Licencje dla instytucji akademickich i studentów
Spółka Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub jedna z jej spółek powiązanych działających pod firmą Siemens
Industry Software (zwane dalej łącznie „SISW”) zawarła z Klientem umowę licencji i obsługi serwisowej oprogramowania SISW,
która może mieć formę umowy pisemnej podpisanej przez obydwie strony, umowy typu click-wrap lub innej umowy zawieranej w
trybie online i akceptowanej przez klienta drogą elektroniczną (dalej „Umowa”). Niniejsze warunki szczególne („Modyfikacja
Dotycząca Licencji Akademickich”) odnoszą się wyłącznie do licencji na oprogramowanie udzielonych przez SISW instytucjom
akademickim i/lub studentom. Stanowią one uzupełnienie postanowień Umowy. Jeżeli niniejsze warunki stoją w sprzeczności
z postanowieniami Umowy, to zastępują one postanowienia Umowy i są wiążące w odniesieniu do licencji dla instytucji
akademickich i licencji studenckich udzielanych przez SISW.
1.

Definicje. Terminy pisane wielką literą w niniejszej Modyfikacji Dotyczącej Licencji Akademickich mają odpowiednie
znaczenia nadane im w Umowie, chyba że niniejsza Modyfikacja Dotycząca Licencji Akademickich stanowi inaczej.

1.1 Oprogramowanie dla Instytucji Akademickiej − te produkty Oprogramowania, które SISW oznaczył jako pakiety akademickie
w celu udzielania licencji na takie pakiety instytucjom akademickim do użytkowania w sposób określony w niniejszej
Modyfikacji Dotyczącej Licencji Akademickich.
1.2 Autoryzowani Użytkownicy − na potrzeby Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej – pracownicy naukowo-dydaktyczni
i dydaktyczni, studenci i asystenci Klienta znajdujący się na Terytorium.
1.3 Student − Klient będący studentem, który nabył ważną Licencję Studencką.
1.4 Licencja Studencka − te produkty Oprogramowania, które SISW oznaczył jako Licencje Studenckie w celu udzielania ich
Studentom w środowisku akademickim na potrzeby studiów bezpośrednio związanych z ubieganiem się o dyplom.
1.5 Terytorium − państwo, w którym oprogramowanie jest zamawiane i instalowane.
2.

Warunki dotyczące Licencji dla Instytucji Akademickiej. Jeżeli Klient otrzymał Oprogramowanie na podstawie Licencji
dla Instytucji Akademickiej, to oprócz warunków ogólnych zawartych w Umowie, zastosowanie mają warunki określone
poniżej.

