UMOWA LICENCYJNA NR

Dieta 6.0 ( jedno stanowisko)

Niniejsza Umowa uprawnia do korzystania z oprogramowania Dieta 6D albo Dieta 6.0, w zależności od wyboru dokonanego
w formularzu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1, przy czym jeden nośnik z oprogramowaniem może zostać zainstalowany i
używany tylko przy jednym stanowisku komputerowym. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Instytutem Żywności i Żywienia w
Warszawie, zwanym dalej Licencjodawcą, a korzystającym z oprogramowania, zwanym dalej Licencjobiorcą, z chwilą doręczenia
Licencjodawcy kompletnie wypełnionego formularza zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1.
§ 2.
W razie wystąpienia po stronie Licencjobiorcy jakichkolwiek okoliczności skutkujących niemożnością dalszego przestrzegania
warunków Umowy, Licencjobiorca niezwłocznie zawiadomi o tym Licencjodawcę i zwróci nośnik z oprogramowaniem wraz ze
wszystkimi przynależnymi materiałami, wydanymi przez Licencjodawcę oraz kopią dowodu zapłaty. W uzasadnionych przypadkach
Licencjodawca może według własnego uznania dokonać zwrotu części wydatku poniesionego przez Licencjobiorcę w celu nabycia
licencji na korzystanie z oprogramowania.
§ 3.
Licencjodawca jest jedynym podmiotem autorskich praw majątkowych i osobistych do oprogramowania Dieta 6D oraz Dieta 6.0.
Licencjodawca nie sprzedaje Licencjobiorcy oprogramowania Dieta 6D, ani Dieta 6.0, a jedynie udziela Licencjobiorcy prawa do
korzystania z oprogramowania Dieta 6D albo Dieta 6.0, w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy. Oprogramowania te są
chronione przez prawo polskie oraz międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych i prawnych. Licencjodawca
zastrzega sobie wszelkie prawa niewyrażone bezpośrednio w Umowie.
§ 4.
Licencjobiorca nie jest uprawniony do kopiowania, modyfikowania, rekompilowania, ani dokonywania innych zmian
w oprogramowaniu, ani też w przynależnej mu dokumentacji, w jakiejkolwiek postaci. Licencjobiorca nie jest nadto uprawniony do
dokonywania opracowań lub przystosowań, wprowadzania zmian lub uzupełnień oprogramowania, jak również nie posiada prawa do
dokonywania tłumaczenia jakiejkolwiek części oprogramowania. Nabywca nie jest także uprawniony do wykorzystania
oprogramowania, w jakimkolwiek zakresie, w celu jego dalszego rozpowszechniania za pośrednictwem urządzenia, programu
komputerowego lub aplikacji mobilnej. Nabywca nie jest także uprawniony do wypożyczania, wynajmowania ani do innych form
przekazywania osobom trzecim udzielonej licencji bez uprzedniej pisemnej zgody Instytutu, który zastrzega sobie wszelkie prawa nie
wyrażone bezpośrednio w niniejszej Umowie.
Licencjobiorca traci prawo do korzystania z oprogramowania, a Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej
postanowień. W takim przypadku po stronie Licencjodawcy powstają roszczenia wynikające z naruszenia praw autorskich oraz ustawy
o ochronie baz danych.
§ 5.
Instytut zapewnia, że płyta CD zawierająca oprogramowanie oraz dokumentacja są wolne od wad materiałowych. W razie stwierdzenia
wad przez Nabywcę, Instytut lub podmiot pośredniczący, zapewnia wymianę na egzemplarz wolny od wad. Okres ważności tej gwarancji
wynosi 30 dni od daty zakupu.
Licencjodawca nie gwarantuje, że udostępnione oprogramowanie spełni oczekiwania Licencjobiorcy, ani że funkcjonowanie
oprogramowania na komputerze Licencjobiorcy będzie optymalne. Wszelkie roszczenia Nabywcy, które mogą wynikać z niniejszej
Umowy ograniczone są do wad materiałowych płyty CD.
Instytut nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przystosowanie techniczne urządzeń Nabywcy służących do korzystania
z oprogramowania, jak również odpowiedzialność Instytutu jest wyłączona względem braku możliwości rzeczywistego korzystania przez
Nabywcę z oprogramowania. Nadto, Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające bezpośrednio
lub pośrednio z użycia lub niemożności użycia oprogramowania.
§ 6.
W sytuacji, gdyby oprogramowanie, bądź przynależne materiały okazały się wadliwe, Licencjodawca na własny koszt dokona naprawy
lub wymiany po uprzednim zwrocie tychże przez Licencjobiorcę wraz z kopią dowodu zapłaty. W sytuacji, gdyby naprawa i wymiana
okazały się niemożliwe, Licencjodawca dokona pełnego zwrotu poniesionego przez Licencjobiorcę kosztu uzyskania praw licencyjnych,
pod warunkiem zwrotu przez Licencjobiorcę nośnika z oprogramowaniem wraz ze wszystkimi przynależnymi materiałami, wydanymi
przez Licencjodawcę oraz kopią dowodu zapłaty. Odpowiedzialność Licencjodawcy ogranicza się do wysokości wydatku poniesionego
przez Licencjobiorcę w celu nabycia licencji na korzystanie z oprogramowania. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia Licencjobiorcy
należy do Licencjodawcy.
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