WARUNKI I POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WYKONYWANIA USŁUG
Niniejsze Warunki i postanowienia dotycz ce wykonywania
usług maj zastosowanie do Usług wykonywanych przez
QAD.
Artykuł 1.

opłaty) równała si kwocie pierwotnie nale nej sprzed
odliczenia kwot na podatki, opłaty celne lub inne opłaty. QAD
pokrywa wszelkie podatki z tytułu uzyskanego przez siebie
przychodu netto.

Usługi

Artykuł 3.

1.1 Zamówienie Projektowe. Usługi b d wykonywane przez

Poufno

QAD na rzecz Klienta w zamian za uzgodnion opłat i na
bazie Zamówienia Projektowego, do którego zastosowanie
maj
niniejsze Warunki i postanowienia dotycz ce
wykonywania
usług.
Zamówienie
Projektowe
jest
dokumentem, w którym zawarty jest szczegółowy opis Usług
(wł czaj c w to ceny) formalnie zamówionych od QAD.
Zamówienie Projektowe oraz Warunki i postanowienia
dotycz ce wykonywania usług s
okre lane wspólnym
mianem „Umowy”.

3.1 Informacje poufne. Ka da ze stron gwarantuje,

1.2 Współpraca. Klient zapewni QAD rzetelne informacje i

Artykuł 4.

e
wszystkie informacje otrzymane przez drug stron , o których
wiadomo, e s lub powinny by traktowane jako poufne b d
traktowane jako poufne, chyba e zobowi zanie prawne
nakazuje ujawnienie takich informacji. Strona otrzymuj ca
informacje poufne b dzie je wykorzystywa jedynie do celu,
do jakiego zostały one przekazane. Informacje b d zawsze
uznawane za poufne, je eli zostały w ten sposób
sklasyfikowane przez drug stron .

dost p do wszystkich zasobów niezb dnych do prawidłowego
wykonania przez QAD swoich zobowi za . QAD nie b dzie
ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek problemy z
wykonywaniem Usług wynikłe z niewypełnienia przez Klienta
powy szych zobowi za .

Artykuł 2.

Własno

intelektualna

4.1 Własno
Produktów. Je eli wykonanie Usług b dzie
skutkowało pojawieniem si produktu opartego na istniej cym
produkcie (lub na istniej cym prawie własno ci intelektualnej,
technologii itp.) i produkt ten podlega b dzie odr bnej
ochronie własno ci intelektualnej, wtedy podmiotowi, któremu
przysługuje prawo własno ci intelektualnej do istniej cego
produktu, na którym oparty nowy produkt przysługiwały b d
równie prawa do własno ci intelektualnej do tego produktu.
Je eli wykonanie Usługi spowoduje powstanie produktu, który
nie b dzie oparty o istniej cy produkt, prawa autorskie do
tego powstałego produktu b d nale e do QAD. Je eli
podmiotowi przysługuj prawa własno ci intelektualnej, które
zgodnie z powy szymi zasadami powinny nale e do innego
podmiotu, wtedy podmiot ten przeka e te prawa drugiemu
podmiotowi.

Płatno ci

2.1 Fakturowanie. Faktury za Usługi, w rozbiciu na czas i
materiały, b d wystawiane dwa razy na miesi c z dołu.
Faktury za Usługi wykonane wg ustalonych opłat b d
wystawiane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamówieniu Projektowym. Termin płatno ci faktur b dzie
upływał w ci gu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty
wystawienia faktury. Je eli QAD nie otrzyma płatno ci w
terminie, ma prawo do zawieszenia wykonywania Usług. QAD
zastrzega sobie prawo przenoszenia wierzytelno ci nale nej
na mocy j Umowy na inne spółki z Grupy Firm QAD lub
upowa ni lub umocowa inn spółk z Grupy Firm QAD do
dochodzenia nale no ci wynikaj cej z Umowy.

4.2 Ekspertyza QAD. W ramach Usług

wiadczonych
zgodnie z Umow , QAD mo e wykorzysta
własne
do wiadczenie do stworzenia pewnych standardowych
szablonów, zasad biznesowych i procedur. QAD b dzie
wła cicielem i b dzie posiadało wył czne prawo do
powy szych standardowych szablonów, zasad biznesowych i
procedur.

2.2 Wydatki. Klient zwróci QAD wszelkie udokumentowane i
zasadne koszty zwi zane z podró , koszty administracyjne,
oraz koszty zwi zane z bie cymi wydatkami, poniesione w
zwi zku z realizacj Usług. Ww. koszty b d naliczane wg
standardowych zasad QAD dotycz cych kosztów zwi zanych
z podró i zakwaterowaniem.

