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W celu zapewnienia możliwie wysokiej efektywności wykorzystania
oprogramowania firmy Graphisoft Dostawca oferuje Użytkownikowi uprzywilejowanie w obsłudze i aktualizację oprogramowania Archicad na specjalnych warunkach, co zostanie określone w dalszej części niniejszej Umowy
Abonamentowej.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony wynoszący 1 rok (jeden rok) poczynając od dnia jej przygotowania, którym jest dzień wystawienia
powiązanej z Umową faktury. Strony mogą uzgodnić inny czas obowiązywania
Umowy w formie Aneksu. Po okresie jej obowiązywania Umowa jest automatycznie przedłużana na czas nieokreślony, o ile jedna ze Stron nie poinformuje
drugiej Strony o zamiarze jej nieprzedłużania zgodnie z postanowieniami
§ 4 p. 1. Umowa przedłużona na czas nieokreślony może być rozwiązana przez
Użytkownika w każdym momencie z zachowaniem wymogów § 4 p. 1.
Umowa niniejsza dotyczyć może wyłącznie posiadaczy aktualnej pełnej komercyjnej wersji programu Archicad (Archicad 25). Użytkownik podpisujący niniejszą Umowę zobowiązany jest wcześniej uaktualnić posiadane
stanowiska programu Archicad do wersji 25. Inne stanowiska programu
Archicad posiadane przez Użytkownika (starsze wersje, wersje niekomercyjne, wersje STAR(T) Edition) nie mogą być objęte postanowieniami niniejszej
Umowy.
Dostawca wykonując swoje zobowiązania z tytułu niniejszej Umowy
może korzystać z pośrednictwa innej współpracującej firmy, będącej Operatorem Usługi. Będzie to z reguły współpracująca z Dostawcą firma, w której UżytUmowa Abonamentowa Użytkownika programu Archicad

