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Mentor Graphics System Products 
Postanowienia dodatkowe 

 
Niniejsze postanowienia dodatkowe dotyczące oprogramowania Mentor Graphics System Products („Postanowienia dotyczące 
oprogramowania MGSP”) uzupełniają Umowę Licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zawartą między Klientem a SISW, 
wyłącznie w odniesieniu do Produktów wskazanych na Formularzu zamówienia jako MGSP („Oprogramowanie MGSP”). Niniejsze 
Postanowienia dotyczące Oprogramowania MGSP, wraz z EULA i innymi odpowiednimi Postanowieniami dodatkowymi, tworzą umowę 
zawartą między stronami („Umowa”). 
 
1. DEFINICJE. Użyte w niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w innym miejscu 

Umowy. Do niniejszych Postanowień dotyczących Oprogramowania MGSP odnoszą się następujące definicje dodatkowe: 
(a) „Upoważnieni agenci” to osoby, które pracują w obiektach Klienta i wymagają dostępu do Oprogramowania MGSP na potrzeby 

wewnętrznej działalności Klienta jako jego konsultanci, agenci lub wykonawcy. 
(b) „Upoważnieni użytkownicy” to pracownicy i Upoważnieni agenci Klienta.  
(c) „Site” to pojedyncza fizyczna lokalizacja Klienta, w której Oprogramowanie MGSP może być używane przez Upoważnionych 

użytkowników. „Terytorium” to obszar Site(s) lub obszar geograficzny określony w Zamówieniu, na którym Klient może zgodnie z 
licencją zainstalować i użytkować Oprogramowanie MGSP. Jeżeli nie zostało to określone w Zamówieniu ani w innym miejscu 
Umowy, za Terytorium uważa się kraj siedziby Klienta. 

 

2. TYPY LICENCJI I UŻYTKOWANIA.  W odniesieniu do poszczególnych produktów Oprogramowania MGSP mogą być oferowane 
poniższe typy licencji i użytkowania. W przypadku niektórych produktów mogą być określone dodatkowe typy licencji i użytkowania, 
wskazane w Zamówieniu. Każda licencja może być wykorzystywana wyłącznie przez Upoważnionych użytkowników na obszarze 
Terytorium przez okres wskazany w Zamówieniu. Oprogramowanie SISW, na które udzielono licencji o innej specyfikacji Terytorium, 
musi mieć oddzielną instalację. 

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

2.2 Licencja „Floating” lub „Concurrent User” to licencja, w ramach której dostęp do Oprogramowania MGSP jest w danej chwili 
ograniczony do pewnej maksymalnej liczby Upoważnionych użytkowników, wskazanej w Zamówieniu. O ile w Zamówieniu nie 
określono inaczej, może ona być używana tylko przez jednego Upoważnionego użytkownika. 

2.3 Licencja „Node-Locked”, „Active” lub „Active User” to licencja, w ramach której zakres korzystania z Oprogramowania MGSP jest 
ograniczony do jednej wskazanej przez Klienta stacji roboczej. Ograniczenie takie może być egzekwowane poprzez specjalną 
blokadę sprzętową lub klucz sprzętowy. Blokady lub klucze sprzętowe można swobodnie przenosić między stacjami roboczymi na 
obszarze Terytorium, bez konieczności generowania nowego pliku licencji. 

2.4 Licencja „Perpetual” lub „Extended” to licencja na Oprogramowanie MGSP bez określonego okresu obowiązywania. Licencje 
Perpetual nie obejmują Usług wsparcia/utrzymania. 

2.5 Licencja „Rental” to licencja na czas określony krótszy niż rok, wskazany w Zamówieniu. Opłata z tytułu licencji Rental obejmuje 
Usługi wsparcia/utrzymania dotyczące danej licencji Rental.  

2.6 Licencja „Subscription” to licencja na czas określony, wskazany w Zamówieniu. Opłata z tytułu licencji Subscription obejmuje Usługi 
wsparcia/utrzymania. W przypadku wieloletnich okresów licencji Subscription SISW może wymagać uzyskiwania w trakcie danego 
okresu nowych kluczy licencyjnych.  

2.7 Licencja „Test/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 Dodatkowe ograniczenia użytkowania. Użytkowanie określonego Oprogramowania MGSP może być ograniczone do określonej 
mocy obliczeniowej (np. liczby rdzeni używanych do przetwarzania zadania). Istnieje możliwość połączenia kilku licencji w celu 
wykorzystania mocy obliczeniowej przewidzianej każdą licencją przez jednego lub wielu Upoważnionych użytkowników. Takie 
ograniczenia określono w Dokumentacji. 

3.2 Kod źródłowy. Klient będzie korzystał z Oprogramowania MGSP dostarczonego w formie kodu źródłowego wyłącznie w celu 
modyfikacji lub ulepszania Oprogramowania MGSP do autoryzowanego wykorzystania. 