4.3 Przyznanie licencji. Po otrzymaniu płatno ci za Usługi,
QAD
niniejszym
przyznaje
Klientowi
niewył czn ,
nieprzeno n , nie ograniczon w czasie i woln od opłaty za
prawa autorskie licencj na wykorzystanie Produktu, do
którego QAD posiada prawa autorskie, zgodnie z warunkami i
postanowieniami Umowy Licencyjnej i Serwisowej. Umowa
Licencyjna i Serwisowa oznacza umow (umowy), na mocy
której Klient otrzymał licencj na Oprogramowanie i zakupił
serwis na oprogramowanie QAD od QAD lub jej dystrybutora.
Warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej i Serwisowej
odno nie udzielenia licencji zostaj niniejszym wł czone
przez przywołanie.

2.3 Odsetki. Wszelkie kwoty nale ne na rzecz QAD
wynikaj ce z niniejszej Umowy, które nie zostały spłacone w
ustalonym terminie b d obci one odsetkami w wysoko ci
czterokrotno ci kredytu lombardowego NBP w skali roku.
2.4 Podatki. Opłaty za Usługi nie podlegaj podatkom,
opłatom celnym i innym opłatom. Klient nie odliczy adnej
kwoty na podatki, opłaty celne lub dowolne inne opłaty od
płatno ci nale nej QAD na mocy niniejszy Umowy. Je eli
Klient jest prawnie zobowi zany do odliczenia jakichkolwiek
podatków od kwoty nale nej QAD zgodnie z niniejsz
Umow , wtedy Klient zapłaci QAD kwot brutto w takiej
wysoko ci, aby kwota netto otrzymana przez QAD (po
odliczeniu wymaganych kwot na podatki, opłaty celne lub inne

Artykuł 5.

Ograniczona gwarancja

5.1 Profesjonalizm. QAD za wiadcza i gwarantuje, e Usługi
wiadczone przez QAD b d
wykonywane w sposób
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profesjonalny.

5.2 Prawa autorskie. QAD zapewnia, e wszystkie Produkty

QAD wypowie Umow za naruszenie jej warunków, wtedy
licencje na Produkty dostarczone w zwi zku z Umow
wygasn ..

5.3 Bł dy. QAD gwarantuje,
e w okresie 90
(dziewi dziesi ciu) dni od daty dostarczenia Produkty
b d ce cz ci Usług b d wolne od istotnych bł dów w
programie i b d funkcjonowa zgodnie z uzgodnion
specyfikacj .

Je eli QAD wypowie Umow bez podania przyczyny, wtedy
Klient b dzie mógł (i) otrzyma zwrot wszystkich opłat
zapłaconych QAD i wypowiedzie licencje na korzystanie z
Produktu powstałego w ramach wiadczonych Usług lub (ii)
otrzyma od QAD wszystkie Usługi wykonane zgodnie z
Umow , uko czone lub nie na dzie wypowiedzenia Umowy,
w zamian za opłat za te Usługi.

s oryginalnymi dziełami autorskimi i s wolne od wszelkich
zastawów, obci e , roszcze i da osób trzecich.

Artykuł 8.

5.4 Produkty podmiotów trzecich. QAD nie składa adnych
o wiadcze ani zapewnie wzgl dem Usług wiadczonych w
odniesieniu do wadliwych produktów podmiotów trzecich.

8.1 Prawo maj ce zastosowanie wzgl dem niniejszej
Umowy. Niniejsza Umowa b dzie rozumiana i stosowana w
zgodzie z polskim prawem. Wszelkie spory wynikłe w zwi zku
z Umow b d podlegały wył cznej jurysdykcji wła ciwego
s du we Wrocławiu, z prawem do odwołania si od
orzeczenia s du.

5.5 Ograniczona gwarancja. OGRANICZONA GWARANCJA
ZAWARTA W NINIEJSZYM ARTYKULE ZAST PUJE
WSZELKIE INNE WYRA NE ORAZ DOROZUMIANE
GWARANCJE/R KOJMIE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE
DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, QAD NIE UDZIELA
ADNEJ INNEJ GWARANCJI/R KOJMI I WSZYSTKIE INNE
WARUNKI, GWARANCJE/R KOJMIE I ZAPEWNIENIA, W
SZCZEGÓLNO CI GWARANCJA/R KOJMIA WYNIKAJ CA
Z POLKSIEGO PRAWA CYWILNEGO ORAZ USTAWY Z
DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I
ORAZ
PRAWACH
POKREWNYCH.
WYRA NE
DOROZUMIANE, NIE MAJ ZASTOSOWANIA
Artykuł 6.

8.2 Przeniesienie praw. Klient nie dokona cesji ani przeniesienia
swoich praw i obowi zków wynikaj cych z Umowy na stron
trzeci .
8.3 Personel i podwykonawcy. QAD pozostawia sobie prawo
do decydowania, którzy pracownicy b d wykonywa Usługi.
QAD ma prawo do zlecenia wykonania cało ci lub cz ci
Usług innym podmiotem b d cym cz ci Grupy Firm QAD
lub podmiotom trzecim, pod warunkiem, e QAD b dzie
stron
gwarantuj c
wykonanie Usług zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Ograniczenie odpowiedzialno ci

6.1 Szkody.
W
MAKSYMALNYM
ZAKRESIE
DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, QAD NIE B DZIE
ODPOWIEDZIALNO CI
ZA
UTRACONE
PONOSI
DOCHODY, ZYSKI LUB INNE SPECJALNE, PO REDNIE
LUB PRZYPADKOWE KONSEKWENCJE LUB SZKODY,
BEZ WZGL DU NA SPOSÓB ICH POWSTANIA, NAWET
JE ELI QAD MIAŁ, LUB MÓGŁ MIE WIEDZ , NA TEMAT
MO LIWO CI ICH POWSTANIA.