kownik zakupił użytkowane przez siebie oprogramowanie. Dane firmy będącej
Operatorem Usługi zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej Umowy. Załącznik
ten zawiera także zobowiązanie Operatora Usługi do pośrednictwa w realizacji
postanowień niniejszej Umowy. Dostawca może w przyszłości ustanowić Operatorem Usługi również inną firmę działającą w możliwie bliskim sąsiedztwie
siedziby Użytkownika, lub też może samodzielnie realizować postanowienia
niniejszej Umowy, o czym poinformuje Użytkownika stosownym pismem.
Okresem rozliczeniowym Umowy jest 1 rok (jeden rok), przy czym stosowna opłata wnoszona jest w 4 ratach kwartalnych, o ile Strony nie uzgodniły
innego sposobu jej wnoszenia (np. jednorazowo lub w ratach miesięcznych).
Użytkownik podpisujący Umowę wnosi przy tym pierwszą ratę kwartalną,
o której mowa w § 3 p. 1, o ile opłata nie została wcześniej wniesiona w formie
przedpłaty i z uwzględnieniem postanowień § 3 p. 4. Stosowną fakturę wystawi Użytkownikowi Dostawca lub Operator Usługi. W przypadku podpisania
Umowy w momencie zakupu programu Archicad lub jego uaktualnienia pierwsza rata kwartalna zawarta jest w cenie programu lub jego uaktualnienia.
Dostawca może czasowo proponować Użytkownikom podpisanie
Umowy Abonamentowej lub kontynuowanie jej na promocyjnych zasadach,
w oparciu o regulamin promocji lub stosowne porozumienie Stron.
Dostawca może uchylić się od podpisania Umowy z tymi Użytkownikami, którzy wcześniej zalegali wobec niego z płatnościami związanymi z kontaktami handlowymi w przeszłości, lub też zalegali z podobnymi płatnościami wobec firm stale współpracujących z Dostawcą, a także jeśli w przeszłości
naruszali oni przepisy prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej.
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przepisami prawa dotyczącymi nielegalnego wykorzystywania i zwielokrotniania oprogramowania. Odnalezione klucze zgłoszone wcześniej jako
utracone są nieważne i muszą być natychmiast przekazane Dostawcy.
Dostawca oferować będzie Użytkownikowi specjalne warunki zakupu
kolejnych stanowisk programu Archicad, wybranych programów współpracujących z Archicadem, wybranych dodatków, bibliotek i innych programów,
których listę publikować będzie na stronach www.wsc.pl w formie cennika
lub innych specjalnych ofert, pod nazwami „Oferta dla członków ARCHICLUB”, „ARCHICLUB - specjalna oferta klubowa” lub podobnymi, a także drogą
mailową. Dostawca wpisze ponadto Użytkownika na specjalną prowadzoną
przez siebie listę osób/firm mogących skorzystać ze specjalnych preferencyjnych cen i ofert „ARCHICLUB”, korzystających z uprzywilejowania w obsłudze
itd., a także zapewni Użytkownikowi obecność na tej liście tak długo, jak długo obowiązywać będzie niniejsza Umowa Abonamentowa. Ważna Umowa
Abonamentowa stanowi więc jednocześnie dowód obecności na liście „ARCHICLUB” i stanowi podstawę do skorzystania z oferty „ARCHICLUB” bezpośrednio u Dostawcy, a także za pośrednictwem Operatora Usługi.
Dostawca zapewni ponadto Użytkownikowi wpisanemu na listę
„ARCHICLUB” informacje techniczne, informacje o nowościach w ofercie,
informacje o szkoleniach, pokazach i o innych podobnych wydarzeniach,
w formie systematycznie publikowanego mailingu elektronicznego.
 W ramach realizacji niniejszej Umowy Dostawca może zwiększyć zakres świadczeń i przywilejów, do których uprawniony będzie Użytkownik
jako wpisany na listę „ARCHICLUB”, także w formie programów partnerskich
przygotowywanych z innymi firmami (np. zniżki przy zakupie sprzętu, zniżki na usługi itp.). Dodatkowe świadczenia i przywileje oferowane mogą być
Użytkownikowi na czas trwania niniejszej Umowy lub w określonych przez
Dostawcę terminach. Lista dodatkowych świadczeń i przywilejów publikowana będzie na stronach www.wsc.pl lub też Użytkownik informowany
będzie o nich drogą mailową bądź listownie.
W przypadku, gdyby Dostawca lub Operator Usługi nie mogli realizować swoich zobowiązań z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
a w szczególności gdyby przesyłki wysyłane na adres Użytkownika wskazany w ZAŁĄCZNIKU NR 2 nie były odbierane, a także nawiązanie kontaktu
mailowego lub telefonicznego w oparciu o dane wskazane w ZAŁĄCZNIKU
NR 2 okazało się niemożliwe, Dostawca w porozumieniu z Operatorem Usługi sporządzi odpowiedni protokół wewnętrzny, a jego zobowiązania z tytułu
Umowy uważać się będzie za wykonywane. Dostawca i Operator Usługi
dołożą jednak starań, by wywiązać się na rzecz Użytkownika ze wszystkich
zobowiązań przewidzianych w § 2 p. 1, gdy tylko kontakt z Użytkownikiem
zostanie ponownie nawiązany, o ile Użytkownik realizować będzie swoje
zobowiązania przewidziane niniejszą Umową.
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Dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika następujących usług:
Dostawca udostępniać będzie Użytkownikowi nowe i zmodernizowane
wersje oraz uaktualnienia programu Archicad następujące po wersji 25 przez
cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Nowe i zmodernizowane wersje
udostępniane będą Użytkownikowi bezzwłocznie po ich ukazaniu się, w terminie do 14 dni roboczych po opublikowaniu odpowiedniego komunikatu
na stronach www.wsc.pl z uwzględnieniem postanowień § 4 p. 5. Dostawa
następować będzie drogą elektroniczną lub na życzenie Użytkownika pocztą
kurierską na koszt Dostawcy, o ile producent oprogramowania będzie umożliwiał taką formę dostawy. W przypadku, jeśli Użytkownik nie odbierze przesyłki nadanej na adres określony w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do niniejszej Umowy,
