
1. Informacje ogólne – zakres obowiązywania
1.1  Niniejsze Ogólne Warunki dotyczą udzielania Klientowi bezpłatnej licencji na użytkowanie 

standardowego oprogramowania Balluff Sp. z o.o. zwanego dalej „Oprogramowaniem”. 
Niniejszych Warunków nie stosuje się do innych rodzajów oprogramowania oraz 
pozostałych transakcji handlowych. 

1.2  Niniejsze Ogólne Warunki nie obejmują:
 a. udzielania odpłatnej licencji na użytkowanie standardowego oprogramowania;
 b. instalacji Oprogramowania u Klienta;
 c. indywidualnego ustawienia zmiennych parametrów Oprogramowania zgodnie z 

 wymaganiami Klienta (dostosowanie);
 d. indywidualnego rozszerzenia Oprogramowania dla Klienta;
 e. dostosowania interfejsów Oprogramowania do potrzeb Klienta;
 f. szkolenia użytkowników Klienta; oraz
 g. aktualizacji Oprogramowania.
 Balluff zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy wyłączeń.
1.3  Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłączne. Balluff nie uznaje jakichkolwiek 

warunków sprzecznych lub warunków odbiegających od niniejszych Ogólnych 
Warunków, a także warunków Klienta, które nie są regulowane niniejszymi Ogólnymi 
Warunkami, chyba że Balluff wyraźnie zgodził się na ich ważność na piśmie.

1.4  Wszystkie porozumienia zawarte między Balluff a Klientem w związku z udzieleniem 
licencji na użytkowanie Oprogramowania podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom oraz 
odpowiedniej indywidualnej umowie zawartej z Klientem.

1.5  Niniejsze Ogólne Warunki dotyczą wyłącznie przedsiębiorców w rozumieniu art. 43.1 
Kodeksu Cywilnego.

2. Przedmiot umowy – oprogramowanie Open Source
2.1  Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków jest nieodpłatne przyznanie prawa do 

użytkowania Oprogramowania Balluff przedstawionego w dokumentacji licencyjnej 
(zwanego dalej „Oprogramowaniem”).

 Pełny opis Oprogramowania można znaleźć w dokumentacji licencyjnej, która jest 
udostępniana Klientowi na żądanie lub dostarczana przed lub w związku z zawarciem 
umowy.

2.2  „Dokumentacja licencyjna” składa się z kodu części lub numeru materiału, specyfikacji 
produktu, a także instrukcji instalacji / instrukcji obsługi.

2.3  Oprogramowanie składa się z kodu programu wykonywalnego. Kod źródłowy nie jest 
przedmiotem umowy.

2.4  Oprogramowanie może obejmować oprogramowanie Open Source i oprogramowanie 
stron trzecich, które jest licencjonowane nieodpłatnie (zwane dalej „oprogramowaniem 
systemu operacyjnego”). Wykaz oprogramowania systemu operacyjnego i mających 
zastosowanie warunków licencji na użytkowanie oprogramowania systemu operacyjnego 
udostępnia się Klientowi na żądanie przed zawarciem umowy lub najpóźniej po 
dostarczeniu Oprogramowania.

2.5  Jeśli wraz z Oprogramowaniem dostarczane jest również oprogramowanie innych 
dostawców, niebędące oprogramowaniem systemu operacyjnego, można ich używać 
wyłącznie w połączeniu z Oprogramowaniem. Mogą tu obowiązywać specjalne warunki 
użytkowania, które zostaną wskazane Klientowi w odpowiedniej formie.

2.6  Balluff ma prawo chronić Oprogramowanie przed nieautoryzowanym użyciem. Klient nie 
może usuwać ani omijać takich środków ochronnych Oprogramowania.

3. Dostawa Oprogramowania – wersja
3.1  O ile nie uzgodniono inaczej, Balluff dostarcza Klientowi Oprogramowanie w wersji 

aktualnej w momencie dostawy.
3.2  O ile nie postanowiono inaczej, Oprogramowanie jest dostarczane według uznania Balluff 

na nośniku danych lub poprzez dostarczenie Oprogramowania do pobrania i przesłanie 
informacji wymaganych do pobrania.

4. Prawa użytkowania – kopia zapasowa
4.1  Balluff udziela Klientowi niewyłącznej, a) ograniczonej czasowo licencji, albo (b) wieczystej 

licencji na korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej. Szczegóły 
określa dokumentacja licencyjna. Jeśli dokumentacja licencyjna nie zawiera odrębnych 
postanowień szczegółowych, licencja jest udzielana wieczyście, ale może zostać 
wypowiedziana (patrz punkt 9.1 i punkt 9.2).

