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Ogólne Warunki Sprzedaży Bezpośredniej Autodesk 
  
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Bezpośredniej Autodesk wraz ze znajdującymi zastosowanie Warunkami 
Użytkowania (zdefiniowanymi poniżej) określają warunki załączonej oferty dla produktów i/lub usług 
oferowanych przez spółkę Autodesk określoną poniżej („Autodesk”). Z chwilą podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli podmiotu, którego dane zostały zawarte w ofercie („Klienta”), niniejsze 
warunki wraz ze znajdującymi zastosowanie Warunkami Użytkowania, które dotyczą produktów i/lub usług, 
będących przedmiotem nabycia, stanowią wiążącą umowę pomiędzy Autodesk a Klientem („Umowa”). 
Umowa ta obowiązuje od chwili złożenia podpisu przez Klienta. 
  
1. Płatność. O ile załączona oferta nie stanowi inaczej, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia 
faktury, a odroczenie płatności zależy od zgody Autodesk. Z tytułu opóźnienia w płatności naliczane będą 
odsetki w wysokości jednego i pięciu dziesiątych procenta (1,5%) miesięcznie (18% rocznie), lub odsetki 
maksymalne dopuszczalne przez prawo, w zależności od tego, które będą niższe, od daty płatności do dnia 
zapłaty całości kwoty objętej fakturą. Produkty okresowe i internetowe (sieciowe) Autodesk są co do zasady 
udostępniane przez Autodesk na okres roczny; jednakże Autodesk może, wedle własnego uznania, 
poszczególne produkty okresowe i sieciowe (internetowe) udostępniać na okresy miesięczne. Jeżeli produkty i 
usługi wymienione w załączonej ofercie są produktami lub usługami dostępnymi na okresy miesięczne, na 
podstawie comiesięcznych zamówień, Klient wyraża zgodę na uiszczanie miesięcznych opłat zaliczkowych po 
otrzymaniu faktury od Autodesk; jeśli Klient nie uiści płatności terminowo, Autodesk może zakończyć 
udostępnianie Klientowi takich produktów i/lub usług. Każdy okres miesięczny ulega automatycznemu 
przedłużeniu na kolejny okres miesięczny, jednakże na łączny okres nie dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy, i 
wygaśnie automatycznie gdy: i) Klient nie uiści płatności w terminie; ii) Klient pisemnie poinformuje Autodesk 
z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni o braku zamiaru korzystania z produktu lub/i usługi w kolejnym miesiącu; 
iii) po upływie okresu dwunastu (12) kolejnych miesięcy korzystania z produktu lub/i usługi. Opłata miesięczna 
za pierwszy miesiąc będzie uiszczona proporcjonalnie do okresu korzystania z produktu lub/i usługi w tym 
miesiącu, stosownie do okoliczności konkretnego przypadku. 
  
2. Okres obowiązywania.  Automatyczne odnowienie.  Subskrypcje, usługi konserwacji i/lub usługi sieciowe 
firmy Autodesk są zasadniczo udostępniane przez firmę Autodesk w okresach rocznych; jednakże firma 
Autodesk może, według wyłącznie własnego uznania, udostępniać pewne subskrypcje, usługi konserwacji i/lub 
usługi sieciowe w ramach modelu miesięcznego, kwartalnego lub wieloletniego.  W przypadku gdy w Ofercie 
cenowej wskazano, że jakiekolwiek subskrypcje, usługi konserwacji i/lub usługi sieciowe podlegają 
automatycznemu odnowieniu lub mają charakter cykliczny, wówczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
pod warunkiem wystawienia przez firmę Autodesk faktury za odnowienie, na zakończenie okresu 
obowiązywania takich subskrypcji, usług konserwacji i/lub usług sieciowych, wspomniane subskrypcje, usługi 
konserwacji i/lub usługi sieciowe zostaną automatycznie odnowione na kolejne okresy obowiązywania o tej 
samej długości. Cena każdego okresu obowiązywania odnowienia (cena odnowienia) subskrypcji, usług 
konserwacji i/lub usług sieciowych będzie równa aktualnej w tym czasie cenie (plus podatki). Na koniec 
aktualnego w tym czasie okresu obowiązywania firma Autodesk wystawi dla Klienta fakturę (fakturę za 
odnowienie) na kwotę równą cenie odnowienia za kolejny okres obowiązywania odnowienia, a Klient zgadza 
się zapłacić tę cenę odnowienia w ciągu 30 dni od daty wystawienia rzeczonej faktury. Jeśli Klient dostarczy 
pisemne zawiadomienie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury za odnowienie (za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres na.service@autodesk.com) informujące, że Klient nie zgadza się na odnowienie z 
uwagi na podwyżkę ceny, firma Autodesk zakończy subskrypcje i świadczenie usług konserwacji i/lub usług 
sieciowych.  Jeśli Klient nie zapłaci ceny odnowienia w terminie, firma Autodesk może zakończyć bieżące 
udostępnianie takich subskrypcji, usług konserwacji i/lub usług sieciowych.  Klient może zadecydować o 
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anulowaniu automatycznego odnowienia określonej subskrypcji, usług konserwacji i/lub usług sieciowych w 
dowolnej chwili poprzez dostarczenie pisemnego zawiadomienia w terminie przynajmniej 30 dni przed datą 
odnowienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres na.service@autodesk.com), w którym to 
przypadku okres obowiązywania zakończy się wraz z upływem aktualnego w tym czasie okresu 
obowiązywania.   Warunki niniejszej oferty cenowej będą obowiązywały w odniesieniu do każdej transakcji 
odnowienia (o ile Klient oraz firma Autodesk nie ustalili inaczej w formie pisemnej). 
 