kolejne próby dostarczenia przesyłki odbędą się na jego koszt. Strony uzgodnić mogą inny sposób dostawy, np. odbiór osobisty w siedzibie Dostawcy lub
Operatora Usługi lub przesyłka pocztowa. Osobę upoważnioną do dokonania
uzgodnień ze strony Użytkownika, telefon kontaktowy, adres mailowy i adres
pocztowy do doręczeń określa ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej Umowy.
W razie eksploatacyjnego uszkodzenia klucza sprzętowego zabezpieczającego program Archicad będącego własnością Użytkownika, Dostawca
dostarczy Użytkownikowi nowy klucz sprzętowy funkcjonalnie odpowiadający kluczowi uszkodzonemu w terminie do 7 dni roboczych od przekazania
mu uszkodzonego klucza. Jeśli uszkodzenie nastąpi w okresie do 1 roku (jednego roku) po zakupieniu Programu klucz dostarczany będzie bezpłatnie,
w przeciwnym razie opłata manipulacyjna za wymianę klucza wyniesie 1/3
opłaty kwartalnej, o której mowa w § 3 p. 1, § 3 p. 2 oraz § 3 p. 3. Dostawca
lub Operator Usługi wystawi Użytkownikowi w związku z tą opłatą stosowną
fakturę. Klucz dostarczony zostanie pocztą kurierską na koszt Użytkownika,
przy czym Strony mogą uzgodnić inny sposób wymiany klucza.
W przypadku, gdyby Użytkownik utracił zarejestrowany na siebie
klucz sprzętowy zabezpieczający program Archicad (indywidualny lub sieciowy) lub gdyby klucz ten uległ zniszczeniu z winy Użytkownika, Dostawca
dostarczy Użytkownikowi nowy klucz sprzętowy funkcjonalnie odpowiadający kluczowi utraconemu/zniszczonemu w terminie do 14 dni roboczych po
Udokumentowanym Zgłoszeniu takiego zdarzenia Dostawcy lub Operatorowi Usługi i po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości połowy opłaty
kwartalnej, o której mowa w § 3 p. 1, § 3 p. 2 oraz § 3 p. 3. Dostawca lub
Operator Usługi wystawi Użytkownikowi w związku z tą opłatą stosowną
fakturę. Za Udokumentowane Zgłoszenie utraty klucza uważać się będzie
pisemne oświadczenie o utracie klucza, uzupełnione o:
• zniszczony klucz, lub
• protokół policyjny w przypadku kradzieży, lub
• zaświadczenie Straży Pożarnej w przypadku pożaru, lub
• inne podobne zaświadczenie lub protokół w przypadku innych zdarzeń.
Gdyby jednak Użytkownik nie był w stanie przedstawić żadnego z wymienionych wyżej protokołów lub zaświadczeń, ani też nie przekazał Dostawcy
zniszczonego klucza, lub też gdyby Dostawca uznał przedstawione mu dokumenty, protokoły i zaświadczenia za niewystarczające, Dostawca wezwie
Użytkownika do dostarczenia mu szczegółowego pisemnego oświadczenia
o okolicznościach utraty klucza opatrzonego podpisem Użytkownika wraz
z klauzulą o świadomości odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, a następnie na podstawie tego oświadczenia wyda mu nowy klucz
sprzętowy. Użytkownik odpowiada jednak przed Dostawcą za wszelkie
straty, jakie Dostawca mógłby ponieść z tytułu podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, w tym za straty spowodowane nielegalnym
korzystaniem z cudzej własności intelektualnej zgodnie z odpowiednimi
Umowa Abonamentowa Użytkownika programu Archicad
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Zobowiązania Użytkownika z tytułu niniejszej Umowy są następujące:
Użytkownik zobowiązuje się wnosić z góry opłaty z tytułu niniejszej
Umowy na konto Dostawcy lub Operatora Usługi, wskazane na ZAŁĄCZNIKU
NR 1 do niniejszej Umowy. Rata kwartalna opłaty wynosi netto 690 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych) plus należny podatek VAT od każdego stanowiska
programu Archicad 25 objętego niniejszą Umową, niezależnie od tego, czy
stanowisko to jest zabezpieczone kluczem indywidualnym, czy sieciowym, ani
też od tego, czy stanowisko to jest faktycznie użytkowane. Zestawienie stanowisk objętych niniejszą Umową wraz z odpowiednimi numerami seryjnymi
i numerami zabezpieczających kluczy sprzętowych zawiera ZAŁĄCZNIK NR 3 do
niniejszej Umowy. Załącznik ten zawiera także kalkulację kwartalnej raty opłaty łącznej uzależnionej od liczby posiadanych stanowisk programu Archicad.
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wszelkich ulg, jakie otrzymał w wyniku zawarcia Umowy z tytułu dostawy produktów i usług od Dostawcy bądź Operatora w okresie obowiązywania Umowy, w tym również ulgi w cenie zakupu programu Archicad, którą Użytkownik
otrzymał. Ulgi, o których mowa, są różnicą pomiędzy cenami specjalnymi produktów i usług według ofert bądź cenników „dla członków ARCHICLUBu“, a cenami podstawowymi dla pozostałych klientów. W przypadku wymiany klucza
sprzętowego utraconego lub uszkodzonego z winy Użytkownika za wartość
ulgi przyjmuje się cenę stanowisk programu zabezpieczonych tym kluczem. Po
otrzymaniu oświadczenia o zamiarze nieprzedłużania Umowy Dostawca lub
Operator Usługi wystawią Użytkownikowi stosowne faktury lub dokumenty pro forma dotyczące zwrotu ulg z 14-dniowym terminem płatności, które
Użytkownik zobowiązuje się przyjąć. W szczególnych wypadkach losowych
Użytkownik może wystąpić do Dostawcy i Operatora Usługi o rozłożenie spłaty
ulg na raty bądź umorzenie jej w całości lub w części. Stosowna prośba wraz
ze szczegółowym uzasadnieniem powinna być złożona przez Użytkownika na
piśmie, a Dostawca i Operator Usługi rozpatrzą ją w terminie 30 dni.
Umowa może zostać wypowiedziana przez Dostawcę wyłącznie w ciągu dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym
Dostawca udostępnił Użytkownikowi nową wersję programu oznaczoną kolejnym numerem (lub zamienną nazwą własną, jeśli producent oprogramowania zmieni zasady nazewnictwa) lub jego istotne uaktualnienie, z zastrzeżeniem postanowień § 4 p. 6 oraz § 4 p. 7. Oznacza to, że poza przypadkami
wymienionymi w § 4 p. 6 oraz § 4 p. 7 Dostawca może wypowiedzieć Umowę wyłącznie wtedy, gdy wywiąże się wobec Użytkownika z obowiązków
przewidzianych § 2 p. 1 w danym cyklu rozwojowym programu Archicad,
a Użytkownik nie rozpocznie jeszcze dokonywania wpłat związanych z kolejnym cyklem. Gdyby Dostawca postanowienie to naruszył, Użytkownikowi
przysługuje zwrot wszystkich opłat kwartalnych wniesionych po udostępnieniu mu aktualnie użytkowanej przez niego wersji programu. Wypowiedzenie
Umowy przez Dostawcę wymaga formy pisemnej i powinno zostać wysłane
listem poleconym na adres Użytkownika określony w ZAŁĄCZNIKU NR 2.
Wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy nie może być podstawą
zgłoszenia jakichkolwiek żądań przez żadną ze Stron wobec drugiej Strony
lub Operatora Usługi poza żądaniami wynikającymi wprost z zapisów niniejszej Umowy dotyczących jej rozwiązania. Z chwilą wypowiedzenia lub
wygaśnięcia Umowy wygasają wynikające z niej zobowiązania Dostawcy
lub Operatora Usługi, zarówno te rzeczywiście podjęte, jak i domniemane.
Poza okolicznościami opisanymi w § 4 p. 1 i § 4 p. 2 Umowa może
zostać rozwiązana wyłącznie za porozumieniem Stron, z zastrzeżeniem postanowień § 4 p. 6. i § 4 p. 7.
Umowa zostaje zawieszona w przypadku, jeśli Użytkownik nie będzie
wykonywał swoich zobowiązań określonych w § 3. W szczególności Umowa
zostaje zawieszona natychmiast po dniu, w którym upływa termin płatności raty kwartalnej, o której mowa w § 3 p. 3, lub jeśli dokonano płatności
w niepełnej wysokości. W okresie zawieszenia Umowy zawieszeniu ulegają
wszelkie wynikające z niej obowiązki Dostawcy i Operatora Usługi względem Użytkownika, zarówno te rzeczywiście podjęte, jak i domniemane.
 Umowę pozostającą w zawieszeniu w związku z postanowieniami § 4 p. 5
uznaje się za rozwiązaną w dniu poinformowania o dacie premiery nowej polskiej wersji programu Archicad oznaczonej kolejnym numerem (lub zamienną
nazwą własną, jeśli producent oprogramowania zmieni zasady nazewnictwa)
lub po jego istotnym uaktualnieniu. Jeżeli zaprzestanie wnoszenia opłat kwartalnych przewidzianych Umową nastąpiło przed upływem 1 roku od daty jej
zawarcia Dostawcy i Operatorowi Usługi przysługują wobec Użytkownika roszczenia dotyczące zwrotu ulg wyszczególnione w § 4 p. 1, a także roszczenia dotyczące zaległych opłat i należności wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę. Za
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Niniejsza Umowa zostanie automatycznie rozszerzona na kolejne
stanowiska programu Archicad 25 nabyte przez Użytkownika podczas
obowiązywania niniejszej Umowy, o ile zakup takich stanowisk nastąpi na
specjalnych warunkach „ARCHICLUB”, opisanych w § 2 p. 4 niniejszej Umowy. W takim przypadku stosowna faktura VAT dokumentująca zakup równoznaczna będzie z aneksem do niniejszej Umowy zmieniającym odpowiednio
postanowienia ZAŁĄCZNIKA NR 3 co do liczby stanowisk posiadanych przez
Użytkownika i związanej z tym opłaty, przy czym pierwsza rata kwartalna
za kolejne stanowiska zawarta jest w cenie programu, tak więc zwiększenie
raty kwartalnej następuje począwszy od początku kwartału kalendarzowego następującego po dacie dokonaniu zakupu. Użytkownik może jednak
zakupić kolejne stanowiska programu Archicad na zasadach ogólnych i użytkować je poza niniejszą Umową.
Opłaty, o których mowa w § 3 p. 1 z uwzględnieniem postanowień
§ 3 p. 2, wnoszone będą przez Użytkownika bez wezwania, z góry, do 16
dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał, w którym mija kolejny opłacony wcześniej trzymiesięczny
okres obowiązywania Umowy. Dostawca lub Operator Usługi starać się będą
dostarczyć wcześniej Użytkownikowi stosowny dokument pro forma, jednak
nieotrzymanie takiego dokumentu nie zwalnia Użytkownika z obowiązku
wniesienia opłaty. Dostawca lub Operator Usługi wystawi Użytkownikowi
fakturę VAT w terminie 7 dni od otrzymania płatności i prześle ją drogą elektroniczną na adres wskazany w ZAŁĄCZNIKU NR 2.
W przypadku Użytkowników zawierających niniejszą Umowę w momencie zakupu programu Archicad lub jego uaktualnień pierwsza rata kwartalna
opłaty przewidzianej niniejszą Umową zawarta jest w cenie programu lub uaktualnienia. Użytkownicy ci wnoszą opłaty za kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania Umowy w sposób określony postanowieniami § 3 p. 1 i § 3 p. 3.
Jeśli Użytkownik jest właścicielem 6 lub więcej stanowisk programu
Archicad objętych niniejszą Umową, Strony uzgodnić mogą miesięczny tryb
realizacji umowy. W takim przypadku pozostałe postanowienia § 3 stosuje
się odpowiednio.
Użytkownik zobowiązany jest powiadamiać Dostawcę lub Operatora
Usługi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonywanie
postanowień niniejszej Umowy przez każdą z jej Stron, a między innymi informować o: zmianie adresu, zmianie formy organizacyjnej lub prawnej, zamiarze
zaprzestania działalności, zamiarze sprzedaży posiadanego oprogramowania
i tym podobnych. Zawiadomienie takie powinno być przekazane Dostawcy lub
Operatorowi Usługi w formie pisemnej z wyprzedzeniem umożliwiającym skuteczne podjęcie stosownych działań umożliwiających Stronom uniknięcie nieporozumień i strat, takich jak: zmiana lub rozwiązanie Umowy, zmiana danych
teleadresowych, zmiana danych do wystawienia faktury itp.

