
UMOWA LICENCYJNA  
(Umowa) 

 
Umowa licencyjna (zwana dalej UMOWĄ) na Programy GekOn i/lub WarAn (zwane dalej PROGRAMEM) 
 
AIDCAD sp. z o. o. udziela licencji na PROGRAM pod warunkiem, że Użytkownik zdefiniowany poniżej akceptuje wszystkie 
warunki, które zostały zawarte w niniejszej UMOWIE lub do których niniejsza UMOWA się odwołuje. 
 
Poprzez wybór przycisku „Akceptuję" („I accept”) lub innego przycisku albo mechanizmu przeznaczonego do wyrażenia zgody 
na warunki zawarte w elektronicznej wersji niniejszej UMOWY lub poprzez dokonanie instalacji, pobranie, uzyskanie dostępu 
bądź inne skopiowanie lub posłużenie się całością lub jakąkolwiek częścią PROGRAMU Użytkownik akceptuje niniejszą 
UMOWĘ. 
 
Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na postanowienia niniejszej UMOWY stają się one obowiązujące dla niego oraz 
podmiotu prawnego, który uzyskał PROGRAM lub w imieniu którego PROGRAM będzie używany. W przypadku niewyrażenia 
zgody na warunki niniejszej UMOWY należy zaprzestać korzystania z PROGRAMU. 

 
Niniejsza UMOWA licencyjna obejmuje prawa Użytkownika do korzystania z PROGRAMU, ograniczenia w korzystaniu z 
PROGRAMU, prawo do automatycznego odnowienia PROGRAMU przez Licencjodawcę oraz naliczania Użytkownikowi opłat 
za płatne wersje.  

§ 1. 

1. Licencjodawca - AIDCAD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 03-160 Warszawa, ul. 
Fletniowa 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000618438, akta 
rejestrowe spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego 
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 20 000,00 PLN w całości opłacony; NIP 5242802059; 
REGON 36447155900000. 

2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która dokonuje instalacji lub uzyskuje dostęp, albo jest upoważniona do dokonania 
instalacji lub uzyskania dostępu do Programu, mająca prawo do bezpłatnych aktualizacji Programu w ramach danej 
Wersji bazowej Programu. 

3. PROGRAM - nakładka na Oprogramowanie Bazowe dodająca do niego kilkadziesiąt wyspecjalizowanych poleceń, 
dystrybuowana lub udostępniana przez Licencjodawcę. PROGRAM obejmuje zestaw kilkudziesięciu poleceń. Definicja 
może odnosić się również do funkcji lub elementów PROGRAMU. 

4. Oprogramowanie Bazowe – oprogramowania typu CAD (AutoCAD, BricsCAD, ZwCAD, GstarCAD) wykorzystywane do 
dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. 

5. AutoCAD - rozumie się przez to AutoCAD wersję od 2004 do 2014. 
6. BricsCAD - rozumie się przez to BricsCAD wersję od 10 do 18. 
7. Oprogramowanie Freeware - licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe korzystanie i rozpowszechnianie aplikacji 

ograniczonej do kilku darmowych komponentów bez ujawnienia kodu źródłowego do użytku domowego i komercyjnego. 
8. Cennik - ceny programu wskazane na stronie internetowej www.gekoncad.pl. 
9. Komputer - oznacza pojedyncze urządzenie elektroniczne z co najmniej jednym procesorem (CPU), które przyjmuje dane 

w postaci cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu osiągnięcia konkretnych wyników w oparciu o ciąg instrukcji lub 
implementację takiego urządzenia w formie oprogramowania (albo tak zwanej maszyny wirtualnej). 

10. Licencja - prawo do zainstalowania i używania PROGRAMU na jednym Komputerze stacjonarnym lub przenośnym 
używanym przez Użytkownika, bez prawa do odsprzedawania, wydzierżawiania, wynajmowania, wypożyczania 
PROGRAMU bądź jego części osobie trzeciej.  

11. Typ licencji- rodzaj Licencji udzielanej przez Licencjodawcę Użytkownikowi. Typ licencji zawiera w sobie warunki 
wyszczególnione przez Licencjodawcę dla każdego rodzaju Licencji, w tym stosowne warunki wymienione w UMOWIE.  