3.  Ceny, Opłaty i Podatki. Wszystkie ceny i kwoty płatne przez Klienta na podstawie niniejszej Umowy nie 
uwzględniają jakichkolwiek podatków, opłat ani innych podobnych opłat publicznoprawnych, które mogą 
zostać nałożone przez jakiekolwiek przepisy prawa, w tym – lecz nie wyłącznie – jakiekolwiek  państwowe lub 
lokalne opłaty od sprzedaży, akcyzowe, podatek od towarów i usług, lub podobne należności, oparte zarówno 
na dostawie, posiadaniu lub używaniu produktów lub usług, zawarciu lub wykonaniu Umowy lub też na innej 
podstawie („Podatki”), za wyjątkiem podatku od dochodów, podatku od wartości netto lub opłat 
franczyzowych ciążących na Autodesk. Takie Podatki, których płatnikiem jest Autodesk, będą obciążać Klienta i 
będą stanowiły osobną pozycję na fakturze, chyba że Autodesk otrzyma właściwe potwierdzenie zwolnienia od 
takich Podatków przed przystąpieniem do dostawy. 
  
4. Dostawa. O ile Autodesk nie określi inaczej w formie pisemnej, każdy produkt objęty załączoną ofertą, który 
ma zostać wysłany do Klienta, zostanie doręczony do Klienta lub doręczyciela w stanie nieopłaconym, a Klient 
poniesie wszelkie stosowne Podatki, należności i inne koszty, które mogą zostać nałożone po wydaniu 
doręczycielowi przez Autodesk. O ile Klient nie wskazał odmiennie w formie pisemnej, Autodesk wybierze i 
poinstruuje doręczyciela stosownie  do niniejszych uzgodnionych warunków. Koszty dostawy, ubezpieczenie i 
inne koszty, w tym koszty opakowania w szczególny sposób, będą płatne przez Klienta. Autodesk podejmie 
wszelkie gospodarczo uzasadnione starania w celu zminimalizowania opóźnień dostawy, jednakże, o ile 
jakakolwiek dostawa zostanie opóźniona o więcej niż 60 dni, Klient będzie uprawniony do odstąpienia od 
niniejszej umowy, a takie odstąpienie nie będzie rodzić jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności stron; 
odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej. Produkty zostaną dostarczone CPT (zgodnie 
z zasadami Incoterms 2010) do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, którego dotyczy załączona 
oferta. Niezależnie od powyższego, Autodesk zastrzega na swoją rzecz prawo do dostarczenia produktów i/lub 
usług zamówionych na podstawie załączonej oferty poprzez udostępnienie takich produktów lub usług do 
pobrania ich ze strony internetowej wskazanej przez Autodesk lub dostępnych przez adres internetowy, oraz 
(o ile jest to możliwe) przez przesłanie Klientowi odpowiednich ważnych numerów seryjnych do takich 
Produktów lub Usług. W takim wypadku, dostawa nastąpi, gdy taki elektroniczny (zdalny) dostęp do 
Produktów lub Usług będzie możliwy przez pobranie ze strony internetowej lub poprzez udostępniony 
Klientowi link, lub (o ile jest to możliwe) odpowiednie ważne numery seryjne zostaną wysłane na adres e-mail 
wskazany przez Klienta w zamówieniu. W takim wypadku Klient będzie odpowiedzialny za import Produktów 
w formie elektronicznej do kraju Klienta. 
  