8.4 Personel. Klient nie b dzie próbował zatrudni adnego
pracownika QAD podczas obowi zywania niniejszej Umowy i
przez okres 6 (sze ciu) miesi cy po jej zako czeniu, chyba
e Klient zapłaci QAD równowarto
sze ciomiesi cznej
pensji takiego pracownika.
8.5 Siła Wy sza Za wyj tkiem dokonywania przez Klienta
płatno ci, adna strona nie b dzie odpowiedzialna za
opó nienia lub nieprawidłowe działania wynikłe z
nieprzewidzianych okoliczno ci b d cych poza kontrol danej
strony, pod warunkiem, e strona ta podejmie niezwłoczne
próby naprawienia zaistniałej sytuacji.

6.2 Ograniczenie odpowiedzialno ci za szkody. Maksymalna
odpowiedzialno
QAD za wszelkie szkody wynikaj ce lub
zwi zane z korzystaniem z Usług b dzie ograniczona do
kwoty zapłaconej przez Klienta zgodnie z Zamówieniem
Projektowym na Usługi, które spowodowały dan szkod .

8.6 Zgodno z prawem. Klient i Podmiot Powi zany bior
na siebie odpowiedzialno
za dostosowanie si
do
odpowiednich przepisów rz dowych Stanów Zjednoczonych
(w tym prawa eksportowego Stanów Zjednoczonych) oraz
innych krajów, w zwi zku z korzystaniem z Usług. Usługi nie
mog by wykorzystywane do adnej działalno ci zwi zanej z
administracj rz dow lub obronno ci , chyba e zostały
zatwierdzone
przez
Prawo
Eksportowe
Stanów
Zjednoczonych (U.S. Export Law and Regulation).
Eksport/ponowny eksport Usług mo e stanowi naruszenie
prawa eksportowego Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
Klient i Podmiot Stowarzyszony b d chroni QAD przed
odpowiedzialno ci wynikaj c z niedostosowania si do
odpowiednich regulacji rz dowych.

6.3 Odpowiedzialno
za uszkodzenie ciała.
adne z
postanowie niniejszej Umowy nie wył cza ani nie ogranicza
odpowiedzialno ci QAD za mier lub uszkodzenie ciała
b d ce skutkiem zaniedbania ze strony QAD.
Artykuł 7.

Postanowienia ko cowe

Wypowiedzenie umowy

7.1 Okres obowi zywania umowy. Niniejsza Umowa b dzie
obowi zywa
na okres wymieniony w Zamówieniu
Projektowym.

7.2 Wypowiedzenie. Ka dej stronie przysługuje prawo

wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnej chwili po
uprzednim
przekazaniu
drugiej
stronie
pisemnego
wypowiedzenia z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych. Je eli Klient wypowie Umow bez podania
przyczyny, lub je li QAD wypowie Umow z powodu
naruszenia jej warunków, Klient zapłaci QAD za wszystkie
wykonane Usługi, w tym za Usługi wiadczone w okresie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych po otrzymaniu przez QAD
pisemnego
wypowiedzenia,
a
tak e
zapłaci
wynagrodzenie/pokryje koszty poniesione w zwi zku z
brakiem aktywno ci doradców QAD zaanga owanych w
wiadczenie Usług podczas tego 30-dniowego okresu. Je eli

8.7 Kontynuacja. Postanowienia niniejszej Umowy, które ze
swojej natury maj dłu szy cykl ycia od okresu obowi zywania
niniejszej Umowy, w szczególno ci postanowienia dotycz ce
poufno ci, ochrony własno ci intelektualnej, ograniczenia
odpowiedzialno ci oraz przestrzegania przepisów prawa,
pozostan w mocy.

8.8 Kompletno

Umowy. Niniejsza Umowa, wł czaj c w to
materiały, aneksy, zał czniki, Zamówienia Projektowe oraz
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poprawki, stanowi ce cz
Umowy poprzez odniesienie si
do nich, zawiera cał tre porozumienia pomi dzy stronami
dotycz cego istoty sprawy i zast puje wszelkie wcze niejsze
umowy i inne uzgodnienia, zarówno w formie ustnej lub
pisemnej, dokonane pomi dzy stronami. Jakakolwiek

modyfikacja postanowie i warunków niniejszej Umowy musi
zosta dokonana w formie zmiany do Umowy na pi mie
podpisanej przez Strony. Wszelkie dodatkowe i inne warunki
zawarte w zamówieniu Klienta uznaje si za niewa ne.
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