Oprogramowanie COMOS
Postanowienia dodatkowe
Niniejsze postanowienia dodatkowe dotyczące oprogramowania COMOS („Postanowienia dotyczące oprogramowania
COMOS”) uzupełniają Umowę Licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zawartą między Klientem a firmą
SISW, wyłącznie w odniesieniu do Produktów wskazanych na Formularzu zamówienia jako COMOS („Oprogramowanie
COMOS”). Niniejsze Postanowienia dotyczące Oprogramowania COMOS wraz z EULA tworzą umowę zawartą między
stronami („Umowa”). Niniejsze Postanowienia dotyczące Oprogramowania COMOS obejmują także postanowienia
odnoszące się wyłącznie do Oprogramowania COMOS-Bentley, wskazanego na odpowiednim Formularzu zamówienia.
1.
(a)
(b)
(c)
(d)

DEFINICJE. Terminy pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie określone w Umowie. Do
niniejszych Postanowień dotyczących Oprogramowania COMOS odnoszą się następujące definicje dodatkowe:
„Upoważnieni agenci” to konsultanci, agenci i wykonawcy Klienta, którzy pracują w obiektach Klienta i wymagają
dostępu do Oprogramowania COMOS na potrzeby wewnętrznej działalności Klienta.
„Upoważnieni użytkownicy” to pracownicy i Upoważnieni agenci Klienta.
„Dokumentacja” ma znaczenie podane w EULA. Dodatkowo Dokumentacja COMOS jest dostarczona w formie
cyfrowej wraz z Oprogramowaniem COMOS. Dokumentację w formie papierowej można nabyć osobno.
„Terytorium” to kraj, w którym Klient posiada licencję na zainstalowanie Oprogramowania COMOS.

2.

TYPY LICENCJI. W odniesieniu do poszczególnych produktów Oprogramowania COMOS mogą być oferowane
poniższe typy licencji i użytkowania. W przypadku niektórych produktów mogą być określone dodatkowe typy
licencji i użytkowania, wskazane na Formularzu zamówienia. Każda licencja może być wykorzystywana wyłącznie
przez Upoważnionych użytkowników przez okres czasu wskazany na Formularzu zamówienia. O ile nie określono
inaczej, Klient może zainstalować Oprogramowanie licencjonowanego serwera COMOS na jednym (1) urządzeniu
sprzętowym na każdą licencję. Warunkiem wstępnym użytkowania wymaganej liczby i/lub kombinacji
dodatkowych modułów jest posiadanie licencji na Platformę COMOS, chyba że Produktem jest pakiet COMOS
obejmujący Platformę COMOS i określone moduły.

2.1

„Licencja nazwanego użytkownika” to licencja na Oprogramowanie COMOS, która może być używana
wyłącznie przez jednego, określonego z nazwy, Upoważnionego użytkownika. Nazwę Upoważnionego
użytkownika można zmienić za dodatkową opłatą („Opłata za zmianę nazwy”). Licencja nazwanego użytkownika
nie jest ograniczona do Terytorium i może być używana przez Upoważnionego użytkownika w sieci Klienta i w
obrębie domeny, w której znajduje się serwer licencji, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów i
regulacji eksportowych.

„Licencja ruchoma” to licencja, w ramach której dostęp do Oprogramowania COMOS jest w danej chwili
ograniczony do pewnej maksymalnej liczby Upoważnionych użytkowników, wskazanej na Formularzu
zamówienia. Każdy Upoważniony użytkownik licencji na Platformę COMOS może korzystać z innego modułu
COMOS na swojej stacji roboczej, o ile taki moduł jest dostępny na serwerze licencji. Gdy Upoważniony
użytkownik zamknie licencję na Platformę COMOS, licencje na wszystkie moduły, z których korzystał, zostaną
zwolnione przez serwer licencji i będą dostępne dla innych Upoważnionych użytkowników. Do licencji ruchomych
na Oprogramowanie COMOS nie ma zastosowania ogólne ograniczenie pozwalające na korzystanie z
Oprogramowania wyłącznie w obiektach Klienta. Dostępne są następujące dwa typy licencji ruchomych:
(a) „Krajowa licencja ruchoma” ogranicza zakres korzystania z licencji ruchomej do kraju, w którym oprogramowanie
zostało początkowo zainstalowane zgodnie z Formularzem zamówienia, do sieci Klienta i do domeny, w której
znajduje się serwer licencji.

2.2

(b) „Globalna licencja ruchoma” to licencja udzielona na podstawie Globalnej Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie
(GSLA), która może być przenoszona w obrębie wszystkich stref czasowych na Terytoriach dozwolonych na
podstawie GSLA, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji eksportowych.
2.3

„Subskrypcja” to licencja na czas określony, wskazany na Formularzu zamówienia. Opłata licencyjna z tytułu
Subskrypcji obejmuje Usługi wsparcia/utrzymania. W przypadku wieloletnich okresów Subskrypcji firma SISW
może wymagać uzyskiwania w trakcie danego okresu nowych kluczy licencyjnych.