4.2  Licencja wchodzi w życie w momencie dostawy Oprogramowania. 
4.3  W momencie udzielenia licencji Klient otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z 

Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej zgodnie z dokumentacją licencyjną, a także z 
postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków. Licencja jest nieprzenoszalna.

 Dozwolone korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej obejmuje instalację, 
ładowanie do pamięci roboczej, wyświetlanie i uruchamianie Oprogramowania, a także 
zamierzone wykorzystanie Oprogramowania przez Klienta do celów prowadzenia 
działalności gospodarczej.

4.4  Korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej jest dozwolone tylko w 
uzgodnionych krajach. O ile nie uzgodniono inaczej, jest to kraj, w którym Klient ma swoją 
siedzibę.

4.5  Klient może sporządzać kopie Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej tylko w 
zakresie niezbędnym do umownego korzystania z Oprogramowania.

4.6 „Kopie zapasowe” w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków to kopie 
Oprogramowania, które powstają na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub 
usunięcia oryginalnego Oprogramowania.

 Klient może wykonywać kopie zapasowe Oprogramowania w niezbędnym zakresie, 
zgodnie z ogólnymi zasadami inżynierii. Kopie zapasowe muszą być oznaczone jako takie 
i zawierać informację o prawach autorskich oryginalnego Oprogramowania.

 Korzystanie z kopii zapasowej jest dozwolone tylko w przypadku pogorszenia lub utraty 
kopii Oprogramowania pierwotnie dostarczonego przez Balluff.

 Klient zobowiązany jest przestrzegać niniejszych Ogólnych Warunków w odniesieniu do 
korzystania z kopii zapasowej.

4.7  Bez uprzedniej pisemnej zgody Balluff Klientowi, co do zasady, zabrania się sprzedaży 
Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej lub w inny sposób przekazywania ich 
stronom trzecim lub udostępniania ich stronom trzecim (w tym wynajmu, leasingu, 
wypożyczenia lub sublicencji).

4.8  Klient nie będzie edytować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani 
dissemble Oprogramowania lub jego części, ani też naprawiać Oprogramowania w 
inny sposób, a także tworzyć utworów pochodnych Oprogramowania. Bezwzględnie 
obowiązujące przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosuje się 
odpowiednio.

4.9  Zaktualizowane wersje oprogramowania lub plików, które zamykają luki bezpieczeństwa, 
korygują błędy lub dodają funkcje, są uważane za „łatki” w rozumieniu niniejszych 
Ogólnych Warunków. Nowe wersje Oprogramowania, które zawierają drobne 
ulepszenia programu lub nowe i / lub zmodyfikowane podstawowe funkcje są nazywane 
„aktualizacjami” zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. „Ulepszenia” zdefiniowane w 
niniejszych Ogólnych Warunkach to konfiguracje do wyższej wersji Oprogramowania ze 
znacznym rozszerzeniem funkcji.

 O ile Balluff, według własnego uznania, dostarczy Klientowi łatki, aktualizacje lub 
ulepszenia, podlegają one również niniejszym Ogólnym Warunkom, chyba że uzgodniono 
inaczej.

 Balluff nie jest zobowiązany do dostarczania Klientowi łatek, aktualizacji lub ulepszeń.
4.10 Wszelkie inne prawa do Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej, które nie zostały 

wyraźnie przyznane, w szczególności wszelkie prawa do znaku handlowego, tajemnic 

handlowych, know-how lub innych praw własności intelektualnej do Oprogramowania, 
pozostają w gestii Balluff.

 Zabrania się usuwania, modyfikowania ani ukrywania oznaczeń Oprogramowania i 
dokumentacji licencyjnej, w szczególności informacji o prawach autorskich, oznaczeń 
fabrycznych, numerów seryjnych itp.

5. Opłata za licencję
 Balluff zapewnia klientowi oprogramowanie umowy bezpłatnie. 

6. Zobowiązania Klienta
6.1  Klient zobowiązany jest zarejestrować Oprogramowania przed pierwszym użyciem, 

zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami Balluff.
6.2  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że oprogramowanie umowy 

jest odpowiednie do jego celów; w razie wątpliwości Klient powinien zasięgnąć porady 
zewnętrznego specjalisty przed zawarciem umowy.

6.3  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że środowisko sprzętowe i 
programowe spełnia wymagania systemowe Oprogramowania; w razie wątpliwości Klient 
powinien zasięgnąć porady zewnętrznego specjalisty przed zawarciem umowy.