12. PDFCreator - oprogramowanie służące do tworzenia plików PDF. Instalacja tego oprogramowania jest niezbędna do 
prawidłowego działania niektórych poleceń PROGRAMU. Autorem PDFCreator jest PDFFORGE (www.pdfforge.com). 
Używanie PDFCreator objęte jest osobną licencją producenta. Licencjodawca nie posiada autorskich praw majątkowych 
do PDFCreator.  

13. Kod źródłowy – zapis tekstowy PROGRAMU wyrażony w jednym z języków programowania zawierający definicje 
algorytmów i operacji, jakie powinien wykonywać Oprogramowanie Bazowe lub Komputer w celu realizacji funkcji 
PROGRAMU. 

14. Kod wynikowy – zapis PROGRAMU w formie umożliwiającej jego odczytanie i wykonanie przez Oprogramowanie 
Bazowe. 

15. Wersja Programu – wersja Kodu wynikowego PROGRAMU definiowana w szczególności przez jego zakres funkcjonalny 
oraz kompatybilność z określonymi wersjami wspieranych systemów CAD i oznaczony unikalnym Kodem Wersji 

16. Wersja bazowa PROGRAMU – najnowsza Wersja PROGRAMU dostępna w dniu uzyskania prawa do Licencji. 
17. UMOWA - rozumie się przez to niniejszy dokument. 
18. Student - osoba fizyczna, która w momencie akceptacji Licencji jest zapisana w uznanej instytucji nadającej stopnie 

naukowe i legitymująca się stosownym dokumentem w tym przedmiocie oraz na żądanie Licencjodawcy jest w stanie 
udokumentować fakt takiego zapisu.  

§ 2. 

1. Licencjodawca oświadcza, że posiada całość autorskich praw majątkowych do PROGRAMU, a także jest uprawiony do 
udzielania Użytkownikom Licencji na korzystanie z PROGRAMU na zasadach określonych poniżej. 

2. Licencjodawca udziela Użytkownikowi Licencji na czas uzależniony od Typu licencji, Licencji na PROGRAM, który stanowi 
utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z dnia 17 
maja 2006 r. Dz. U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) bez prawa do odsprzedawania, wydzierżawiania, wynajmowania, 
wypożyczania PROGRAMU bądź jego części osobie trzeciej. 

3. Licencja obejmuje uprawnienie do pobrania PROGRAMU ze strony www.gekoncad.pl oraz do korzystania z PROGRAMU 
na następujących polach eksploatacji: 

a) używanie PROGRAMU przez co rozumie się uruchamianie, uzyskiwanie dostępu, korzystanie z funkcji 



PROGRAMU, drukowanie, wprowadzanie własnych danych, wyświetlanie, eksport lub import danych z 
PROGRAMU lub ich publiczne odtwarzanie, przechowywanie PROGRAMU; 

b) badanie i testowanie funkcjonowania PROGRAMU na kopiach PROGRAMU. 
c)  trwałe lub czasowe zwielokrotnianie PROGRAMU w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie oraz rozpowszechnianie PROGRAMU, przy czym Licencjodawca zastrzega, iż przy 
wykorzystaniu tych pól eksploatacji PROGRAM uruchomi się jako Typ licencji DEMONSTRACYJNA.  

4. Użytkownik obowiązany jest nie dokonywać w szczególności: 
a) tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu, dekompilacji, modyfikacji i jakichkolwiek innych 

zmian w Wersji wynikowej PROGRAMU lub jego części, za wyjątkiem przystosowania PROGRAMU do 
własnych potrzeb Użytkownika przy użyciu dostarczonych z PROGRAMEM narzędzi oraz umożliwianych przez 
PROGRAM metod; 

b) dokonywania innych czynności mających na celu stworzenie, w oparciu o PROGRAM, programów 
komputerowych o podobnym jak PROGRAM przeznaczeniu lub funkcji. 

5. Licencja zostaje udzielona na czas uzależniony od Typu licencji. Licencjodawca zobowiązuje się wobec Użytkownika, że 
nie wypowie Licencji, za wyjątkiem przypadków, kiedy użytkownik naruszy lub nie dopełni warunków Licencji określonych 
w UMOWIE. W przypadku naruszenia warunków Licencji, Licencjodawca będzie miał prawo wypowiedzieć UMOWĘ ze 
skutkiem natychmiastowym, i wstrzymać Użytkownikowi możliwość korzystania z PROGRAMU. W takim przypadku 
Użytkownik ma obowiązek usunąć PROGRAM, wszystkie kopie PROGRAMU oraz jego kopie zapasowe i kopie 
sporządzane dla celów bezpieczeństwa. 

