Wzór z dnia 15.01.2017 r
Umowa licencyjna oprogramowania OMEGA-PSIR
zawarta w Warszawie dnia …………………… r. pomiędzy:
Politechniką Warszawską,
z siedzibą w Warszawie (00-661) przy Pl. Politechniki 1, reprezentowaną przez:
Prorektora ds. Rozwoju, prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka
zwaną dalej „Licencjodawcą”
a
…………………………….…………………………………..…………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………....………………………………..
zwanym dalej „Licencjobiorcą”,
(„Licencjodawca” i „Licencjobiorca” wspólnie zwane będą w treści niniejszej umowy
„Stronami”)
Strony mając na uwadze, iż:
1) Licencjodawca realizował oprogramowanie OMEGA-PSIR ze środków publicznych
w ramach projektu strategicznego SYNAT;
2) oprogramowanie OMEGA-PSIR zostało wdrożone na Politechnice Warszawskiej i jego
funkcjonalność jest powszechnie dostępna;
3) Licencjobiorca jest zainteresowany wdrożeniem oprogramowania na swoje potrzeby;
postanowiły, co następuje:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Licencjodawca oświadcza, iż jest właścicielem autorskich praw majątkowych do
oprogramowania OMEGA-PSIR, oraz że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia
licencji i dostawy ww. oprogramowania.
2. Przedmiotem umowy jest nieodpłatnie udzielona licencja na oprogramowanie
OMEGA-PSIR, dalej zwanym Oprogramowaniem.
3. Licencjobiorca otrzyma nieodpłatnie Oprogramowanie w formie pakietu instalacyjnego
umożliwiającego zainstalowanie na platformie Java (Windows, Linux) oraz na życzenie
w formie kodu źródłowego.
4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej
i niezbywalnej licencji na ww. Oprogramowanie.
5. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z innych elementów dostarczonych wraz
z Oprogramowaniem, a objętych prawami autorskimi Licencjodawcy, w tym do
korzystania z bazy startowej zawierającej
a. rekordy konferencji,
b. rekordy czasopism (obejmuje listy A, B i C z MNiSW),
c. rekordy danych pomocniczych (języki, typy projektów, instytucje, itp.),

d. wszystkie skrypty definiujące funkcjonalność Bazy Wiedzy (kontrola poprawności
danych, kontrola dostępu, formularze, itp.) w formie stosowanej w Bazie Wiedzy
Politechniki Warszawskiej,
oraz z dokumentacji instalacyjnej i dokumentacji użytkownika w zakresie dostępnym na
Politechnice Warszawskiej.
6. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z Oprogramowaniem, i że Oprogramowanie
spełnia jego oczekiwania.
§ 2.
Zakres licencji
Oprogramowanie OMEGA-PSIR jest przekazane Licencjobiorcy na czas nieokreślony do
wykorzystania na terytorium Polski i jakiegokolwiek kraju w następującym zakresie:
1. Licencjobiorca może wykorzystywać oprogramowania wyłącznie na własne potrzeby.
2. Oprogramowanie OMEGA-PSIR może być instalowane na nieograniczonej liczbie
serwerów.
3. Liczba aplikacji zrealizowanych przez licencjobiorcę z wykorzystaniem oprogramowania
OMEGA-PSIR jest nieograniczona.
4. Oprogramowanie nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych bez pisemnej
zgody Licencjodawcy.
5. Niniejsza Umowa w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykorzystywania na
niekomercyjne potrzeby Licencjobiorcy dowolnych pomysłów, koncepcji, know-how lub
technik udostępnionych lub opracowanych przez Licencjobiorcę.
6. Towarzyszące oprogramowaniu pliki definiujące podstawową aplikację bazy wiedzy
mogą być bez ograniczeń kopiowane i modyfikowane.
7. Licencja nie obejmuje praw do aktualizacji Oprogramowania powstałych po zawarciu
niniejszej umowy. Licencjobiorca może je nabyć na podstawie osobnej umowy.
8. Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania prezentowanej przez system nazwy
systemu, wraz ze znakiem towarowym oraz odsyłaczem do strony produktu
http://omegapsir.ii.pw.edu.pl/ w postaci logo oprogramowania oraz nazwy własnej.
9. Kod źródłowy Oprogramowania nie jest publicznie jawny. Licencjobiorca nie może bez
zgody Licencjodawcy upubliczniać w żadnej formie kodu Oprogramowania, ani w całości
ani we fragmentach.
10. Licencjobiorca jest uprawniony do dokonywania modyfikacji kodu źródłowego
Oprogramowania na własne potrzeby bez prawa do udostępniania rezultatów tych prac
osobom trzecim, nieodpłatnego lub komercyjnego, w szczególności oznacza to
uprawnienie Licencjobiorcy do adaptacji Oprogramowania, zmiany, dekompilacji,
wyodrębniania lub odłączania jego fragmentów.
11. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania,
upubliczniania lub udostępniania Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim, nie
będących zarejestrowanym użytkownikiem udostępnionej kopii Oprogramowania – w tym
w drodze użyczenia, najmu, dzierżawy, dalszej licencji, udostępniania w sieci do pobrania
lub w formie subskrypcji jako usługa dostępu do Oprogramowania.
12. Licencjodawca może kontrolować sposób korzystania z Oprogramowania przez
Licencjobiorcę pod kątem jego zgodności z postanowieniami niniejszej umowy oraz
przeznaczeniem Oprogramowania.