f30;8*Ƌ;"/*&-6#;"8*&4;&/*&6.08:
Umowa jest automatycznie przedłużana na czas nieokreślony, o ile Użytkownik nie poinformuje Dostawcy lub Operatora Usługi o zamiarze jej nieprzedłużenia najpóźniej na 14 dni przed terminem obowiązywania Umowy. Oświadczenie o zamiarze nieprzedłużania Umowy wymaga formy pisemnej i może
być przekazane za pośrednictwem poczty lub drogą mailową. Za dzień jego
złożenia uważać się będzie dzień dostarczenia stosownego pisma do siedziby
Dostawcy lub Operatora Usługi. Po przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony
Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem formy pisemnej, ze skutkiem na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego
przypadającego po dostarczeniu stosownego pisma do siedziby Dostawcy lub
Operatora Usługi. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Użytkownika przed
upływem 1 roku od daty jej zawarcia, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu
Umowa Abonamentowa Użytkownika programu Archicad
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wymienione w § 5 p. 1, o ile zwłoka we wnoszeniu opłat nie przekroczyła
30 dni, a także o ile nie wystąpiły w tym czasie okoliczności przewidziane
postanowieniami § 4 p. 6.
Umowa, która została rozwiązana w jakimkolwiek trybie, w tym w trybie postanowień § 4 p. 1, § 4 p. 2, a także postanowienia § 4 p. 6, nie może
zostać zawiązana ponownie. Użytkownik może jednak podpisać kolejną
Umowę Abonamentową, lecz dopiero po wprowadzeniu do sprzedaży kolejnej wersji programu Archicad i po wykupieniu odpowiedniego uaktualnienia
lub uaktualnień na zasadach ogólnych, przy czym Dostawca może odmówić
Użytkownikowi zawarcia nowej Umowy zgodnie z postanowieniami § 1 p. 7.
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dzień poinformowania o dacie premiery nowej polskiej wersji lub uaktualnienia
programu Archicad uważać się będzie dzień opublikowania odpowiedniego
komunikatu na stronach www.wsc.pl. Z chwilą rozwiązania Umowy wygasają
wszelkie wynikające z niej obowiązki Dostawcy i Operatora Usługi względem
Użytkownika, zarówno te rzeczywiście podjęte, jak i domniemane.
Umowa może zostać wypowiedziana przez Dostawcę bez zachowania postanowień § 4 p. 2, w tym również w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik
rażąco narusza postanowienia Umowy Licencyjnej programu Archicad, a także
jeśli narusza przepisy prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej i legalnego korzystania z oprogramowania, lub też jeśli świadomie współpracuje z osobami, które przepisy te naruszają. Umowa może zostać wypowiedziana przez
Dostawcę bez zachowania postanowień § 4 p. 2 również wtedy, gdy Użytkownik
zalega wobec niego lub firm stale z nim współpracujących z płatnościami związanymi z innymi kontaktami handlowymi i pomimo wezwania do zapłaty zobowiązań tych nie reguluje. Umowa wygasa także, gdy Użytkownik zakończy działalność gospodarczą, zostanie poddany procedurze upadłościowej lub podobnej,
dokona cesji swego majątku na rzecz wierzycieli, syndyk przejmie znaczącą część
jego aktywów lub jeśli stanie się niewypłacalny. Jeżeli wypowiedzenie Umowy
w trybie postanowień § 4 p. 7 następuje przed upływem 1 roku od daty jej zawarcia Dostawcy i Operatorowi Usługi przysługują wobec Użytkownika wszelkie
roszczenia dotyczące zwrotu ulg wyszczególnione w § 4 p. 1, a także roszczenia
dotyczące zaległych opłat i należności wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