6.4  Klient jest odpowiedzialny za instalację Ooprogramowania. Na życzenie Klienta Balluff 
może, w razie potrzeby, przeprowadzić instalację za odrębnie uzgodnioną opłatą.

6.5  Podczas korzystania z Oprogramowania Klient jest zobowiązany do zachowania należytej 
ostrożności i staranności w działaniu.

6.6  Klient zobowiązany jest przestrzegać instrukcji Balluff dotyczącej obsługi 
Oprogramowania.

6.7  Klient jest zobowiązany do ochrony Oprogramowania przed dostępem nieupoważnionych 
osób trzecich poprzez zastosowanie odpowiednich środków, w szczególności w celu 
zabezpieczenia wszystkich kopii Oprogramowania w chronionym miejscu.

6.8  Klient jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków ostrożności w przypadku, 
gdy Oprogramowanie nie działa całkowicie lub częściowo (np. poprzez tworzenie kopii 
zapasowych danych).

6.9  Klient niezwłocznie powiadomi Balluff w formie tekstowej o wszelkich wadach i błędach 
Oprogramowania.

6.10 O ile Balluff, według własnego uznania, dostarczy Klientowi łatki, aktualizacje lub 
ulepszenia Oprogramowania, Klient zobowiązany będzie do ich instalacji oraz 
wykorzystania.

7. Odpowiedzialność za wady
7.1  Po udostępnieniu Klientowi Oprogramowania, odpowiedzialność Balluff za wady fizyczne 

i prawne jest wyłączona, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa Balluff.

7.2  Cechy Oprogramowania są określone wyłącznie i definitywnie w dokumentacji licencyjnej. 
Informacje w dokumentacji licencyjnej należy traktować wyłącznie jako instrukcje działania 
oraz obsługi a nie jako gwarancje.

8. Odpowiedzialność
8.1  Po udostępnieniu Klientowi Oprogramowania, Balluff ponosi odpowiedzialność wyłącznie 

za szkody wynikłe z wad oprogramowania lub z powodu naruszenia innych postanowień 
umownych lub pozaumownych które to szkody wynikają z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa Balluff. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w 
przypadku działania w warunkach przestępstwa, wystąpienia utraty życia lub uszczerbku 
na zdrowiu, lub w przypadku zaakceptowania przez Balluff odpowiedzialności za produkt 
niebezpieczny.

8.2  Wszelka dalej idąca odpowiedzialność Balluff jest wyłączona, chyba że w niniejszych 
Ogólnych Warunkach wyraźnie określono inaczej.

8.3  Przy ustalaniu odpowiedzialnośći Balluff, Klient ponosi odpowiednio odpowiedzialność za 
swoje działania i zaniechania.

8.4  Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą także osobistej odpowiedzialności 
pracowników, przedstawicieli i / lub organów Balluff, a także osób którymi Balluff 
posługuje się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

9. Okres obowiązywania – Rozwiązanie – Wygaśnięcie licencji – Zwrot
9.1  O ile nie zaznaczono inaczej w dokumentacji licencyjnej, licencja na korzystanie z 

Oprogramowania udzielona jest wieczyście .
9.2  O ile nie zaznaczono inaczej w dokumentacji licencyjnej, umowa może zostać rozwiązana 

przez każdą ze stron z zachowaniem jednego (1) miesięcznego wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca. 

9.3  Balluff jest uprawniony do odstąpienia od umowy z ważnej przyczyny w dowolnym 
czasie i bez zachowania okresu wypowiedzenia. W szczególności Balluff może odstąpić 
od umowy w przypadku korzystania przez Klient z Oprogramowania w zakresie innym 
niż dozwolony zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W takim wypadku Balluff 
zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych. Ogólnie 
obowiązujące przepisy prawa stosuje się odpowiednio.

9.4  Wypowiedzenie dla swojej ważności wymaga formy pisemnej. 
9.5  W przypadku przyznania licencji wieczystej Klient jest uprawniony do korzystania z 

Oprogramowania w stanie, w jakim się znajduje w momencie rozwiązania umowy. 
W każdym innym przypadku prawo Klienta do korzystania z Oprogramowania i 
dokumentacji licencyjnej wygasa (a) z chwilą rozwiązania umowy, niezależnie od 
przyczyny; lub – (b) w przypadku wymiany Oprogramowania, aktualizacji i/lub ulepszenia 
Oprogramowania. W wyżej opisanym przypadku niniejsze Ogólne Warunki będą miały 
zastosowanie do wymienionego Oprogramowania, aktualizacji i/lub ulepszenia.

