszej Umowy ani z nią związanych, niezależnie od formy powództwa, z tytułu odpowiedzialności
umownej, deliktowej albo z innych przyczyn.
5.

Okres obowiązywania i wygaśnięcie licencji. Licencje testowe udzielane są na czas oznaczony, określony przez SISW.
Każda licencja testowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w wypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień
zawartych w niniejszej Modyfikacji Dotyczącej Licencji Testowych. Otrzymanie przez Klienta aktualizacji lub nowych wersji
nie wydłuża, w sposób dorozumiany, okresu obowiązywania licencji testowej, określonego w odniesieniu do danego
Oprogramowania. W ciągu 10 dni od daty wygaśnięcia jakiejkolwiek licencji testowej Klient jest zobowiązany, na własny
koszt, (i) zwrócić SISW oryginał oraz wszystkie kopie Oprogramowania na fizycznym nośniku, we wszystkich postaciach, a
także wszelkie związane z nim klucze sprzętowe, (ii) zniszczyć wszystkie elektroniczne kopie Oprogramowania, oraz (iii)
poświadczyć na rzecz SISW, na piśmie, wykonanie tych zobowiązań.
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