RU
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Umowa pozostająca w zawieszeniu w związku z postanowieniami § 4 p. 5
może zostać ponownie aktywowana po wniesieniu przez Użytkownika specjalnej opłaty kwartalnej za kwartał, w którym następuje aktywowanie Umowy,
wyliczonej jako suma wszystkich pominiętych rat kwartalnych powiększonych
o 50%, włączając w to również opłatę za kwartał bieżący. Zawieszona umowa
może być jednak aktywowana w ten sposób tylko do dnia publikowania informacji o dacie premiery kolejnej polskiej wersji programu Archicad lub jego uaktualnienia, a więc do dnia rozwiązania Umowy w trybie postanowień § 4 p. 6.
W udokumentowanych przypadkach losowych Dostawca może wyrazić zgodę na aktywowanie zawieszonej Umowy na warunkach innych, niż

f 1045"/08*&/*"%0%"5,08&
Po wprowadzeniu do sprzedaży nowej wersji programu Archicad
oznaczonej kolejnym numerem (lub zamienną nazwą własną, jeśli producent oprogramowania zmieni zasady nazewnictwa) wszelkie postanowienia
niniejszej Umowy odnoszące się do wersji 25 stosować się będą również do
tej nowej wersji, o ile w dniu wprowadzenia do sprzedaży nowej wersji
niniejsza Umowa pozostawać będzie w mocy. Za datę wprowadzenia nowej
wersji do sprzedaży uważać się będzie opublikowanie odpowiedniego komunikatu na stronach www.wsc.pl.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy mogą zostać przeniesione przez Użytkownika na inną osobę lub firmę wyłącznie wraz z przeniesieniem własności stanowisk oprogramowania, z którymi niniejsza Umowa jest związana, i wyłącznie za zgodą Dostawcy. Dostawca udzieli takiej
zgody, jeśli wszystkie zobowiązania Użytkownika wynikające z niniejszej
Umowy były wykonywane, z zastrzeżeniem postanowień § 1 p. 7.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem
postanowień § 3 p. 2 oraz § 6 p. 1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa autorskiego i inne przepisy prawa.
Spory powstałe na tle stosowania Umowy Strony będą starały się
rozwiązać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości poddadzą
orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron oraz dla Operatora Usługi.