5. Warunki Korzystania z zamówionych Produktów i/lub Usług.  Wszystkie odniesienia w niniejszych 
warunkach i załączonej ofercie cenowej dotyczące subskrypcji, sprzedaży, oferty lub zakupu „produktów” 
stanowiących oprogramowanie oznaczają sprzedaż odpowiedniej licencji użytkownika końcowego lub usług 
wykorzystywanych w odniesieniu do oprogramowania. Klient zgadza się na użytkowanie każdego produktu 
i/lub usługi zasubskrybowanych lub zakupionych na podstawie niniejszego dokumentu zgodnie z warunkami 
(„Warunki użytkowania”), które są załączone do takich produktów lub usług lub zostały w inny sposób 
wskazane przez firmę Autodesk jako dokumenty regulujące ich wykorzystanie i które udostępniono w 
następującej(-ych) witrynie(-ach) lub jakiejkolwiek witrynie, która ją/je zastąpi, lub innej witrynie lub lokalizacji 
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wskazanej przez firmę Autodesk, i które niniejszym ujęto w tym odniesieniu:  

• Jeśli Klient uzyskuje nową lub odnawia istniejącą subskrypcję produktu lub usług sieciowych Autodesk: 
www.autodesk.com/company/terms-of-use/general-terms 

• Jeśli Klient odnawia plan konserwacji: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-

terms-and-conditions-legacy 

• Jeśli Klient uzyskuje ofertę wsparcia klasy enterprise: https://www.autodesk.com/company/legal-

notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-legacy 
• Jeśli Klient uzyskuje usługi konsultingu lub usługi szkoleniowe: https://www.autodesk.com/company/legal-

notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-governing-the-provision-of-consulting-services 

• Jeśli Klient nabywa usługi badania materiałów: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-

trademarks/autodesk-terms-and-conditions-governing-the-provision-of-consulting-services 
 
6. Ograniczenie odpowiedzialności. Maksymalna skumulowana i łączna odpowiedzialność Autodesk i jej 
oddziałów, podmiotów zależnych od lub powiązanych z Autodesk, jak też jej pracowników, przedstawicieli i 
zarządców, za wszelkie koszty, straty lub szkody, wynikające z niniejszej Umowy lub związane z nią w 
jakikolwiek sposób, których podstawą jest zarówno odpowiedzialność umowna, jak i odpowiedzialność 
deliktowa (w tym niedbalstwo) lub też jakakolwiek inna, jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za 
szkody rzeczywiste poniesione bezpośrednio przez Klienta, a jej wysokość jest ograniczona do równowartości 
opłat licencyjnych lub innych opłat uiszczonych przez Klienta na rzecz Autodesk, jednakże do kwoty nie 
wyższej niż sto tysięcy dolarów amerykańskich (100.000,00 USD). Ponadto, w jakimkolwiek wypadku żadna ze 
stron nie będzie odpowiedzialna za szkody o charakterze szczególnym, szkody pośrednie, przypadkowe lub za 
utracone korzyści, utracone dochody, niewykonane umowy, odszkodowania na rzecz klientów, niemożność 
użytkowania Programów lub korzystania z Usług, utratę danych, zakłócenia w prowadzeniu działalności, koszty 
zastępczych produktów i usług, jak też za niemożność osiągnięcia oczekiwanych oszczędności nawet jeżeli były 
one wskazywane lub były racjonalnie oczekiwane, a także do ponoszenia odpowiedzialności o charakterze 
sankcyjnym i restrykcyjnym, a także zadośćuczynienia za krzywdę lub nawiązki. Klient przyjmuje do 
wiadomości, że opłaty sprawiedliwie, rzetelnie i uczciwie odzwierciedlają taki podział ryzyka i 
odpowiedzialności pomiędzy stronami. Niniejsze ograniczenia stosuje się bez względu na brak osiągnięcia celu 
odszkodowawczego przez zastosowanie tak ograniczonego środka naprawienia szkody. 
  
