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LICENCJA FPM+ CONFIGURATOR 
Poznań, 29.07.2021r. 

 
 
 

 

FPM+ Configurator (FPM+ Fire Matrix) 
 
 
 
 

WAŻNE – PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM POBIERANIA LUB INSTALACJI LUB 
UŻYTKOWANIA.  

Umowa licencyjna użytkownika końcowego na korzystanie z oprogramowania komputerowego  
 FPM+ Configurator (FPM+ Fire Matrix) 

 
NIE NALEŻY UŻYWAĆ ANI INSTALOWAĆ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA I ŻADNYCH 
POWIĄZANYCH Z NIM MATERIAŁÓW (OKREŚLANYCH ZBIOROWO, JAKO "OPROGRAMOWANIE") 
PRZED DOKŁADNYM ZAPOZNANIEM SIĘ Z WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W 
DALSZEJ CZĘŚCI UMOWY. POBRANIE LUB INSTALACJA LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA 
JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W 
PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI KTÓREGOKOLWIEK POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY 
NIE NALEŻY POBIERAĆ LUB PRZEPROWADZAĆ INSTALACJI OPROGRAMOWANIA I DALSZEGO 
JEGO UŻYWANIA. Niniejsza umowa na korzystanie z oprogramowania zawarta pomiędzy Ela-Compil Sp. 
z o.o. a użytkownikiem końcowym, osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej „Licencjobiorcą”, uprawnia 
Licencjobiorcę do korzystania z załączonego Oprogramowania FPM+ Configurator (FPM+ Fire Matrix).  
 
 

I Definicje 
 

Poniższe terminy rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: 
Ela-compil lub Licencjodawca – oznacza Ela-Compil Sp. z o.o., producenta Oprogramowania 
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057074,  
z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 8 (60-541 Poznań). 
Dokumentacja – wszelkie instrukcje w formie dokumentów tekstowych bądź materiałów audio/wideo 
udostępniane przez firmę Ela-Compil dla danego Oprogramowania. 
Licencja – zaakceptowana niniejsza umowa na używanie dostarczonego Oprogramowania.  
Oprogramowanie – program FPM+ Configurator (FPM+ Fire Matrix) (zestaw instrukcji 
zaimplementowanych w formie programów komputerowych, aplikacji przeznaczony do przetwarzania 
danych) wraz z powiązanymi materiałami, aktualizacjami, dokumentacją dostarczany użytkownikowi na 
mocy niniejszej umowy. Pliki programów posiadają dołączone informacje o prawach autorskich, 
właścicielu, wersji, i inne.  
Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM+ - urządzenie lub zespół urządzeń 
przeznaczonych do wykonywania funkcji sterująco-monitorujących konfigurowane i testowane za pomocą 
Oprogramowania.  
NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA NIE STANOWI UMOWY ZAKUPU, ALE JEST UMOWĄ 
DOTYCZĄCĄ PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Licencjodawca pozostaje właścicielem 
egzemplarza Oprogramowania i nośnika fizycznego, jeśli taki występuje, na którym dostarczono 
Oprogramowanie w opakowaniu handlowym, a także wszystkich egzemplarzy Oprogramowania, do 
których Użytkownik końcowy jest upoważniony w ramach niniejszej Umowy.  
 
 

II Prawa autorskie 
 

1. Oprogramowanie chronione jest polskim prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi 

o prawie autorskim oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej. Naruszenie 

tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej jak i karnej.  

2. Ela-Compil zastrzega sobie wszystkie prawa do Oprogramowania, w tym prawo własności. 

Oprogramowanie podlega licencjonowaniu a nie sprzedaży. Niniejsza Licencja  nie przyznaje 

żadnych praw (np. praw do znaków towarowych czy praw do baz danych) innych niż te które są 

wyraźnie przyznane na podstawie niniejszej Licencji. 
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3. Jeżeli nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie prawa autorskie do Oprogramowania objętego 

niniejszą umową licencyjną przysługują Licencjodawcy, czyli  Ela-Compil i jest ona wyłącznym 

producentem i dystrybutorem Oprogramowania.  