6. Kod źródłowy PROGRAMU nie jest przedmiotem Licencji i Użytkownik nie ma uprawnienia do modyfikacji, kopiowania, 
rozpowszechniania jego całości lub fragmentów. 

7. Użytkownik nie może zmieniać, kopiować, dokonywać dekompilacji Kodu wynikowego. 
8. Użytkownik nie może udzielać Licencji na PROGRAM innym osobom i podmiotom, rozprowadzać, tworzyć 

oprogramowania pochodnego oraz dzieł zależnych ani używać PROGRAMU w innych celach niż określono w Umowie. 
9. Z wyjątkiem sytuacji, gdzie będzie to wyraźnie dozwolone na mocy UMOWY Użytkownik nie będzie bezpośrednio ani 

pośrednio wykorzystywał żadnych poufnych informacji Licencjodawcy do tworzenia oprogramowania, które byłoby 
znacząco podobne do PROGRAMU.  

10. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać żadnych poufnych informacji Licencjodawcy osobom trzecim. 
11. Licencjodawca uprawiony jest do kontroli zgodności korzystania przez Użytkownika z PROGRAMU z warunkami 

udzielonej Licencji, w szczególności może żądać dostępu do Komputera, na którym jest zainstalowany PROGRAM, a 
Użytkownik zobowiązany jest zapewnić Licencjodawcy realną możliwość dokonywania kontroli. 

§ 3. 

1. Użytkownik uzyskuje Licencję pod warunkiem zakupienia odpowiedniego Typu Licencji oraz wypełnienia i przesłania 
formularza zawierającego: 

a) dla przedsiębiorców: 
• imię i nazwisko  
• firmę Użytkownika 
• dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (odpowiednio: adres, nr domu, nr mieszkania, nazwa firmy, 

NIP, KRS, email) 
• Typ licencji 
• czas trwania Licencji 

b) dla Studentów: 
• imię i nazwisko 
• adres email (z domeny uczelnianej) 

2. W przypadku Typów licencji, za które Licencjodawca nie pobiera opłaty, Użytkownik uzyskuje Licencję wyłącznie po 
wypełnieniu i przesłaniu formularz określonego w odpowiednio ust. 1 lit. a lub lit. b powyżej.  

§ 4. 

1. Każda Licencja jest Licencją jednostanowiskową przypisaną do konkretnego Komputera. 
2. Pełną wersją PROGRAMU Użytkownik uzyskuje przy zakupieniu Typu licencji PREMIUM. 
3. Ograniczoną funkcjonalnie wersję PROGRAMU Użytkownik uzyskuje przy zakupieniu Typu licencji STANDARD. 
4. Ograniczoną darmową wersję PROGRAMU Użytkownik uzyskuje przy wyborze Typu licencji START. 
5. PROGRAM obejmuje zestaw kilkudziesięciu poleceń. Użytkownik uzyskuje do nich dostęp, w zależności od wyboru 

odpowiedniego Typu licencji. Szczegółowe zestawienie typów licencji oraz ich szczegółowych parametrów określa tabela 
A stanowiąca załącznik do UMOWY. 

6. Dodatkowo, w ramach Typu licencji PREMIUM, Użytkownik, po spełnieniu warunków opisanych w UMOWIE, może 
uzyskać od Licencjodawcy jeden z podtypów licencji: 

a) STUDENCKA – Typ licencji darmowej, przeznaczonej wyłącznie dla Studentów, udzielanej na okres 365 dni od 
dnia zaakceptowania warunków Umowy; 

b) DEMONSTRACYJNA - Typ licencji darmowej przeznaczonej dla wszystkich Użytkowników, udzielanej na okres 
14 dni od dnia zaakceptowania warunków Umowy w celu przetestowania wszystkich poleceń zawartych w 
PROGRAMIE. 

7. TESTOWA - Typ licencji darmowej przeznaczonej dla TESTERÓW PROGRAMU, udzielanej na okres 30 dni od dnia 
zaakceptowania warunków UMOWY, udzielana w celu możliwości weryfikacji poprawności działania PROGRAMU. 

8. W okresie trwania Licencji Użytkownik ma prawo do bezpłatnych aktualizacji PROGRAMU..  
9. Licencjodawca, w czasie trwania Licencji Użytkownika, zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania i korzystania z 

aktualizacji PROGRAMU. 