Klient uznaje i zgadza się, że produkty i usługi firmy Autodesk stanowią komercyjne narzędzia profesjonalne, 
które nie są przeznaczone do użytku domowego, gospodarczego ani konsumenckiego.  Jednakże w sytuacji, gdy 
firma Autodesk nie może ograniczyć przysługujących Klientowi środków prawnych zgodnie z opisem w tej części 
dokumentu w ramach obowiązującego prawa lub gdy jakiekolwiek gwarancje lub rękojmie są narzucone 
ustawowo w odniesieniu do niniejszej umowy i nie mogą zostać wykluczone, wówczas, w jak największym 
zakresie dopuszczalnym przez prawo, całkowita odpowiedzialność firmy Autodesk i jedyne środki prawne 
przysługujące Klientowi będą zawierać się w poniższym zakresie (zależnie od decyzji firmy Autodesk): (i) w 
przypadku towarów, dowolne jedno lub więcej spośród następujących rozwiązań: (a) wymiana towarów lub 
dostarczenie ekwiwalentnych towarów; (b) naprawa towarów; (c) opłacenie kosztów wymiany towarów lub 
innych podobnych towarów; lub (d) opłacenie kosztów zlecenia wymiany towarów; lub (ii) w przypadku usług: 
(a) ponowne świadczenie usług; lub (b) opłacenie kosztów ponownego świadczenia usług. 
 
7. Kontrola eksportu. W zgodzie z prawem i regulacjami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz 
prawem i regulacjami innych krajów, dotyczącymi handlu międzynarodowego, Klient i jego pracownicy, agenci 
i osoby trzecie, zobowiązani są nie ujawniać, nie wywozić lub nie eksportować, bezpośrednio lub pośrednio, 
jakiegokolwiek produktu, dokumentacji lub danych technicznych (w tym ich bezpośrednich produktów) 
dostarczonych lub świadczonych na podstawie niniejszej Umowy, do jakiegokolwiek kraju, podmiotu lub innej 
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strony, która jest nieuprawniona do uzyskania takich produktów lub danych na podstawie prawa lub regulacji 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w tym także okresowo uaktualnianych i zmienianych przez 
Departament Handlu Stanów Zjednoczonych lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, lub na 
podstawie regulacji prawnych, którym podlega Klient. Klient będzie wyłącznie odpowiedzialny za: (i) 
postępowanie zgodnie ze wskazanymi prawami i regulacjami oraz (ii) monitorowanie jakichkolwiek zmian tych 
praw i regulacji. 
  
8. Informacje Poufne. Klient zobowiązany jest zatrzymać w tajemnicy wszelkie informacje cenowe i 
gospodarcze przekazane przez Autodesk w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania 
poufności nie obejmuje: a) informacji, które są dostępne publicznie w okresie ich przekazania lub które 
zostaną podane do publicznej wiadomości bez naruszenia obowiązku poufności zaciągniętego niniejszą 
klauzulą; b) informacji otrzymanych zgodnie z prawem od osoby trzeciej bez naruszenia obowiązku poufności; 
oraz c) informacji, które Klient może wykazać jako będące w jego posiadaniu w chwili ich przekazania. 
  
9. Siła wyższa. Ani firma Autodesk, ani Klient nie będą ponosić odpowiedzialności w przypadku 
niezastosowania się przez nich do którychkolwiek z niniejszych warunków, poza zobowiązaniem do zapłaty, 
jeśli można wykazać, że takie niezastosowanie się jest bezpośrednim rezultatem strajku, lokautu, działania siły 
wyższej, kradzieży, stanu wyjątkowego lub jakiejkolwiek innej kwestii lub wydarzenia poza ich bezpośrednią 
kontrolą. 
 
