
1. Informacje ogólne – zakres obowiązywania
1.1  Niniejsze Ogólne Warunki dotyczą udzielania Klientowi odpłatnej 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 nieodpłatnej 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 odpłatne 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 na korystanie z 

Oprogramowania oraz dokumentacji licencyjnej za zapłatą przez Klienta okresowej 
opłaty licencyjnej (Licencja Abonamentowa), albo (b) wieczystej nieograniczonej licencji 
na korzystanie z Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej za zapłatą przez Klienta 
jednorazowej opłaty licencyjnej (Licencja Wieczysta). Szczegóły określa dokumentacja 
licencyjna. Jeśli dokumentacja licencyjna nie zawiera odrębnych postanowień 
szczegółowych, licencja jest w formie Licencji Abonamentowej.

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  Jeśli Klientowi przyznane zostanie proste, nieograniczone prawo użytkowania (Licencja 
Wieczysta ??), Klient jest uprawniony do przeniesienia całości praw do Oprogramowania 
na stronę trzecią, za uprzednią zgodą Balluff. Częściowe przeniesienie praw jest 
niedopuszczalne. Przeniesienie praw na stronę trzecią jest dozwolone tylko wtedy, gdy 
strona trzecia wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z dokumentacji licencyjnej i 
niniejszych Ogólnych Warunków. 

 Umowa przeniesienia praw wymaga formy pisemnej. 
 W przypadku przeniesienia całości praw, Klient w całości zrzeknie się i zaprzestanie 

korzystania z Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej w sposób jednolity, kompletny i 
ostateczny oraz usunie i zniszczy wszystkie kopie zapasowe.

 Bez uprzedniej pisemnej zgody Balluff Klientowi nie jest uprawniony do udzielania 
czasowej lub częściowe licencji na korzystanie z Oprogramowania stronom trzecim 
za opłatą, niezależnie od tego, czy Oprogramowania udostępnione zostaje w formie 
fizycznej czy niefizycznej. To samo dotyczy bezpłatnych licencji.

4.9  Klient nie będzie edytować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować. 
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.

4.10 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.
4.11 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
5.1  Opłaty licencyjne są określone w odpowiedniej ofercie Balluff i są płatne jako (a) 

jednorazowa opłata i / lub (b) w formie opłat bieżących i / lub (c) w formie opłat 
licencyjnych zgodnie z przedziałami czasowymi określonymi w odpowiedniej ofercie przez 
Balluff.

5.2  W przypadku aktualizacji i uaktualnień oprogramowania kontraktowego pobierana jest 
dodatkowa opłata określona w odpowiedniej ofercie jako opłata jednorazowa i / lub w 
formie opłat bieżących. Jeśli w odpowiedniej ofercie Balluff nie jest regulowana żadna 
dodatkowa opłata, aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania kontraktowego są 
realizowane bezpłatnie.

5.3  Opłaty bieżące są należne na początku odpowiedniego okresu fakturowania. W 
przypadku okresów częściowych, opłata jest fakturowana proporcjonalnie na podstawie 
30-dniowego miesiąca.

5.4  Warunki płatności za wszystkie opłaty są regulowane w odpowiedniej ofercie Balluff. 
Podatek od towarów i usług jest fakturowany osobno.

5.5  Balluff uprawniony jest do zmiany wysokości bieżących opłat licencyjnych i opłaty za 
użytkowanie oraz okresów fakturowania według własnego uznania. O zmianie, Balluff 
zobowiązany jest poinformować Klienta na piśmie z czteromiesięcznym wyprzedzeniem. 
Jeśli klient nie wyrazi zgody na tę zmianę, może wypowiedzieć odpowiednią umowę 
licencyjną z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do końca miesiąca 
następującego po otrzymaniu pisemnego powiadomienia.

5.6  W przypadku wynajmu Oprogramowania w zamian za bieżące opłaty, Balluff ma prawo 
zawiesić prawo Klienta do korzystania z oprogramowania kontraktowego, w przypadku 
gdy Klient (a) zalega z opłatą bieżącą lub znaczną częścią bieżącej opłaty za dwa 
kolejne okresy płatności lub (b) nie spłacają bieżących opłat w wysokości równej dwóm 
okresowym opłatom bieżącym w okresie obejmującym więcej niż dwie daty. W takim 
przypadku Balluff przywróci Klientowi prawo do ponownego użycia Oprogramowania 
pod warunkiem zapłaty przez Klienta należnych opłat zaległych oraz bieżących, w tym 
odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i opłaty egzekucyjnej na rzecz Balluff.