4. Oprogramowanie zawiera część rozwiązań osób trzecich, do których Licencjodawca posiada 

odpowiednie umowy poświadczające zgodę na ich użycie. Licencjobiorca nie ma prawa użycia 

dołączonych bibliotek w sposób inny niż poprzez użycie Oprogramowania.  

5. Licencjodawca może w każdej chwili i bez powiadomienia wprowadzać zmiany w 

Oprogramowaniu lub produktach z nim związanych. Nie jest jednak zobowiązany do udzielania 

wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania o ile w wyraźny sposób nie postanowiono inaczej. 

 
III Zakres Licencji 

 
1. Po wyrażeniu przez Licencjobiorcę zgody na niniejszą Licencję i po uiszczeniu opłaty licencyjnej, 

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa na używanie Oprogramowania na jednym 

stanowisku.   

2. Licencjobiorca może używać Oprogramowania na wszystkich urządzeniach przenośnych lub/i 

stacjonarnych będących ich własnością w celu nadzorowania stanu pracy oraz sterowania 

wszelkimi urządzeniami, uruchamianymi wskutek oraz podczas pożaru (pole eksploatacji).  

3. Oprogramowanie jest rozpowszechniane wraz z Centralą sterującą urządzeniami 

przeciwpożarowymi typu  FPM+.  

4. Oprogramowanie mogą użytkować klienci Ela-compil, którzy zakupili Centralę sterującą 

urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM+ oraz uzyskali certyfikat poświadczający ukończenie 

szkolenia z zakresu wdrażania i serwisowania Centrali sterującej urządzeniami 

przeciwpożarowymi typu FPM+.  

5. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych 

 
 

IV Ograniczenia Licencjobiorcy 
 

1. Zabrania się dokonywania dalszej odsprzedaży, udostępniania oraz wynajmu Oprogramowania. 

2. Zabrania się kopiowania Oprogramowania (z wyjątkiem wykonania 1 kopii zapasowej).  

3. Zabrania się dekompilowania, deasemblowania, poddawania Oprogramowania wszelkim 

modyfikacjom i innym działaniom mającym na celu odtworzenie kodu źródłowego bądź działanie 

Oprogramowania inne niż przewidziane przez licencjodawcę Oprogramowania. 

4. Zabrania się usuwania, zmiany lub zakrywania informacji o prawach autorskich znajdujących się 

na Oprogramowaniu.  

5. Zabrania się modyfikacji środowiska Oprogramowania w celu używania Oprogramowania.  

6. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do pominięcia lub wyłączenia 

któregokolwiek z mechanizmów zabezpieczeń Oprogramowania.  

7. Zabrania się używanie jakiejkolwiek części Oprogramowania odrębnie lub niezależnie od 

Oprogramowania. 

8. Rozwiązanie umowy na dostarczenie Centrali sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu 

FPM+  jest równoznaczne z wygaśnięciem Licencji Licencjodawca zastrzega sobie prawo 

wypowiedzenia Licencji z trzydziestodniowym terminem wypowiedzenia na piśmie − z powodu 

każdego naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień Licencji. Po upływie 

okresu wypowiedzenia Licencja wygasa.  

9. Po wygaśnięciu Licencji w przypadku licencji czasowych, Licencjobiorca zobowiązany jest do 

odinstalowania Oprogramowania i usunięcia wszystkich jego kopii.  

 
V Odpowiedzialność 

 
1. Oprogramowanie jest narzędziem, które przeznaczone jest do użycia przez osoby 

wykwalifikowane, które ukończyły z powodzeniem szkolenie z zakresu wdrażania i serwisowania 

centrali sterującej urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM+.  

2. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku 

użycia Oprogramowania. Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania 

załączonego Oprogramowania i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyniki swojej pracy a w 

szczególności za wybór odpowiednich procedur w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.  
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3. Ela-compil gwarantuje, ze Oprogramowanie będzie działać prawidłowo wraz z dostarczoną 

Centralą sterującą urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM+ przez okres 12 miesięcy od dnia 

dostarczenia Oprogramowania i Centrali sterującej urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM+, 

chyba że okres został ustalony oddzielną umową.  

4. Licencjobiorca, który decyduje się na zmianę wersji firmware urządzenia współpracującego z 

Oprogramowaniem zobowiązany jest uprzednio uzyskać u Licencjodawcy potwierdzenie 

prawidłowości współpracy i kompatybilności z dostarczonym Oprogramowaniem. 

5. Gwarancja opisana w poprzednim punkcie nie obowiązuje w przypadku niespełnienia wymagań 

umownych lub korzystania z Oprogramowanie w sposób wynikający z modyfikacji 

Oprogramowania przez osobą lub podmiot inny niż Ela-compil. 

6. Oprogramowanie dostarczane jest przez Licencjodawcę w formie "takiej, jakie jest (as-is)" (w 

takim stanie, w jakim zostało wytworzone). Licencjodawca, dystrybutorzy oraz sprzedawcy 

Oprogramowania Ela-compil nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że Oprogramowanie 

będzie działać prawidłowo, że jest odpowiedniej jakości oraz, że spełni oczekiwania 

Licencjobiorcy. Licencjobiorca musi określić odpowiedni sposób archiwizowania zapewniającego 

zapobieżenie utracie danych na wypadek awarii Oprogramowania. Licencjodawca, dystrybutorzy 

oraz sprzedawcy Oprogramowania nie odpowiadają za jakiekolwiek straty wynikłe z używania 

Oprogramowania, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub 

koszt urządzeń lub programów zastępczych. 

7. W sprawach spornych całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody wynikłe z 

użytkowania Oprogramowania i odszkodowanie dla Licencjobiorcy ograniczone jest do wysokości 

ceny jednostanowiskowej licencji odpowiedniego typu jaki Licencjobiorca zakupił jeżeli nie 

postanowiono inaczej odpowiednią umową.  

8. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez Licencjodawcę na nośnikach fizycznych, 

Licencjodawca udziela gwarancji, że nośniki te będą wolne od wad materiałowych i fizycznych 

przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia dostarczenia. W przypadku wykrycia wady nośnik 

należy zwrócić Licencjodawcy w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny 

sposób wybrany przez licencjodawcę.  

9. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory 

między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W zakresie 

nieuregulowanym postanowieniami Licencji zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

 
VI Postanowienia końcowe 

 
1. Oprogramowanie należy instalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z 

wymaganiami określonymi podczas szkolenia z zakresu wdrażania i serwisowania Centrali 

sterującej urządzeniami przeciwpożarowymi typu FPM+. 

2. Wszelkie zmiany takie jak naprawa błędnie działających funkcji Oprogramowania lub dodanie 

nowych uwzględniane będą tylko w kolejnych wersjach Oprogramowania jeżeli nie postanowiono 

inaczej odpowiednią umową.  

3. Licencjobiorca jak i Licencjodawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Licencji spowodowane siłą wyższą. Za 

przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania Licencji 

zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego 

wpływu jak np. wojna, pożar, powódź, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę 

wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 

stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.  

4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych zabezpieczeń 

wykorzystywania Oprogramowania, w tym do blokowania Oprogramowania dodatkowymi 

kluczami licencyjnymi i hasłami, wymagającymi interwencji Licencjodawcy. 

5. Wszelkie biblioteki (narzędzia zewnętrzne do FPM+ Configurator FPM+ Fire Matrix) dołączone do 

Oprogramowania są chronione prawnie i są licencjonowane wyłącznie w celu użycia z 

Oprogramowaniem. Wykorzystanie ich do innych celów wymaga udzielenia osobnej, niezależnej 

zgody.
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