10.  Niewypłacalność i naruszenie umowy. Jeśli Klient nie dokona płatności jakiejkolwiek należnej kwoty lub 
jeśli w odniesieniu do Klienta, jego mienia lub aktywów zastosowano jakąkolwiek formę obłożenia sekwestrem 
lub egzekucji, lub jeśli Klient zawrze lub zaoferuje zawarcie jakiegokolwiek układu z wierzycielami lub zgłosi 
jakikolwiek wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek, który stanowiłby wniosek o ogłoszenie upadłości w 
przypadku zgłoszenia przez osobę fizyczną, lub jeśli zostanie wniesiony wniosek dotyczący ustanowienia 
syndyka masy upadłościowej w przypadku osoby fizycznej lub ustanowienia zarządcy komisarycznego, zarządcy 
komisarycznego i przymusowego lub syndyka masy upadłościowej lub nadzorcy sądowego w przypadku firmy, 
firma Autodesk będzie uprawniona w dowolnym późniejszym czasie do wypowiedzenia umowy zawiązanej na 
podstawie niniejszego dokumentu (włączając m.in. mające zastosowanie Warunki użytkowania, które 
załączono do subskrybowanych lub zakupionych produktów i/lub usług), nie ograniczając prawa firmy 
Autodesk do uzyskania odszkodowania pieniężnego. 
 
11. Odstąpienie.  Zaniechanie egzekwowania jakichkolwiek zapisów niniejszych warunków przez firmę 
Autodesk pozostanie bez wpływu na prawo firmy Autodesk do egzekwowania jakichkolwiek innych zapisów 
niniejszych warunków ani egzekwowania któregokolwiek z warunków w przyszłości. 
 
12. Produkty innych dostawców.  Jakikolwiek sprzęt i/lub oprogramowanie innych dostawców, które jest 
dostarczane przez firmę Autodesk w celu użycia w połączeniu z produktami firmy Autodesk, podlega warunkom 
innych dostawców i/lub umów licencyjnych zawartych między Klientem a innym dostawcą. Sprzęt oraz 
oprogramowanie innych dostawców jest dostarczane przez firmę Autodesk „w takim stanie, w jakim się 
znajduje”, bez żadnej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Jakiekolwiek oświadczenia lub gwarancje dotyczące 
takiego sprzętu lub oprogramowania innych dostawców będą miały jedynie taką postać, jakiej udzielają 
odpowiedni inni dostawcy, jeśli występują, i w której załączono je do tych produktów.  Wszelkie oświadczenia, 
gwarancje i inne podobne zobowiązania w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania innych dostawców płyną 
bezpośrednio od innych dostawców do Klienta, a firma Autodesk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek takie oświadczenia, gwarancje, zobowiązania lub ich brak. 
 

13.  Przenoszenie.  Firma Autodesk może przenieść wszystkie lub którekolwiek ze swoich praw lub zobowiązań 
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wynikających z niniejszych Warunków i będą one wiążące dla, służyć korzyści i egzekwowalne przez 
odpowiednich następców prawnych i uprawnionych cesjonariuszy firmy Autodesk. Klient nie może przenosić 
całości ani jakichkolwiek zobowiązań Klienta wynikających z niniejszej Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody 
firmy Autodesk. 
 
14. Wyłączność Umowy. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do 
jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia, uzgodnienia, wyniki negocjacji i rozmów, 
zarówno ustnych jak i pisemnych, pomiędzy stronami, a wszelkie gwarancje, zapewnienia, oświadczenia i 
umowy pomiędzy stronami, pozostające w związku z przedmiotem niniejszej Umowy, za wyjątkiem wyraźnie 
wskazanych w treści niniejszej Umowy, przestają strony wiązać. Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, 
że jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki wskazane przez Klienta w zamówieniu złożonym przez 
niego, w tym objęte treścią zamówienia, nie będą miały zastosowania do niniejszej Umowy i nie będą wiązały 
Autodesk, o ile nie zostaną wyraźnie przyjęte w formie pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela 
Autodesk. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: i) Autodesk nie jest zobowiązana do wprowadzenia 
oraz do postępowania w zgodzie z jakimikolwiek planami biznesowymi lub produktowymi, strategiami 
produktowymi i przewidywanymi specyfikacjami produktowymi, jakie mogły być przedmiotem rozmów 
pomiędzy Autodesk a Klientem, w tym tych omawianych stosownie do porozumień o zachowaniu poufności; 
ii) jakiekolwiek oświadczenia Autodesk, w tym te związane ze wskazanymi planami, nie są traktowane jako 
obietnica lub gwarancja późniejszych dostaw produktów, usług lub ich charakterystyki; oraz iii) Klient nie 
podejmuje decyzji o nabyciu polegając na oświadczeniach Autodesk złożonych w odniesieniu do takich planów 
lub jakichkolwiek innych oświadczeniach Autodesk. 
  