2.1 Klient może otrzymać licencję na Oprogramowanie dla Instytucji Akademickiej w formie Licencji Czasowej lub Licencji
Odnawialnej na Czas Nieoznaczony na następujących warunkach: (i) Licencja Czasowa jest ważna przez jeden (1) rok, licząc
od pierwszego dnia miesiąca bezpośrednio następującego po dniu, w którym Oprogramowanie zostało udostępnione Klientowi
w drodze pobrania w formie elektronicznej, a po upływie tego okresu wygaśnie, chyba że zostanie odnowiona w drodze
wzajemnego uzgodnienia pomiędzy stronami. Z tytułu Licencji Czasowej pobierana jest opłata roczna obejmująca usługi
wsparcia/utrzymania opisane poniżej. Każda strona może rozwiązać umowę takiej licencji za pisemnym wypowiedzeniem
przekazanym drugiej Stronie co najmniej 60 dni przed upływem bieżącego okresu licencyjnego. (ii) Licencja Odnawialna na
Czas Nieoznaczony pozostaje ważna przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem że Klient nieprzerwanie przestrzega warunków
Umowy, w tym niniejszej Modyfikacji. Jeżeli Klient otrzyma Licencję Odnawialną na Czas Nieoznaczony na Oprogramowanie
dla Instytucji Akademickiej, licencja taka nie będzie obejmowała usług wsparcia/utrzymania, chyba że Klient zamówi takie
usługi odrębnie u SISW albo autoryzowanego przez SISW sprzedawcy lub dystrybutora.
2.2 Klient jest zobowiązany ograniczyć użytkowanie Oprogramowania, wyłącznie przez Autoryzowanych Użytkowników, do
celów bezpośrednio związanych z nauczaniem, szkoleniem, programami nadawania stopni naukowych oraz pracami
badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w ramach funkcji edukacyjnych i szkoleniowych realizowanych przez Klienta. SISW
wyraźnie zabrania użytkowania Oprogramowania do: (i) szkolenia lub nauczania studentów nieubiegających się o dyplom; (ii)
jakiegokolwiek szkolenia lub nauczania prowadzonego na rzecz osób trzecich, które mogą posiadać licencję na użytkowanie
Oprogramowania na mocy odrębnej umowy z SISW; (iii) wszelkich celów komercyjnych, co bez ograniczeń obejmuje
przetwarzanie na zasadach komercyjnych, płatne usługi doradcze lub przetwarzanie na potrzeby podmiotów powiązanych; oraz
(iv) tworzenia oprogramowania z zamiarem sprzedaży lub udzielania licencji. Warunkiem koniecznym użytkowania
Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej przez Autoryzowanego Użytkownika na jego komputerze osobistym lub
domowym jest zapewnienie przez Klienta, aby taki Autoryzowany Użytkownik podpisał obowiązującą w SISW standardową
Umowę Pojedynczego Użytkownika Związanego z Instytucją Akademicką. Klient jest zobowiązany przechowywać wszystkie
takie podpisane Umowy Pojedynczego Użytkownika Związanego z Instytucją Akademicką i przekazywać je SISW na żądanie
SISW.
2.3 Ponadto Klient musi spełniać następujące warunki: (i) Klient korzysta z Oprogramowania w ramach standardowego programu
nauczania na potrzeby kursu prowadzonego (kursów prowadzonych) przynajmniej jeden raz w każdym roku akademickim; (ii)
Klient jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną akceptację SISW w odniesieniu do wszelkich dokumentów, które Klient
zamierza opublikować, a które dotyczą możliwości, funkcjonalności i/lub metodologii Oprogramowania; (iii) wszelkie
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programy komputerowe i powiązana z nimi dokumentacja wytworzone przez Autoryzowanych Użytkowników
wykorzystujących Oprogramowanie w trybie interaktywnym lub poprzez interfejs muszą być ujawniane SISW. Na żądanie
SISW, takie programy i dokumentacja będą udostępniane SISW w postaci kodu źródłowego. Klient udziela SISW
niewyłącznej, podlegającej przeniesieniu, opłaconej i wolnej od opłat licencyjnych licencji na użytkowanie i/lub wprowadzenie
na rynek, dystrybucję i modyfikację wszelkich takich programów komputerowych, pod warunkiem że niniejsze postanowienie
nie pozostaje w sprzeczności z żadnym wcześniej udzielonym prawem do przetwarzania lub kontraktem mającym
zastosowanie do takiego oprogramowania i dokumentacji. Jeżeli wcześniej udzielone prawo lub kontrakt pozostaje
w sprzeczności z niniejszym postanowieniem, postanowienia dotyczące takiego wcześniej udzielonego prawa lub kontraktu
będą uznawane za wiążące, pod warunkiem że spółka SISW zostanie zawiadomiona o takim ograniczeniu wynikającym
z udzielonego prawa lub kontraktu.
2.4 Dotyczące konkretnych produktów warunki mające zastosowanie do Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej
obejmującego produkty SISW o nazwie Parasolid lub D-Cubed zostaną określone w odrębnej umowie pomiędzy stronami.
2.5 Standardowe usługi wsparcia/utrzymania, jakie SISW oferuje klientom komercyjnym, nie mają zastosowania do
Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej. SISW będzie świadczyć usługi wsparcia/utrzymania na rzecz Klienta, ale nie na
rzecz poszczególnych Autoryzowanych Użytkowników, w godzinach od 8:00 do 17:00 w strefach czasowych obowiązujących
na terytorium kontynentalnych Stanów Zjednoczonych (oprócz Alaski), od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych
od pracy obowiązujących w SISW. Klient wyznaczy etatowego pracownika posiadającego odpowiednią wiedzę na temat
Oprogramowania, który będzie koordynować zarządzanie i rozwiązywanie wszelkich próśb i zapytań Klienta dotyczących
wsparcia/utrzymania Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej. Osoba taka dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać
zgłaszane przez Klienta problemy lub kwestie dotyczące Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej przed zwróceniem się o
pomoc do SISW. Osoba ta będzie przekazywać wszystkie zgłoszenia do SISW, a także będzie występować jako odbiorca
wszystkich usług wsparcia/utrzymania dotyczących Oprogramowania świadczonych przez SISW w całej lokalizacji Klienta.
2.6 Usługi wsparcia/utrzymania są świadczone wyłącznie w odniesieniu do najnowszej wersji Oprogramowania dla Instytucji
Akademickiej, pod warunkiem że Oprogramowanie dla Instytucji Akademickiej zostało zainstalowane na takim typie
komputera oraz w takim systemie operacyjnym, dla jakich zostało ono zaprojektowane. Na Usługi Wsparcia/Utrzymania
składają się: (i) usługa telefonicznej linii wsparcia, obejmująca udzielenie wsparcia przez personel wsparcia technicznego
SISW w zakresie typowych dla Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej potrzeb i problemów technicznych; (ii)
elektroniczna tablica ogłoszeń, która umożliwia Klientowi elektronicznie rejestrowanie żądania udzielenia wsparcia oraz
dostęp do informacji na temat nowych wersji lub poprawek oprogramowania oraz innych informacji o oprogramowaniu; oraz
(iii) kolejne, wyższe wersje Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej, w wypadku ich udostępnienia przez SISW. Kolejne,
udoskonalone wersje Oprogramowania nie obejmują odrębnych modułów oprogramowania, na które można uzyskać licencję
za dodatkową opłatą. Klient zobowiązuj się instalować wszystkie kolejne, udoskonalone wersje oprogramowania otrzymywane
od SISW w późniejszym z następujących terminów: w ciągu 30 dni od ich otrzymania lub na zakończenie bieżącego semestru
Klienta.
2.7 Dane wynikowe lub inne dane wytworzone za pomocą Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej mogą zawierać pewne
ograniczenia, które powodują, że takie dane nie będą nadawały się do wykorzystania poza obszarem edukacyjnym. Jeżeli
Klient połączy dane wytworzone za pomocą Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej z danymi wytworzonymi w inny
sposób lub utworzy powiązanie pomiędzy danymi wytworzonymi za pomocą Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej
a danymi wytworzonymi w inny sposób, to ograniczenie opisane w poprzednim zdaniu może mieć wpływ również na takie
inne dane. SISW nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki połączenia przez Klienta danych
wytworzonych za pomocą Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej z danymi wytworzonymi w inny sposób lub
utworzenia powiązania pomiędzy danymi wytworzonymi za pomocą Oprogramowania dla Instytucji Akademickiej a danymi
wytworzonymi w inny sposób.
3.