2.4

„Licencja dzierżawy” to licencja na czas określony krótszy niż rok, wskazany na Formularzu zamówienia. Opłata
z tytułu Licencji dzierżawy obejmuje Usługi wsparcia/utrzymania dotyczące danej Licencji dzierżawy.

2.5

„Licencja zapasowa” to licencja udzielana wyłącznie na potrzeby zapewnienia nadmiarowości w instalacjach
zapasowych lub rezerwowych Klienta.

2.6

“Licencja przypisana do węzła” to licencja, w ramach której zakres korzystania z Oprogramowania COMOS jest
ograniczony do jednej wskazanej przez Klienta stacji roboczej. Ograniczenie takie może być egzekwowane poprzez
specjalną blokadę sprzętową lub klucz sprzętowy.
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2.7

„Licencja na czas nieokreślony” lub „Licencja długookresowa” to licencja na Oprogramowanie bez określonego
okresu obowiązywania. Licencje na czas nieokreślony nie obejmują Usług wsparcia/utrzymania.

2.8

„Licencja na produkt” to licencja, w ramach której zakres korzystania z Oprogramowania COMOS jest
ograniczony do określonej liczby produktów innych firm, z którymi Oprogramowanie COMOS wymienia dane w
stosunku „jeden do jednego”.

2.9

„Licencja na serwer” to licencja, w ramach której zakres korzystania z Oprogramowania COMOS jest ograniczony
do jednego konkretnego serwera.

2.10 „Licencja testowa/QA” to licencja udzielana wyłącznie na potrzeby bieżącego dostosowywania, obsługi i
testowania instalacji, która nie może być używana do jakiegokolwiek innego celu w środowisku produkcyjnym.
3.

INNE POSTANOWIENIA.

3.1

Sprzęt. O ile na piśmie nie uzgodniono inaczej, sprzęt dostarczony wraz z Oprogramowaniem COMOS, np. klucz
sprzętowy, pozostaje własnością firmy SISW.

3.2

Aktualizacje. Klient będzie aktualizował Oprogramowanie COMOS zgodnie z zasadami instalacji określonymi w
Dokumentacji. Wszelkie zawarte w Dokumentacji lub przekazane osobno przez firmę SISW zawiadomienia
dotyczące zaprzestania świadczenia Usług wsparcia/utrzymania w odniesieniu do starszych wersji Oprogramowania
COMOS są wiążące dla Klienta.

3.3

Utrata lub uszkodzenie urządzeń zabezpieczających. Nowe urządzenia zabezpieczające na potrzeby istniejących
licencji zostaną dostarczone Klientowi dopiero po zwróceniu przez niego uszkodzonego urządzenia
zabezpieczającego (np. klucza sprzętowego). O ile firma SISW nie określi inaczej, w przypadku utraty urządzenia
zabezpieczającego Klient musi nabyć nowe licencje. Jeśli Klient odzyska utracone urządzenie po tym fakcie, zwróci
je firmie SISW bez zbędnej zwłoki.

3.4

Upoważnienie do korzystania z interfejsów API. Klienta upoważnia się do korzystania z wszelkich interfejsów
programowania aplikacji („API”), które zostały wskazane w Dokumentacji jako opublikowane, na potrzeby
tworzenia oprogramowania na własny użytek oraz do odsprzedaży innym osobom na warunkach co najmniej tak
rygorystycznych, jak zawarte w niniejszym dokumencie. Klient nie może wykorzystywać interfejsów API w celu
umożliwienia nieautoryzowanego korzystania z Oprogramowania. SISW nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za oprogramowanie stworzone przez Klienta przy użyciu interfejsów API. Klientowi
kategorycznie zabrania się korzystania z nieopublikowanych interfejsów API.

Dodatkowe warunki licencjonowania. Oprogramowanie COMOS-Bentley podlega następującym dodatkowym
ograniczeniom licencji:
(a) Mechanizm bezpieczeństwa wbudowany w oprogramowanie COMOS-Bentley monitoruje dane użycia dotyczące
Klienta w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami Umowy. Takie dane użycia są dostępne firmie SISW oraz
firmie Bentley Systems Inc. i podmiotom z grupy.

3.5

(b) Klient może korzystać z licencji na Oprogramowanie COMOS-Bentley tylko w liczbie wskazanej przez SISW na
Formularzu zamówienia („Instancje”). Korzystanie z dodatkowych Instancji wymaga złożenia i przyjęcia
Formularza zamówienia na takie Instancje.
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