LICENCJA
Licencjodawca:

GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS sp. z o.o.

Licencjobiorca:
Przedmiot Licencji:

SWDE Manager wersja 4.0

WARUNKI LICENCJI:
1.

DEFINICJA

Przedmiot licencji zwany dalej oprogramowaniem jest przeznaczony do przeglądania danych geometrycznych
wraz z ich atrybutami opisowymi wydanych w postaci plików SWDE.
2.

PRAWO AUTORSKIE

Licencjodawca oświadcza, że wszystkie składniki oprogramowania, w tym: kody źródłowe, kody skompilowane i
algorytmy użyte do stworzenia oprogramowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy są własnością
Licencjodawcy i są chronione przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.Nr 24, poz.83), a Licencjobiorca zobowiązuje się do respektowania autorskiego prawa własności
Licencjodawcy.
3.

CZAS OBOWIĄZYWANIA LICENCJI

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do użytkowania oprogramowania na czas nieograniczony
(bezterminowo) począwszy od daty wystawienia licencji.
4.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA LICENCJI

Licencjobiorca ma prawo instalacji i użytkowania oprogramowania na 1 stanowisku komputerowym.
Licencjodawca dostarcza
oprogramowania.
5.
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BEZPIECZEŃSTWO

Licencjobiorca oświadcza, że bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie może najmować,
rozpowszechniać, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania lub jego części, klucza sprzętowego oraz
związanej z nim dokumentacji osobom innym niż Licencjobiorca.
6.

GWARANCJA

Licencjodawca gwarantuje, że oprogramowanie posiada zestaw funkcji przeglądania danych formatu SWDE
zgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001 roku.
Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku uszkodzenia lub zgubienia Klucza Sprzętowego.
7.

OGRANICZENIE RĘKOJMI

Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w
niniejszej umowie licencyjnej, a Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające ze skutków użytkowania lub
niemożliwości użytkowania oprogramowania. Licencjodawca zrzeka się i wyłącza wszelkie domniemane gwarancje
odnośnie poprawnego działania, tytułu prawnego lub przydatności oprogramowania do konkretnego celu.
Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie lub związana z nim dokumentacja spełni wymagania
Licencjobiorcy, lub że oprogramowanie i dokumentacja są bez uszkodzeń lub błędów, lub że oprogramowanie
będzie działało bez przeszkód.
Licencjodawca nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez
ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerwy w prowadzeniu działalności, utraty
informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne lub niepieniężne) wynikające z
użytkowania lub niemożliwości użytkowania oprogramowania lub świadczenia pomocy technicznej lub jej nie
zapewnienia, nawet jeśli Licencjodawca został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód.
W każdym przypadku, całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy wynikająca z niniejszej umowy licencyjnej jest
ograniczona do kwoty zapłaconej Licencjodawcy przez Licencjobiorcę za licencję na oprogramowanie.
7.

CESJA

Niniejsza umowa licencyjna oraz prawa z niej wynikające nie mogą być scedowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Licencjodawcy.

8.

ROZWÓJ PROGRAMU

Licencjodawca zobowiązuje się do oferowania Licencjobiorcy nowych wersji oprogramowania bezpłatnie w ciągu
jednego roku od daty wystawienia licencji.
10.

POMOC TECHNICZNA

Licencjodawca zapewnia pomoc techniczną polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania przekazywane pocztą
elektroniczną na podany przez Licencjodawcę adres (swde@geomaticss.pl) i związane ściśle z użytkowaniem
oprogramowania. Licencjodawca nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu technicznego, który pojawi się w
związku z użytkowaniem oprogramowania.
Każde dodatkowe lub nowe składniki oprogramowania przekazane w ramach pomocy technicznej Licencjobiorcy
stanowią integralną część oprogramowania i podlegają postanowieniom niniejszej umowy.

9.

OGRANICZENIA

Strony zgodnie stwierdzają, że niniejsza umowa reguluje wszystkie stosunki związane z przedmiotem umowy
oraz, że jakiekolwiek inne stwierdzenia, przyrzeczenia czy warunki nie zawarte w tej umowie nie są wiążące dla
stron.

Data wystawienia licencji: ………………………………..