 Zawieszenie prawa do uzytkowania Oprogramowania nie narusza prawa Balluff o którym 
mowa w par 10.2 niniejszych Ogólnych Warunków. 

5.7  W przypadku transakcji międzynarodowych ustalonymi cenami są ceny netto, tzn. jest 
to cena netto płacona przez klienta po odliczeniu wszelkich podatków zagranicznych. 
W szczególności termin „podatki zagraniczne” obejmuje podatek dochodowy od osób 
prawnych, podatek handlowy, podatek od wartości dodanej, podatek od towarów 
i usług, inne podatki u źródła, cła lub inne dopłaty i koszty, a także inne opłaty i cła 
pobierane przez państwo obce lub gmina zagraniczna. Wszystkie podatki zagraniczne 
są przejmowane i opłacane w całości przez klienta. Klient zobowiązuje się dostarczyć 
Balluff wszystkie niezbędne certyfikaty podatkowe, rozliczenia podatkowe i wszystkie 
inne dokumenty, które są wymagane przez Balluff w celu wypełnienia zobowiązań 
podatkowych Balluff za granicą i w Polsce.

6. Zobowiązania Klienta
6.1  Klient zobowiązany jest zarejestrować Oprogramowanie 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  Strony oświadczają, że akceptują fakt, iż co do zasady, niemożliwe jest stworzenie 

oprogramowania komputerowego nie zawierającego jakichkolwiek błędów. Dotyczy to 
również Oprogramowania. 

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.
7.3  Przed zawarciem umowy z Balluff dotyczącej licencjonowania Oprogramowania, Klient 

zobowiązany jest sprawdzić, czy dokumentacja licencyjna i Oprogramowanie spełniają 
jego życzenia i wymagania. Klient powinien zapoznać się z podstawowymi cechami 
funkcjonalnymi i warunkami Oprogramowania.

7.4  W celu stałego dostarczania oprogramowania kontraktowego Balluff usunie wady 
oprogramowania kontraktowego zgodnie z przepisami ustawowymi.

7.5  Wszelkie uprawnienia Klienta wynikające z wad Oprogramowania wygasają w ciągu 12 
miesięcy od dnia dostarczenia klucza licencyjnego.
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7.6  W przypadku zawarcia przez Klienta i Balluff indywidualnej umowy na świadczenie 
usług serwisowych i wsparcia, jej postanowienia będą miały zastosowanie do zakresu, 
sposobu i terminów usuwania wad oraz błędów.

7.7  Niewielkie lub nieznaczne odstępstwa Oprogramowania od uzgodnionej lub zakładanej 
jakości nie stanowią wad o ile nie wiąże się to z istotnym obniżeniem użyteczności 
Oprogramowania. 

7.8 Balluff nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niewłaściwego 
użytkowania lub obsługi Oprogramowania lub nieodpowiednich warunków działania 
oprogramowania kontraktowego w siedzibie klienta.

7.9  W przypadku wystąpienia Klienta z roszczeniami z tytułu wad Oprogramowania, 
(art. 560, 560.1 i 561.1 Kodeksu Cywilnego), Balluff, własnego uznania może wadę 
nieodpłatnie usunąć, lub nieodpłatnie wymienić Oprogramowanie. Usunięcie wady 
może nastąpić również poprzez zainstalowanie nowszej wersji Oprogramowania lub 
obejście problemu.

7.10 Jeżeli usunięcie wady nie powiodło się trzykrotnie, Klient jest uprawniony do 
odstąpienia od odpowiedniej umowy lub do żądania obniżenia ceny. 

7.11 Klient jest również uprawniony w ramach przepisów ustawowych i niniejszych 
Ogólnych Warunków do odszkodowania i zwrotu wydatków. Roszczenia klienta o 
odszkodowanie podlegają ograniczeniom wymienionym w punkcie 9.