16. Rozdzielność postanowień Umowy. Jeśli oraz w stopniu, w jakim którykolwiek zapis niniejszej Umowy 
zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, w całości lub w części, na mocy 
obowiązującego prawa, zapis taki lub taka jego część będą bezskuteczne w odniesieniu do jurysdykcji, w której 
są one niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, do stopnia ich niezgodności z prawem, nieważności 
lub niewykonalności i będą uznawane za zmienione w stopniu niezbędnym do osiągnięcia zgodności z 
obowiązującym prawem, tak aby w maksymalnym stopniu odzwierciedlać zamiar stron.  Niezgodność z 
prawem, nieważność lub niewykonalność takiego zapisu w tej jurysdykcji nie będzie miała żadnego wpływu na 
zgodność z prawem, ważność lub wykonalność takiego zapisu lub dowolnego innego zapisu niniejszej Umowy 
w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. 
 
Prawo właściwe. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą 
podlegać sądom polskim i będą prowadzone wyłącznie przed sądami polskimi. Strony zgodnie ustalają 
wyłączną jurysdykcję sądów polskich. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. W przypadku uznania przez sąd lub inny 
właściwy organ jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy za nieważne lub bezskuteczne, takie 
postanowienie Umowy będzie wykonywalne w największym dopuszczalnym zakresie, a wszelkie pozostałe 
postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełni ważne i skuteczne. 
Dodatkowe istotne warunki, zastrzeżenia gwarancyjne i ograniczenia odpowiedzialności Autodesk, zawarte są 
w znajdujących zastosowanie Warunkach Użytkowania, które stanowią element niniejszej Umowy przez 
odwołanie się do nich w jej treści. Klient swoim podpisem złożonym na ofercie potwierdza, że zostały mu 
doręczone niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Bezpośredniej Autodesk, rozumie wszelkie warunki niniejszej 
Umowy i wyraża zgodę na związanie się nimi. 
  
17. Postanowienia pozostające w mocy. Pomimo wygaśnięcia Umowy, punkty 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i 15 
niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Bezpośredniej Autodesk pozostają w mocy i nadal wiążą strony. 
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DODATKOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE DORADZTWA LUB BADANIA 
MATERIAŁÓW 

 
Jeśli Klient zakupił usługi doradztwa od firmy Autodesk („Autodesk”), wówczas takie usługi w zakresie doradztwa 
lub badania materiałów są świadczone na podstawie określonych poniżej warunków oraz wszelkich innych 
warunków zaakceptowanych przez Klienta w momencie nabywania rzeczonych usług doradztwa („Umowa”).  
 
1. Umowa o świadczenie usług Autodesk świadczy na rzecz Klienta, a Klient nabywa od Autodesk usługi 
określone w ofercie lub formularzu zamówienia Autodesk („Oferta lub Formularz zamówienia”), na podstawie 
których Klient nabył rzeczone usługi, w sposób określony bardziej szczegółowo w harmonogramie usług (w 
stosownych przypadkach) dołączonym do rzeczonej Oferty lub Formularza zamówienia („Usługi”). Autodesk 
świadczy Usługi w miejscu (w stosownych przypadkach) wskazanym w Ofercie lub Formularzu zamówienia 
zgodnie z harmonogramem określonym w Harmonogramie Usług (w stosownych przypadkach). Autodesk może 
podzlecić świadczenie Usług częściowo lub w całości co najmniej jednej z upoważnionych stron trzecich pod 
kierownictwem Autodesk, pod warunkiem, że odpowiedzialność za świadczenie Usług przez cały czas będzie 
ponosić Autodesk. Les parties aux présentes confirment leur volonté à ce que cette entente ainsi que tous les 
documents qui s'y rattachent, y compris les avis, soient rédigés en anglais.  
 