9.6  Po wygaśnięciu licencji, Klient zobowiązany jest usunąć lub zniszczyć wszystkie nośniki 
danych, kopie Oprogramowania, w tym kopie zapasowe i dokumentację licencyjną. 
Klient zobowiązany jest potwierdzić Balluff zniszczenie w/w dokumentacji na piśmie baz 
konieczności zgłoszenia takiego żądania przez Balluff.

10. Poufność
10.1 Oprogramowanie, w tym kod źródłowy (z wyjątkiem jakichkolwiek składników 

oprogramowania typu Open Source), dokumentacja licencyjna i inne materiały, które 
Balluff oznaczył jako „poufne” lub które w inny sposób należy traktować jako poufne, są 
uważane za „informacje poufne” zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. 

10.2 Klient zobowiązuje się traktować poufne informacje z najwyższą poufnością i nie 
udostępniać ich stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonywania praw 
przyznanych Klientowi zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. 

10.3 W celu ochrony informacji poufnych, Klient zobowiązuje się zastosować takie same 
środki oraz dołożyć takiej samej ostrożności i staranności w działaniu, jak w odniesieniu 
do własnych informacji poufnych. Zastosowane środki nie mogą jednakże odbiegać na 
niekorzyść, od powszechnie przyjętych norm ochrony informacji poufnych.

OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA BEZPŁATNEJ 
LICENCJI NA UŻYTKOWANIE STANDARDOWEGO 
OPROGRAMOWANIA BALLUFF SP. Z O.O.
(WERSJA 04/2020)



10.4 Zobowiązania do zachowania poufności zgodnie z niniejszym punktem 10 nie dotyczą 
informacji

 a. która była już opublikowana lub znana ogółowi lub była najnowocześniejsza w chwili  
 przekazania Klientowi.

 b. która była już znana Klientowi w momencie ujawnienia.
 c. po jej ujawnieniu Klientowi została opublikowana, ujawniona ogółowi lub stała się  

 najnowocześniejszą, bez nieuprawnionego udziału Klienta.
 d. która została ujawniane lub udostępniana Klientowi przez upoważnioną stronę 

trzecią.
 e. w odniesieniu do której Balluff wyraził uprzednią pisemną zgodę na przekazanie,  

 ujawnienie lub udostępnienie stronom trzecim.
 W przypadku wątpliwości, ciężar udowodnienia okoliczności o których mowa powyżej, 

spoczywa na Kliencie.

11. Ograniczenia wywozu
11.1 Strony są świadome, że Oprogramowanie może podlegać ograniczeniom 

eksportowym i importowym. W szczególności wymagania licencyjne lub prawne mogą 
określać, że korzystanie z Oprogramowania lub powiązanych technologii za granicą 
może podlegać ograniczeniom. Klient zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących kontroli eksportu i importu w Rzeczypospolitej Polskiej, Unii 
Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także wszystkich innych przepisów 
mających zastosowanie. Wykonanie umowy przez Balluff podlega zastrzeżeniu, że 
żadne przeszkody prawne w zakresie krajowych i międzynarodowych przepisów 
prawa eksportowego i importowego oraz inne obowiązujące przepisy prawa nie 
sprzeciwiają się jej wykonaniu. 

11.2 Klient zobowiązuje się nie przekazywać Oprogramowania objętego umową organowi 
rządowemu w celu uzyskania homologacji lub uzyskania dalszych zezwoleń bez 
uprzedniej pisemnej zgody Balluff oraz nie eksportować Oprogramowania do krajów 
lub osób fizycznych lub prawnych dla których obowiązują zakazy wywozu zgodnie 
z odpowiednimi przepisami eksportowymi. Ponadto Klient jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych kraju, w 
którym znajduje się jego siedziba, oraz innych krajów w związku z korzystaniem z 
oprogramowania kontraktowego przez Klienta i powiązane z nim firmy.

12. Miejsce wykonania – miejsce jurysdykcji – obowiązujące prawo 
12.1 Za miejsce wykonania przez obie strony wszystkich praw i obowiązków wynikających 

z niniejszych Ogólnych Warunków oraz zawartej umowy uważa się siedzibę Balluff. 
12.2 W przypadku sporów prawnych, które podlegają właściwości rzeczowej Sądów 

Rejonowych, odpowiedni jest właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy we Wrocławiu a 
w przypadku sporów prawnych, które nie podlegają jurysdykcji rzeczowej Sądów 
Rejonowych, właściwy jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu. 

12.3 Niniejsze Ogólne Warunki oraz powstały stosunek umowny podlega prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Zastosowanie 
Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest 
wykluczone.
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