7.12 Klient powiadomi Balluff na piśmie o wszelkich wadach Oprogramowania i załączy 
zrozumiały i szczegółowy opis wady oraz, jeśli to możliwe, zapisy wskazujące na 
wadę. Powiadomienie o błędzie musi umożliwić Balluff odtworzenie usterki.

7.13 W ramach usuwania wad Balluff może, według własnego uznania, zastosować środki 
zdalnego porozumiewania się przez telefon, e-mail lub zdalny dostęp. Klient udziela 
firmie Balluff dostępu do swoich systemów i zainstalowanego na nich oprogramowania 
kontraktowego w wymaganym zakresie. Klient stworzy niezbędne warunki techniczne 
do zdalnego dostępu na żądanie Balluff.

8. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i/lub 
przemysłowej

8.1  Jeżeli strona trzecia dochodzi roszczenia wobec Klienta z powodu naruszenia praw 
własności przemysłowej w wyniku korzystania z Oprogramowania, Klient zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować Balluff na piśmie. W takim wypadku, Balluff, według 
własnego uznania, zaspokoi roszczenia na własny koszt, odmówi zaspokojenia 
roszczenia lub zakończy spór w drodze ugody. Klient przyznaje Balluff wyłączne 
upoważnienie do podjęcia decyzji w sprawie zastosowanych środków obrony 
prawnej i negocjacji ugodowych. Klient zobowiązuje się przekazać Balluff niezbędne 
pełnomocnictwa szczegółowe oraz udzielić mu w uzasadnionych przypadkach oraz 
w niezbędnym zakresie wsparcia w prowadzonych działaniach mających na celu 
ochronę przez roszczeniami. 

8.2  W przypadku niezgodności umownego korzystania z Oprogramowania z prawami 
własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, Balluff usunie przyczynę 
naruszenia praw własności przemysłowej w odpowiednim terminie a sposób 
usunięcia pozostaje do swobodnego uznania Balluff z tym jednakże zastrzeżeniem, 
że Balluff uzyska prawo do dalszego korzystania z Oprogramowania lub wymieni je w 
odpowiednim terminie.

8.3 Balluff ponosi odpowiedzialność za naruszenia praw własności tylko wtedy, 
gdy Oprogramowanie zostało użyte zgodnie z umową. Balluff nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli Oprogramowanie zostanie zmienione przez Klienta lub 
osoby trzecie lub zostanie połączone, uruchomione lub wykorzystane z programami 
lub danymi, które nie zostały dostarczone przez Balluff lub nie zostały wcześniej 
zatwierdzone przez Balluff na piśmie, a roszczenia stron trzecich wynikają z tego.

 W przypadku dochodzenia roszczeń wobec Balluff, klient zwalnia Balluff z 
odpowiedzialności za pierwsze żądanie.

8.4  Roszczenia zgłaszane przez klienta z tytułu odszkodowania podlegają ograniczeniom 
wymienionym w punkcie 9.

9. Odpowiedzialność
9.1  Balluff ponosi odpowiedzialność za szkody i rekompensatę za daremne wydatki 

(zwane dalej „szkodami”) w rozumieniu art. 471 polskiego kodeksu cywilnego (kc) 
wynikające z wad Oprogramowania lub z naruszenia innych postanowień umownych 
lub wynikających z ogólnych przepisów prawa a w szczególności wynikających z 
czynów niedozwolonych, wyłącznie w przypadku zaistnienia po stronie Balluff winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie 
ma zastosowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu, życiu lub zdrowiu, przejęcia 
gwarancji lub ryzyka związanego z zakupem, naruszenia istotnych zobowiązań 
umownych lub odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

 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.

9.2  Szkody z tytułu istotnego umowy ograniczają się do rekompensaty za straty możliwe 
do przewidzenia, typowe w normalnym przebiegu zdarzeń, które Balluff powinien był 
przewidzieć przy zawarciu umowy przy uwzględnieniu znanych Balluff okoliczności. 
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. 

9.3 Typowe, możliwe do przewidzenia straty w rozumieniu sekcji 9.2 to:
 (a) w przypadku zniszczenia rzeczy: maksymalne koszty zakupu netto zniszczonej 

 rzeczy. (czy koszty zakupu Oprogramowania)
 (b) na rok kalendarzowy: maksymalne straty nie większe niż wartość sprzedaży 

 oprogramowania Balluff do Klienta netto za poprzedni rok kalendarzowy. W 
 pierwszym roku umowy maksymalne straty nie mogą przekroczyć kwoty sprzedaży  
 netto oprogramowania do Klienta przed zdarzeniem powodującym stratę.