2. Regulowanie opłat i wydatków. Co miesiąc i po zakończeniu projektu Autodesk wystawi fakturę 
uwzględniającą opłaty, rzeczywiste wydatki i ewentualne podatki. Płatności będą regulowane zgodnie z 
warunkami Oferty lub Formularza zamówienia. Klient zwróci Autodesk wszelkie poniesione przez Autodesk w 
trakcie świadczenia Usług wydatki na jakiekolwiek materiały, obowiązujące podatki oraz wszystkie uzasadnione 
bieżące koszty, w tym między innymi koszty podróży i utrzymania związane z projektem. Z wyjątkiem wstępnie 
zatwierdzonych wydatków wszelkie koszty podróży lub koszty związane z podróżą wymagają uzyskania przez 
AUTODESK uprzedniego zatwierdzenia przez KLIENTA. Klient zamieści pozycję na takie wydatki w swoim 
zamówieniu lub w dokumencie wyjątków związanych z zamówieniem. Klient potwierdza, że niniejsza Umowa 
dotyczy wyłącznie świadczenia określonych Usług. Akceptacja wyrażona oficjalnie lub w inny sposób nie 
stanowi warunku wstępnego przekazania płatności za Usługi, a płatność nie powinna być wstrzymywana na 
podstawie jakichkolwiek warunków akceptacji. 
 
3. Ograniczona gwarancja. Autodesk gwarantuje, że Usługi będą świadczone z należytą fachowością i 
dbałością przez kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W 
NINIEJSZYM PUNKCIE I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIE UDZIELA SIĘ 
ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI 
DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W 
maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączne środki prawne przysługujące Klientowi i całkowita 
odpowiedzialność Autodesk w przypadku naruszenia takich wyraźnych czy dorozumianych gwarancji będą 
ograniczone do konieczności podjęcia przez Autodesk uzasadnionych starań w celu zastąpienia odpowiednich 
pracowników wykwalifikowaną kadrą.  
 
4. Prawo własności.Autodesk i licencjodawcy (w stosownych przypadkach) firmy są właścicielami wszelkich 
produktów, koncepcji, materiałów, technik, metod i wiedzy specjalistycznej wykorzystywanych lub 
dostarczanych przez Autodesk w trakcie świadczenia Usług lub stanowiących ich część. Z wyjątkiem licencji 
udzielonej poniżej Klientowi nie przysługują żadne prawa ani nie uzyskuje on praw do takich zastrzeżonych 
produktów, koncepcji, materiałów, technik, metod czy wiedzy specjalistycznej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Autodesk. Autodesk może wprowadzać na rynek, dystrybuować, tworzyć dzieła pochodne lub sprzedawać 
podobne dzieła innym klientom bez powiadomienia lub zgody Klienta. Żadne z postanowień niniejszej Umowy 
nie ogranicza ani nie zakazuje egzekwowania prawa Autodesk do korzystania z koncepcji, technik i wiedzy 
specjalistycznej stosowanych lub opracowanych w trakcie świadczenia Usług.  
 
5. Licencja na Efekty pracy. Autodesk udziela Klientowi wieczystej, globalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, 
nieodpłatnej licencji na korzystanie z Usług oraz produktów, koncepcji, materiałów, technik, metod i wiedzy 
specjalistycznej stanowiących część Usług na potrzeby wewnętrznej działalności gospodarczej Klienta. Licencja 
ta nie dotyczy jakiegokolwiek oprogramowania Autodesk ani oprogramowania firm zewnętrznych, które może 
zostać dostarczone przed rozpoczęciem świadczeniem Usług, równolegle z nim lub po zakończeniu 
świadczenia Usług. Klient może korzystać z takiego oprogramowania wyłącznie zgodnie z warunkami umowy 
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licencyjnej dołączonej do takiego oprogramowania.  
 
6. Obowiązki Klienta. Poza wykonaniem obowiązków Klienta określonych w Harmonogramie Usług (w 
stosownych przypadkach) Klient zobowiązany jest zapewnić miejsce do pracy i powiązane obiekty, jakie są 
konieczne, oraz dostęp do wszelkich niezbędnych pracowników i informacji Klienta wymaganych do wykonania 
przez Autodesk prac wynikających z niniejszego Zlecenia Usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że 
zapewnienie takiego dostępu i obiektów jest niezbędne do wykonania prac wynikających z niniejszego 
dokumentu.  
 