§ 5. 

1. Przed zaakceptowaniem Umowy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym Cennikiem określającym 
koszt zakupu danego Typu licencji, zamieszczonym na stronie internetowej www.gekoncad.pl 

2. W zależności od wybranego Typu licencji, z wyłączeniem Typów licencji: START oraz podtypów licencji: 
DEMONSTRACYJNEJ, TESTOWEJ oraz STUDENCKIEJ, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty, zgodnej z 



Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.gekoncad.pl, obowiązującym w dniu zaakceptowania warunków 
Umowy. 

3. Przed zakupem PROGRAMU bądź wyborem korzystania z darmowej wersji PROGRAMU, Licencjodawca rekomenduje 
Użytkownikowi zapoznanie się z możliwościami PROGRAMU poprzez skorzystanie z podtypu licencji 
DEMONSTRACYJNEJ. 

§ 6. 

1. Część poleceń PROGRAMU korzysta z zewnętrznego oprogramowania PDF Creator. PDF Creator jest dystrybuowany w 
instalatorze PROGRAMU. 

2. PROGRAM współdziała z oprogramowaniem PDF Creator tylko w jego wersji oznaczonej jako 1.7.3 
3. Licencjodawca oświadcza, iż Użytkownik nie ma obowiązku instalowania PDF Creatora, jednakże pominięcie jego 

instalacji uniemożliwi działanie niektórych poleceń PROGRAMU. 
4. Licencjodawca oświadcza, że PDF Creator nie jest częścią PROGRAMU. 
5. Licencjodawca oświadcza, że nie jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania PDF Creator. 
6. Licencjodawca oświadcza, że nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek licencji dla oprogramowania PDF Creator. 
7. Użytkownik może korzystać z PDF Creator tylko na zasadach określonych przez jego producenta (www.pdfforge.org) 
 

§ 9. 

1. Licencjodawca dokłada wszelkich starań w celu uzyskania najbardziej poprawnego algorytmu PROGRAMU, jednak nie 
wyklucza możliwości występowania błędów w PROGRAMIE. 

2. Licencjodawca nie udziela, a Użytkownik nie otrzymuje żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, stwierdzeń lub 
warunków jakiegokolwiek rodzaju, domniemanych gwarancji użyteczności do określonego zastosowania oraz gwarancji w 
inny sposób wynikający z ustawy, w odniesieniu do PROGRAMU.  

3. Licencjobiorca nie gwarantuje nieprzerwanego, pozbawionego usterek, bezpiecznego, niezawodnego, dokładnego i 
kompletnego działania PROGRAMU, jak również dokonywania przez Licencjodawcę napraw usterek wynikających z 
działania PROGRAMU, a także spełnienia wszystkich oczekiwań Użytkownika w działaniu konkretnych zastosowań 
PROGRAMU. 

4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody po stronie Użytkownika wynikające 
bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z PROGRAMU. 

5. Licencjodawca nie udziela gwarancji ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie osobistych urządzeń 
Użytkownika wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do PROGRAMU. 

6. Odpowiedzialność Licencjodawcy wynikająca z korzystania z PROGRAMU lub z nim związana nie przekroczy ceny 
uiszczonej przez Użytkownika za dany Typ licencji.  

§ 10. 

1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej UMOWY, w szczególności z uwagi na konieczność 
uwzględniania w UMOWIE zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub nowego sposobu działania 
PROGRAMU.  

2. W przypadku dokonania zmian w treści UMOWY Licencjodawca zobowiązuje się poinformować o nich Użytkownika 
korzystając z danych kontaktowych wskazanych w formularzu, o którym mowa w § 3.  

3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty określonego Typu licencji lub poszczególnych poleceń 
PROGRAMU według własnego uznania. 

 



 Załącznik A. 

Lp. | Typ | Ograniczenie | Dostępne | Koszt 
 | Licencji | Czasowe | polecenia | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. | START | Bez ograniczeń | wybrane | Darmowe 
2. | DEMONSTRACYJNA | 14 dni | wszystkie | Darmowe 
3. | TESTOWA | 30 dni | wszystkie | Darmowe 
4. | STUDENCKA | 365 dni | wszystkie | Darmowe 
5. | STANDARD | 90 dni lub 365 dni | wybrane | Płatne 
6. | PREMIUM | 90 dni lub 365 dni | wszystkie | Płatne 

 