Uwagi:
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Integralną częścią niniejszej Umowy
są również Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3.
8JNJFOJV6ȈZULPXOJLB
Imię i Nazwisko:

Pieczątka:

Podpis:

Miejscowość, data:

8JNJFOJV%PTUBXDZ
Imię i Nazwisko:

Witold Szymanik
Pieczątka:

Podpis:

Miejscowość, data:
Umowa Abonamentowa Użytkownika programu Archicad
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EP6NPXZ"CPOBNFOUPXFK6ȈZULPXOJLBQSPHSBNV"SDIJDBE
DD/MM/RRRR

[BXBSUFKXEOJV
pomiędzy firmą WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 21 (adres do korespondencji
ul. Brukselska 44/2, 03-973 Warszawa), zwaną w treści Umowy v%PTUBXDǌw, a
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:

zwaną/zwanym w treści Umowy v6ȈZULPXOJLJFNw.

8[XJǌ[LV[QPTUBOPXJFOJBNJfQ6NPXZ"CPOBNFOUPXFK6ȈZULPXOJLBQSPHSBNV"SDIJDBE%PTUBXDB
VTUBOBXJB0QFSBUPSFN6TVHJXTQØQSBDVKǌDǌ[OJNGJSN :
Nazwa i adres Operatora Usługi:

Opłaty kwartalne wynikające z podpisanej Umowy Abonamentowej Użytkownik będzie wnosił na konto Operatora Usługi:
Nr rachunku bankowego Operatora Usługi:

