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Licencjobiorcą – Użytkownikiem konta  
  

I. Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest nieodpłatnie udzielona licencja niewyłączna na 
pliki 3D dostępne w na stronie www.oeindustry.com (dalej: „Serwis”), 
przedstawiające trójwymiarową wizualizację części zamiennych do pojazdów 
mechanicznych w (dalej: „Pliki”) (dalej: „Licencja”).  

2. Licencjodawca oświadcza, że posiada niezbędne prawa do Plików, które nie są 
ograniczone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do udzielenia 
Licencjobiorcy umowy licencji w formie i w zakresie uregulowanym w niniejszej  
Licencji.   

3. Licencjobiorca po wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszej Licencji będzie 
uprawniony do pobrania plików 3D z Serwisu Licencjodawcy.   

4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej 
i niezbywalnej Licencji na Pliki, chyba że w ramach odrębnych uzgodnień 
postanowiono inaczej. Udzielenie licencji następuje na okres 1 (jednego) roku od 
dnia pobrania Pliku 3D.  

5. Udzielenie Licencji następuje przez zaakceptowanie niniejszych warunków Umowy 
oraz przez wybranie i pobranie Pliku na urządzenie końcowe Licencjobiorcy, 
udostępnionego w ramach Serwisu.  

6. Pliki zostają przekazane Licencjobiorcy na czas nieokreślony do wykorzystania na 
terytorium Polski i jakiegokolwiek innego kraju w następującym zakresie:   

a. udzielenie Licencji następuje na następujących polach eksploatacji:   
− trwałego lub czasowego utrwalania i/lub zwielokrotniania Plików wszelkimi 

znanymi w chwili zawarcia niniejszej umowy technikami i za pomocą 
jakichkolwiek środków, a w szczególności metodą: drukarską, cyfrową, 



 

optyczną, zapisu magnetycznego, reprograficzną, w ramach pamięci 
komputera (w tym serwera) oraz sieci multimedialnych (m.in. Internet), na 
każdym znanym nośniku, w tym: papierze, nośniku optycznym, 
magnetycznym, cyfrowym (m.in. płyty CD, DVD, inne nośniki danych 
cyfrowych), włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 
rozporządzanie tymi kopiami;  

− rozpowszechniania Plików przez ich publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnienie utworu (lecz bez 
możliwości jego dalszego kopiowania przez osoby trzecie) w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym 
(w szczególności za pomocą sieci Internet);  

b. Licencjobiorca jest uprawniony do używania Plików wyłącznie na własny 
użytek, w tym do celów naukowych, badawczych oraz projektowych;  

c. Licencjobiorca nie jest uprawniony do używania Plików do celów 
komercyjnych, w tym do celów marketingowych lub reklamowych;  

d. Licencjobiorca nie jest uprawniony w szczególności do dalszej odsprzedaży 
Plików, ich najmu lub użyczenia podmiotom trzecim, oraz do 
wykorzystywania Plików w celach zarobkowych;  

e. Pliki mogą być ściągane w nieograniczonej liczbie na nieograniczoną liczbę 
urządzeń końcowych;  

f. Liczba projektów zrealizowanych w oparciu o pobrane Pliki, z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszego paragrafu, jest nieograniczona;   

g. Niniejsza Umowa nie ogranicza możliwości wykorzystania na niekomercyjne 
potrzeby Licencjobiorcy dowolnych pomysłów, koncepcji lub know-how.   

7. Kod źródłowy Plików nie jest publicznie jawny. Licencjobiorca nie jest uprawniony 
do upubliczniania w żadnej formie kodu źródłowego Plików bez zgody  
Licencjodawcy ani w całości, ani we fragmentach, pod rygorem zapłaty na rzecz 
Licencjodawcy kary umownej w wysokości pięciokrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 
dacie pobrania Pliku z Serwisu Licencjodawcy.   