7. Informacje poufne. W związku z relacją łączącą Autodesk i Klienta mogą oni mieć dostęp do określonych 
zastrzeżonych informacji i materiałów drugiej strony, w tym do planów biznesowych, klientów, technologii, 
tajemnic handlowych i produktów, które są poufne i mają znaczną wartość dla odpowiedniej strony, a ujawnienie 
takich informacji osobom trzecim doprowadziłoby do zmniejszenia tej wartości („Informacje poufne”). Autodesk 
i Klient ustalają, że nie będą ujawniać Informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej oraz że podejmą wszelkie 
zasadne środki ostrożności w celu ochrony tych informacji. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy każda 
ze stron bezzwłocznie zwróci wszelkie Informacje poufne uzyskane od drugiej strony. Postanowienia niniejszego 
punktu nie mają zastosowania do informacji, które (i) są lub staną się ogólnodostępne w inny sposób niż w 
wyniku naruszenia Umowy przez stronę otrzymującą, (ii) zostały zgodnie z prawem uzyskane przez stronę 
otrzymującą od osoby trzeciej bez zobowiązania do zachowania poufności, (iii) zostały niezależnie opracowane 
przez pracowników strony otrzymującej bez dostępu do Informacji poufnych lub (iv) przed otrzymaniem ich po 
raz pierwszy od strony ujawniającej były znane stronie otrzymującej i nie były objęte żadnymi ograniczeniami w 
zakresie używania lub ujawniania. Niniejsza Umowa nie powinna być stosowana do ujawniania Informacji 
poufnych, które (a) zostały specjalnie opracowane do zastosowań wojskowych lub kosmicznych lub podlegają 
kontrolom wojskowym zgodnie z Przepisami Międzynarodowego Handlu Bronią (ang. International Traffic in 
Arms Regulations, ITAR), amerykańskimi przepisami eksportowymi lub innymi obwiązującymi przepisami 
ustawodawczymi czy wykonawczymi; lub (b) wymagają, aby pracownicy lub niezależni wykonawcy odbiorcy 
mieli poświadczenie bezpieczeństwa wynikające z przepisów ustawowych czy wykonawczych jakiejkolwiek 
jurysdykcji. 
 
8. Rozwiązanie Umowy. W przypadku istotnego naruszenia lub niewywiązania się z jakichkolwiek zobowiązań 
wynikających z niniejszych Warunków (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania naprawcze w odniesieniu do 
takiego przypadku naruszenia lub niewywiązania się ze zobowiązań w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania 
pisemnego powiadomienia określającego naruszenie lub niewywiązanie się ze zobowiązań przez stronę 
dopuszczającą się naruszenia) lub jeśli Klient nie ureguluje płatności należnych Autodesk zgodnie z Umową, 
strona, które nie dopuściła się naruszenia, może na mocy pisemnego wypowiedzenia rozwiązać część Umowy 
dotyczącą Usług z dniem wskazanym w takim wypowiedzeniu. W przypadku rozwiązania Umowy z 
jakiegokolwiek powodu Klient zobowiązany jest przekazać Autodesk płatność za wszystkie Usługi i produkty (w 
stosownych przypadkach) dostarczone do dnia rozwiązania Umowy w kwocie proporcjonalnej do Usług 
zrealizowanych do dnia rozwiązania Umowy oraz za prace w toku na podstawie czasu i materiałów według 
standardowych stawek pobieranych wówczas przez Autodesk za podobne usługi. W przypadku rozwiązania 
Umowy przez Autodesk w związku ze wskazanym powyżej naruszeniem warunków przez Klienta Klient 
zobowiązany jest również zwrócić Autodesk wszelkie koszty poniesione w związku z rozwiązaniem lub 
renegocjowaniem wszelkich umów z dostawcami lub podwykonawcami zawartych przez Autodesk w związku z 
niniejszą Umową o świadczenie usług lub w związku z przeniesieniem personelu Autodesk.  
 
9. Data wygaśnięcia.Niniejsze warunki wygasają po zakończeniu świadczenia Usług i uregulowaniu pełnej 
płatności za rzeczone Usługi, o ile nie zostaną wcześniej rozwiązane zgodnie z niniejszym punktem.  
 
10. Zmiany. Jeśli Klient zechce zmienić lub rozszerzyć zakres prac wykonywanych w ramach niniejszego 
Zlecenia Usług po jego podpisaniu, strony opracują i podpiszą pisemne zlecenia zmian. Przed wydaniem przez 
Klienta zleceń zmian Autodesk przedstawi szczegółowy opis prac do wykonania, szacunkowe opłaty i wydatki 
oraz czas trwania. Klient zatwierdzi zlecenie zmiany, przekazując pisemne powiadomienie przez rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac przez Autodesk. Ceny zostaną określone w każdym zleceniu zmiany. 
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