§ 3.
Ograniczenie Odpowiedzialności
1. Określone w Umowie ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy nie uchybiają tym
obowiązkom Licencjodawcy, które ten w innym zakresie jednoznacznie i stanowczo na
siebie przyjął, w tym w szczególności w zakresie powinności wynikających z udzielonej
Licencjobiorcy gwarancji lub określonych przedmiotem odrębnych usług zleconych
Licencjodawcy przez Licencjobiorcę.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Oprogramowania do celów
zakładanych przez Licencjobiorcę.
3. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania oraz
jakiekolwiek skutki spowodowane modyfikacjami Oprogramowania dokonanymi przez
Licencjobiorcę lub osoby trzecie.
4. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za brak działania Oprogramowania na
konkretnym komputerze (serwerze) Licencjobiorcy, w tym w szczególności wystąpienia
zakłóceń i przerw w funkcjonalności Oprogramowania wywołanych różnicami
sprzętowymi, ustawieniem połączeń internetowych, albo personalizacją środowiska
systemowego i programistycznego Licencjobiorcy. Licencjodawca nie gwarantuje, że
Oprogramowanie będzie zawsze działać w sposób ciągły, bezbłędny i nieprzerwany, lub
będzie zgodne z wymogami sprzętowymi lub systemowymi komponentów dostarczonych
przez podmioty trzecie.
5. Oprogramowanie udostępniane jest w formacie „as is” (takie jakie jest) i jest używane
przez Licencjobiorcę na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Licencjodawca nie
ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez
Licencjobiorcę lub osoby trzecie, a wynikające z niewykonania lub niewłaściwego
wykonania Umowy oraz wykorzystywania lub niemożności wykorzystywania przez
Licencjobiorcę Oprogramowania, w tym te spowodowane wadami i błędami
Oprogramowania, w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za utracone przez
Licencjobiorcę informacje lub dochody, nie odpowiada za niemożność efektywnego
korzystania z używanego przez Licencjobiorcę Oprogramowania, lub wynikające z
zaistniałej awarii komputera (serwera), nie odpowiada też za powstałą dysfunkcjonalność
innego oprogramowania wykorzystywanego dotychczas przez Licencjobiorcę. Oparta na
rękojmi odpowiedzialność Licencjodawcy za wady fizyczne i prawne Oprogramowania
lub nośnika zawierającego Oprogramowanie jest wyłączona. Wszystkie powyższe
wyłączenia odpowiedzialności Licencjodawcy mają zastosowanie również do wszelkich
skutków instalacji Oprogramowania przez Licencjobiorcę.
6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność funkcjonalnego korzystania
przez Licencjobiorcę z Oprogramowania w całości lub części w przypadku, gdy jest to
spowodowane aktualizacją lub modyfikacją programu, dla którego Oprogramowanie
stanowi dodatek, bądź aktualizacją i modyfikacją innych programów komputerowych
użytkowanych przez Licencjobiorcę.
§ 4.
Wygaśnięcie Licencji
1.

Licencja może zostać unieważniona przez Licencjodawcę w całości lub części w
przypadku stwierdzenia naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy.
W przypadku stwierdzenia naruszenia, Licencjodawca wzywa Licencjobiorcę do
usunięcia naruszenia w ciągu dwóch tygodni lub przywrócenia stanu zgodnego z
Umową. Wezwanie zawiera wskazanie nieprawidłowości i jest wysyłane pisemnie na

2.

adres Licencjobiorcy. Czas w którym Licencjobiorca musi usunąć nieprawidłowości
liczony jest od daty odbioru wezwania przez Licencjobiorcę. Jeżeli Licencjobiorca nie
usunie naruszeń, Licencjodawca ma prawo unieważnienia licencji w trybie
natychmiastowym.
W przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia Umowy bądź Licencji Licencjobiorca jest
obowiązany niezwłocznie zaniechać dalszego korzystania z Oprogramowania,
odinstalować zainstalowane wersje Oprogramowania i usunąć trwale wszystkie pozostałe
kopie, którymi dysponuje. Licencjobiorca ma prawo zachować struktury baz danych oraz
dane, które powstały w trakcie używania oprogramowania.
§ 5.
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.

5.

Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania niniejszej Umowy jest prawo
obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Jeśliby którekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne bądź nieskuteczne nie
ma to wpływu na obowiązywanie Umowy w pozostałej części, a w miejsce postanowień
wyłączonych stosuje się ogólne zasady prawa powszechnie obowiązującego.
Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową lub Licencją, jak również
obowiązkami dodatkowymi związanymi z Licencją, rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
W przypadku udostępnienia na podstawie odrębnej umowy przez Licencjodawcę
udoskonalonej wersji Oprogramowania, w tym także z usuniętymi błędami i/lub
zwiększoną funkcjonalnością, niniejsza Umowa i wynikające z niej warunki obejmuje w
tożsamym zakresie również wersję Oprogramowania powstałą po instalacji rzeczonej
aktualizacji przez Licencjobiorcę.
Niniejsza Umowa stanowi pełne, jedyne i kompleksowe umowne uregulowanie relacji
prawnych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w zakresie korzystania
z Oprogramowania i zastępuje wszelkie dotychczasowe uzgodnienia i ustalenia tych
stron w tożsamym zakresie.
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