8. Licencjobiorca jest uprawniony do dokonywania modyfikacji kodu źródłowego 
Plików na własne potrzeby bez prawa do udostępniania rezultatów tych prac 
osobom trzecim, nieodpłatnego lub komercyjnego. W szczególności Licencjobiorca 
jest uprawniony do adaptacji Plików, ich zmiany, dekompilacji lub odłączania ich 
fragmentów.   



 

9. Licencjobiorca może kontrolować sposób korzystania z Plików w świetle jego 
zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.   

10. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do dokonania przelewu praw wynikających z 
niniejszej Licencji na inne podmioty, pod rygorem zapłaty kary umownej wskazanej 
w pkt. 7 powyżej.  

11. W przypadku złamania warunków Licencji i powstania szkody po stronie 
Licencjodawcy, Licencjodawca może dochodzić do Licencjobiorcy odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.   

  
II. Odpowiedzialność licencjodawcy 

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Plików do celów 
zakładanych przez Licencjobiorcę.  

2. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie Plików odrębnie, 
jak i w połączeniu z oprogramowaniem, z którym ich użyto.   

3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki spowodowane 
modyfikacją Plików, która została dokonana przez Licencjobiorcę.   

4. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za niedziałanie Plików na konkretnym 
urządzeniu końcowym Licencjobiorcy, w tym w szczególności wystąpienia zakłóceń 
lub przerw w funkcjonalności Plików wywołanych różnicami sprzętowymi lub 
ustawieniem połączeń internetowych. Licencjodawca nie gwarantuje, że Pliki będą 
działać na urządzeniu końcowym w sposób ciągły, bezbłędny i nieprzerwany lub 
będą zgodne z wymogami sprzętowymi lub systemowymi komponentów 
dostarczonych przez osoby trzecie.   

5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe 
poniesione przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie, wynikające z niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania Umowy, w tym te spowodowane błędami i wadami 
Plików. Licencjodawca nie odpowiada w szczególności za utracone przez 
Licencjobiorcę informacje lub dochody, niemożność korzystania przez 
Licencjobiorcę z Plików lub za powstałą dysfunkcjonalność innego 
oprogramowania. Oparta na rękojmi odpowiedzialność Licencjodawcy za wady 
fizyczne i prawne Plików jest wyłączona, jak również za wady fizyczne i prawne 
nośnika, na którym znajdują się Pliki.    
  

III. Warunki wypowiedzenia Licencji 
1. Niniejsza Licencja może zostać wypowiedziana przez Licencjodawcę w razie 

stwierdzenia przez niego naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Rozwiązanie 
umowy Licencji następuje w trybie natychmiastowym.  



 

2. W przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia Licencji, Licencjobiorca jest 
obowiązany niezwłocznie zaniechać dalszego korzystania z Plików, usunąć Pliki 
oraz wszelkie ich kopie z urządzeń końcowych.  

  
IV. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub innego rodzaju modyfikacje warunków i 
postanowień niniejszej Umowy wymagają ich ponownego zaakceptowania przez 
Licencjobiorcę, w formie w jakiej zawarto niniejszą umowę.   

2. Niniejsza Umowa stanowi pełną umowę między Licencjobiorcą a Licencjodawcą i 
zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy zawarte pomiędzy stronami, dotyczące 
korzystania z Plików.   

3. Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania niniejszej Umowy jest prawo 
obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla Licencjodawcy; nie dotyczy to 
konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego – w takim przypadku 
właściwość jest ustalana na podstawie przepisów ogólnych.   

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazałoby się nieważne lub 
nieskuteczne, fakt ten nie będzie miał znaczenia dla obowiązywania Umowy w 
pozostałej części. Na miejsce postanowienie nieważnego lub nieskutecznego 
wejdzie obowiązujące postanowienie prawa w brzmieniu najbardziej zbliżonym do 
zastąpionego postanowienia.   

6. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują 
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.  

 