RU
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/JOJFKT[ZNPǴXJBED[BNZ ȈF[OBOFOBNTǌQPTUBOPXJFOJB6NPXZ"CPOBNFOUPXFK6ȈZULPXOJLBQSPHSBNV
"SDIJDBE PSB[ȈFCǗE[JFNZQFOJǎGVOLDKF0QFSBUPSB6sługi w zakSFTJFQS[FXJE[JBOZNUǌ6NPXǌ
8JNJFOJV0QFSBUPSB6TVHJ
Imię i Nazwisko:

Podpis:

Pieczątka:
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Miejscowość, data:

8JNJFOJV6ȈZULPXOJLB
Imię i Nazwisko:

Pieczątka:

Podpis:

Miejscowość, data:

8JNJFOJV%PTUBXDZ
Imię i Nazwisko:

Witold Szymanik
Pieczątka:

Podpis:

Miejscowość, data:
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EP6NPXZ"CPOBNFOUPXFK6ȈZULPXOJLBQSPHSBNV"SDIJDBE
DD/MM/RRRR

[BXBSUFKXEOJV
pomiędzy firmą WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 21 (adres do korespondencji
ul. Brukselska 44/2, 03-973 Warszawa), zwaną w treści Umowy v%PTUBXDǌw, a
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:

zwaną/zwanym w treści Umowy v6ȈZULPXOJLJFNw.

8[XJǌ[LV[QPTUBOPXJFOJBNJfQ6NPXZ"CPOBNFOUPXFK6ȈZULPXOJLBQSPHSBNV"SDIJDBE6ȈZULPXOJL
PLSFǴMBOBTUǗQVKǌDFEBOF:
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy do wystawania faktur:

Adres do umieszczania na fakturach:
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Numer NIP:
Adres do korespondencji:

Imię i Nazwisko Osoby upoważnionej do kontaktów:
Telefony kontaktowe:

WZ
Ó

Adres e-mail:

8JNJFOJV6ȈZULPXOJLB
Imię i Nazwisko:

Pieczątka:

Podpis:

Miejscowość, Data:

8JNJFOJV%PTUBXDZ
Imię i Nazwisko:

Witold Szymanik
Pieczątka:

Podpis:

Miejscowość, Data:
;BǌD[OJLOSdo Umowy Abonamentowej Użytkownika programu Archicad
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Załącznik nr 3
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do Umowy Abonamentowej Użytkownika programu Archicad
DD/MM/RRRR

zawartej w dniu:
pomiędzy firmą WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 21 (adres do korespondencji
ul. Brukselska 44/2, 03-973 Warszawa), zwaną w treści Umowy „Dostawcą”, a
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:

zwaną/zwanym w treści Umowy „Użytkownikiem”.

W związku z postanowieniami § 3 p. 1 Umowy Abonamentowej Użytkownika programu Archicad strony Umowy
stwierdzają, że Umową tą objęte są następujące stanowiska programu będące w posiadaniu Użytkownika:
Klucz sprzętowy nr:
Klucz sprzętowy nr:
Klucz sprzętowy nr:
Klucz sprzętowy nr:
Klucz sprzętowy nr:


obsługujący następującą liczbę stanowisk: 
obsługujący następującą liczbę stanowisk: 
obsługujący następującą liczbę stanowisk: 
obsługujący następującą liczbę stanowisk: 
obsługujący następującą liczbę stanowisk: 
obsługujący następującą liczbę stanowisk: 
0
3";&.-*$;#"45"/08*4, 
obsługujący następującą liczbę stanowisk:
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Klucz sprzętowy nr:

-
-
-
-
-
-
-

Klucz sprzętowy nr:

Kwartalna opłata abonamentowa wynosi 690 PLN netto od każdego stanowiska programu Archicad, a więc kwartalna opłata związana z niniejszą Umową Abonamentową wynosi:

0,00

PLN

PLN brutto, słownie: zero 00/100

PLN
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0,00

PLN netto, słownie: zero 00/100

W imieniu Użytkownika:
Imię i Nazwisko:

Pieczątka:

Podpis:

Miejscowość, Data:

W imieniu Dostawcy:
Imię i Nazwisko:

Witold Szymanik
Pieczątka:

Podpis:

Miejscowość, Data:
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