Warunki dotyczące Licencji Studenckiej. Jeżeli Student otrzymał Oprogramowanie na podstawie Licencji Studenckiej, to
oprócz warunków ogólnych zawartych w Umowie, zastosowanie mają warunki określone poniżej.

3.1 Licencja Studencka jest udzielana na rzecz Studenta jako Licencja Czasowa ważna przez jeden (1) rok, licząc od pierwszego
dnia miesiąca bezpośrednio następującego po dniu, w którym dana Licencja Studencka została udzielona Studentowi, lub przez
dłuższy okres wskazany przez SISW.
3.2 Student jest zobowiązany ograniczyć wykorzystanie udzielonej mu Licencji Studenckiej do potrzeb studiów akademickich
bezpośrednio związanych z ubieganiem się o dyplom. Licencja Studencka wygaśnie, jeżeli Student będzie wykorzystywał lub
usiłował wykorzystać Licencję w sposób wykraczający poza niniejsze warunki licencji.
3.3 Licencja Studencka jest udzielana bez usług wsparcia/utrzymania jakiegokolwiek rodzaju.
3.4 Dane wynikowe lub inne dane wytworzone za pomocą Licencji Studenckich mogą zawierać pewne ograniczenia, które
powodują, że takie dane nie będą nadawały się do wykorzystania poza obszarem edukacyjnym. Jeżeli Student połączy dane
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wytworzone za pomocą Licencji Studenckich z danymi wytworzonymi w inny sposób lub utworzy powiązanie pomiędzy
danymi wytworzonymi za pomocą Licencji Studenckich a danymi wytworzonymi w inny sposób, to ograniczenie opisane
w poprzednim zdaniu może mieć wpływ również na takie inne dane. SISW nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za
ewentualne skutki połączenia przez Studenta danych wytworzonych za pomocą Licencji Studenckich z danymi wytworzonymi
w inny sposób lub utworzenia powiązania pomiędzy danymi wytworzonymi za pomocą Licencji Studenckich a danymi
wytworzonymi w inny sposób.
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