
Umowa licencyjna

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji na Oprogramowanie komputerowe 
na zasadach opisanych w dalszej części Umowy.

§1 Licencjobiorca

1. Licencjobiorca oraz liczba udzielonych licencji, są wymienione na wystawionej przez Licencjodawcę fakturze 
VAT, która stanowi integralny składnik niniejszej Umowy. 

§2 Licencjodawca

1. Licencjodawcą jest  firma Proder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  wpisana do KRS pod numerem
0000410634. Licencjodawca jest samodzielnym twórcą i jedynym i wyłącznym posiadaczem praw autorskich oraz
autorskich praw majątkowych do  Oprogramowania.   Licencjodawca jest wyłącznym dystrybutorem i jedynym
podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkoleń z obsługi Oprogramowania.

§3 Oprogramowanie

1.  Oprogramowaniem,  którego  dotyczy  Umowa, jest  program  komputerowy  „Proder  MicroGeoCAD”,
przeznaczony do wspomagania geodezyjnych prac kameralnych. 

2. Oprogramowanie chronione  jest  prawem autorskim,  postanowieniami  umów międzynarodowych o  prawach
autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. 

3. Oprogramowanie jest zabezpieczone kluczem sprzętowym USB. 

4.  Licencjodawca oświadcza, że  Oprogramowanie dostarczone  Licencjobiorcy jest wolne od wad prawnych  i
fizycznych  oraz,  że  jest  zgodne  z  zaleceniami,  normami  i  obowiązującymi  wymaganiami  techniczno  -
eksploatacyjnymi  obowiązującymi  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  chwili  sporządzenia  Pakietu
Instalacyjnego  a  w przypadku zmian  lub  zmian  interpretacji  tych  przepisów i  wymagań,  zostanie  do  nich  jak
najszybciej dopasowane.

5. Dokumentacja do Oprogramowania dostarczana jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

§4 Licencja

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na
program.  Oprogramowanie jest  licencjonowane, a  nie  sprzedawane,  co oznacza,  że Licencjobiorca  nie może
Oprogramowania wypożyczać, wynajmować, odsprzedawać lub przekazywać w rozliczeniu.

2. Licencjobiorca może zainstalować Oprogramowanie na dowolnej liczbie stanowisk, ale  równocześnie może je
uruchomić tylko na tylu stanowiskach, ile licencji zakupił. Dokumentem potwierdzającym ilość zakupionych licencji
jest faktura VAT wystawione przez Licencjodawcę.

3. Licencja  obejmuje prawa do usprawnień i poprawek (update) ale nie obejmuje praw do nowych wersji (upgrade)
Oprogramowania, które powstaną po zawarciu niniejszej umowy. 

4. Na życzenie  Licencjobiorcy, Licencjodawca może przygotować umowę w formie pisemnej. W umowie takiej
wymieniony będzie Licencjobiorca, data nabycia,  forma oraz liczba i numery licencji.

5.  Licencjodawca  nie  wyraża  zgody  na  jakąkolwiek  ingerencję  w  kod  a  w  szczególności  na  analizowanie,
dekompilację i modyfikowanie kodu Oprogramowania.

6.  Zwrot  Licencji,  możliwy  jest  tylko  przypadku,  gdy  Licencjobiorca,  nie  miał  możliwości  przetestowania
programu przed jego zakupieniem. Okres od dnia wystawienia faktury dla Licencjobiorcy do dnia oddania klucza,
traktowany jest jak wypożyczenie Licencji (→ §5, punkt 2).



§5 Testowanie i wypożyczenie

1. Program jest udostępniany do testów, na okres do 21 dni. Za termin rozpoczęcia testów, przyjmuje się dzień
przekazania lub dzień wysłania sprzętowego klucza zabezpieczającego. Klucz musi zostać zwrócony przed upływem
30  dni  od  daty  rozpoczęcia  testów,  w  przeciwnym  wypadku,  każdy  kolejny  miesiąc,  będzie  miesiącem
wypożyczenia Licencji.

2. Miesięczny koszt wypożyczenia jednej Licencji, wynosi 10% aktualnej ceny Licencji. Faktury za wypożyczenie,
wystawiane są z góry, za każdy rozpoczęty miesiąc wypożyczenia.

§6 Usprawnienia i aktualizacje 

1.  Licencjodawca oświadcza, że pakiety usprawnień i poprawek (update) będą przygotowywane i dostarczane na
życzenie  Licencjobiorcy.  Pakiety  usprawnień  i  poprawek  dostarczane  będą  na  wszystkie  stanowiska
Licencjobiorcy. Pakiety usprawnień i aktualizacji są darmowe.

2.  Koszt  aktualizacji  Oprogramowania  do  nowej  wersji  (upgrade)  wynosi  10%  ceny  nowej  wersji
Oprogramowania,  za  każdą  licencję.   Pakiety aktualizacji  dostarczane  są  wyłączenie  na wszystkie  stanowiska
Licencjobiorcy. 

3.  Licencjodawca nie  jest  zobowiązany do opracowywania nowych wersji  a jedynie do usuwania błędów oraz
wprowadzania usprawnień i poprawek w aktualnej wersji Oprogramowania.
 

§7 Wersja akademicka

1.  Wersja  akademicka  Oprogramowania przeznaczona  jest  dla  szkół  i  uczelni  kształcących  geodetów  lub
specjalistów z branży pokrewnych. 

2. Oprogramowanie w wersji akademickiej nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych

3.  Wersja  akademicka  nie  posiada  żadnych  ograniczeń  funkcjonalności  ale  wprowadza  losowe  zniekształcenie
współrzędnych  wybranych  obiektów.  Podczas  otwierania  plików  edytowanych  akademicką  Oprogramowania,
wyświetlany jest komunikat ostrzegający o wprowadzonym zniekształceniu. 

4. Oprogramowanie w wersji akademickiej jest darmowe.

§8 Ograniczenie odpowiedzialności

1.  Licencjodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym działaniem  Oprogramowania
do wysokości jego ceny w momencie powstania szkody.

§9 Rozwiązywanie sporów

1. Strony deklarują  gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z  realizacji  niniejszej  Umowy w
drodze wzajemnego porozumienia. 

2.  W  razie  braku  możliwości  polubownego  rozwiązania  sporu,  sądem  właściwym  dla  wszelkich  roszczeń
wynikających z niniejszej Umowy, jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.