9.4  W każdym przypadku wyłącza sie odpowiedzialność z tytułu strat pośrednich, w 
szczególności z tytułu utraty zysków lub strat wynikających z przerw w produkcji).

9.5  Bez względu na powyższe postanowienia, przy ustalaniu kwoty odszkodowania 
należnemu Klientowi od Balluff, zostaną uwzględnione rodzaj, zakres i czas trwania 
współpracy, działania i zaniechania po stronie Klienta zgodnie z art. 362 kc. Ponadto 
wszelkie odszkodowania, koszty lub wydatki poniesione przez Balluff muszą być 
proporcjonalne do wartości Oprogramowania.

9.6  Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym stopniu w 
stosunku do osób którymi Balluff posłużył się przy wykonywaniu umowy.

9.7  Niniejsze Ogólne Warunki nie powodują zmian w zakresie zmiany ciężaru dowodu 
obciążającego Klienta. 

9.8  Istotne naruszenie umowy w rozumieniu klauzul 9.1 i 9.2 to zobowiązania, których 
wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których 
przestrzeganiu Klient może polegać.

9.9  Balluff ponosi odpowiedzialność za odzyskanie danych tylko wtedy, gdy Klient podjął 
wszelkie niezbędne i odpowiednie środki ostrożności dotyczące tworzenia kopii 
zapasowych danych i zapewnił, że dane z nośników danych przechowywane w 
formacie do odczytu maszynowego można odtworzyć przy rozsądnym wysiłku.

10. Okres obowiązywania – Rozwiązanie – Wygaśnięcie licencji – Zwrot
10.1 W przypadku Licencji Abonamentowej, o ile nie uzgodniono inaczej, umowa 

rozpocznie się w dniu rozpoczęcia i będzie obowiązywać przez dwanaście (12) 
miesięcy. W takim przypadku umowa zostanie automatycznie przedłużona w rocznicę 
daty rozpoczęcia, chyba że zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron na trzy 
(3) miesiące bezpośrednio przed upływem początkowego okresu obowiązywania lub 
zgodnie z innymi warunkami umowy.

10.2 Balluff jest uprawniony 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 Klienta Oprogramowania w zakresie innym 
niż dozwolony zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W przypadku wynajmu 
za bieżące opłaty za ważny powód uznaje się w szczególności gdy Klient (a) zalega 
z uiszczeniem bieżącej opłaty lub niemałą częścią bieżącej opłaty za dwie kolejne 
daty lub (b) zalegają z uiszczeniem opłat bieżących w wysokości, która osiąga dwie 
okresowe opłaty bieżące w okresie obejmującym więcej niż dwie daty.

 Balluff zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Ustawowe 
prawa i roszczenia pozostają nienaruszone.

10.3 Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
10.4 W przypadku Licencji Abonamentowej prawo użytkowania przez Klienta w odniesieniu 

do Oprogramowania i dokumentacji licencyjnej wygasa – bez konieczności rozwiązania 
– (a) gdy okres umowy kończy się rozwiązaniem umowy z jakiejkolwiek przyczyny, 
lub (b) w przypadku usunięcia wad, dostarczenia aktualizacje i/lub uaktualnienia. W 
przypadku lit. b, te warunki Oprogramowania dotyczą Oprogramowania po usunięciu 
wad, aktualizacji i/lub ulepszenia. W przypadku Licencji wieczystej – nie ma takiej 
prawo klienta do korzystania z Oprogramowania (w stanie, w jakim się znajduje w 
momencie jej wygaśnięcia) zachowuje ważność po wygaśnięciu.

10.5 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 bez konieczności zgłoszenia takiego żądania przez Balluff.

11. Poufność
11.1 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. 

11.2 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. 

11.3 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.

11.4 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.

12. Ograniczenia wywozu
12.1 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. 

12.2 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.

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

z niniejszych Ogólnych Warunków oraz zawartej umowy uważa się siedzibę Balluff. 
13.2 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. 

13.3 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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