Licencje dla szkół wyższych
Postanowienia dodatkowe

Niniejsze postanowienia dodatkowe dotyczące Licencji dla szkół wyższych („Postanowienia dotyczące szkół wyższych”) uzupełniają Umowę
Licencyjną z Użytkownikiem Końcowym („EULA”), zawartą między Klientem a SISW, wyłącznie w odniesieniu do Produktów wskazanych w
Zamówieniu jako „ACAD” („Produkty dla szkół wyższych”). Niniejsze Postanowienia dotyczące szkół wyższych, wraz z EULA i innymi
odpowiednimi Postanowieniami dodatkowymi, tworzą umowę zawartą między stronami („Umowa”). W razie wystąpienia sprzeczności
niniejsze Postanowienia dotyczące szkół wyższych mają znaczenie nadrzędne w stosunku do wszelkich innych postanowień dodatkowych,
które z kolei mają znaczenie nadrzędne w stosunku do EULA.
1.

DEFINICJE. Użyte w niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w innym miejscu
Umowy. Do niniejszych Postanowień dotyczących szkół wyższych odnoszą się poniższe definicje dodatkowe.
(a)

„Szkoła wyższa” to Klient, który jest szkołą wyższą lub inną kwalifikującą się organizacją niekomercyjną.

(b)

„Licencja dla szkół wyższych” to licencja na produkty dla szkół wyższych, udzielana wyłącznie do celów edukacyjnych lub naukowych
Klienta uznanego przez SISW za Szkołę wyższą lub Studenta.

(c)

„Student” to Klient będący indywidualnym studentem, który nabył ważną Licencję dla szkół wyższych na potrzeby studiów
kończących się uzyskaniem dyplomu (stopnia naukowego).

2.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE LICENCJI DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH. Licencje na Produkty dla szkół wyższych podlegają dodatkowo
wszystkim
pozostałym
odpowiednim
Postanowieniom
dodatkowym
dostępnym
pod
adresem
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html, które zostają włączone do niniejszych
Postanowień przez odniesienie. W przypadku Szkół wyższych Upoważnionymi użytkownikami będą również studenci programów
kończących się uzyskaniem dyplomu (stopnia naukowego) w placówce Klienta. W przypadku niektórych Produktów dla szkół
wyższych mogą być określone dodatkowe typy licencji i użytkowania, wskazane w Zamówieniu. Licencje dla szkół wyższych, które
obejmują produkty SISW — Parasolid lub D-Cubed — podlegają odrębnej umowie między stronami.

2.1.

Korzystanie z Licencji dla szkół wyższych.

(a)

Klient będzie korzystał z Produktów dla szkół wyższych wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z:
(i)

nauczaniem, szkoleniem lub instruktażem w ramach studiów dyplomowych;

(ii)

prowadzeniem zajęć w ramach studiów dyplomowych;

(iii)

działalnością badawczo-rozwojową, w ramach której wszystkie rezultaty końcowe i wyniki badań zostaną upublicznione lub
staną się ogólnodostępne albo

(iv)

działalnością niekomercyjną Upoważnionych użytkowników, taką jak udział w konkursach studenckich, projektach
studenckich lub prezentacjach studenckich.

(b)

Klient nie może wykorzystywać Produktów dla szkół wyższych do: (i) szkoleń lub działań edukacyjnych podejmowanych w stosunku
do studentów, którzy nie dążą do uzyskania stopnia naukowego; (ii) szkoleń lub działań edukacyjnych wykonywanych na rzecz osób
trzecich, które są licencjobiorcami danego Produktu dla szkół wyższych na podstawie odrębnej umowy zawartej z SISW; (iii)
produkcji lub celów komercyjnych, w tym m.in. komercyjnego przetwarzania, płatnego doradztwa lub przetwarzania pracy
wszelkich podmiotów powiązanych; (iv) tworzenia oprogramowania przeznaczonego do licencjonowania lub sprzedaży oraz (v)
komparatystyki lub analizy porównawczej z oprogramowaniem firm konkurencyjnych dla SISW.

(c)

„Każdy Klient, który nie jest Szkołą wyższą, ale oferuje studentom staż w ramach programu kończącego się uzyskaniem dyplomu
(stopnia naukowego), może złożyć wniosek o zakup Licencji dla szkół wyższych od SISW na użytek takich studentów. SISW rozpatrzy
wniosek według własnego uznania i, jeśli zostanie on zatwierdzony, uzna takiego Klienta za Szkołę wyższą wyłącznie w celu
udzielenia Licencji dla szkół wyższych do wykorzystania przez takich studentów na czas ich stażu w placówce tego Klienta. Wszystkie
pozostałe warunki zawarte w niniejszych Postanowieniach dotyczących szkół wyższych pozostają w mocy”.

2.2.

Warunki Licencji dla szkół wyższych. Klient zobowiązuje się (i) uzyskać od SISW wcześniejszą pisemną aprobatę wszystkich
dokumentów przeznaczonych do publikacji, które dotyczą możliwości, funkcji i/lub metodologii działania Produktu dla szkół
wyższych oraz (ii) ujawniać SISW wszelkie opracowane przez siebie programy komputerowe, które współdziałają i/lub wymieniają
dane z Produktem dla szkół wyższych, wraz z powiązaną dokumentacją. Owe programy wraz z dokumentacją będą udostępniane
SISW na żądanie w postaci kodu źródłowego. Klient udziela SISW niewyłącznej, przenoszalnej, opłaconej, niepodlegającej
honorariom autorskim licencji na użytkowanie i/lub sprzedaż, dystrybucję i modyfikację wszelkich takich programów, o ile takie
postanowienie nie będzie stać w sprzeczności z jakimikolwiek już istniejącymi zgodami na przetwarzanie czy umowami dotyczącymi
takiego oprogramowania i dokumentacji. W przypadku, gdy taka zgoda lub umowa stoi w sprzeczności z niniejszym
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postanowieniem, ma ona znaczenie nadrzędne w stosunku do niniejszego postanowienia, o ile SISW zostanie powiadomiona z
wyprzedzeniem o jej istnieniu.
3.

USŁUGI WSPARCIA/UTRZYMANIA. Usługi wsparcia/utrzymania podlegają postanowieniom dostępnym pod adresem
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/mes/index.html, które zostają włączone do niniejszych
Postanowień przez odniesienie, z następującymi odstępstwami:

3.1.

Szkoły wyższe.

(a)

SISW będzie świadczyć Usługi wsparcia/utrzymania na rzecz Szkół wyższych, ale nie na rzecz indywidualnych Upoważnionych
użytkowników, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego kontynentalnych Stanów Zjednoczonych,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy w SISW. Szkoła wyższa wyznaczy przeszkoloną osobę do kontaktów w sprawach technicznych,
która będzie pełnić rolę pośrednika w zakresie obsługi i realizacji wszelkich zgłoszeń serwisowych Szkoły wyższej. Osoba do
kontaktów w sprawach technicznych będzie dokładać wszelkich starań, aby rozwiązywać problemy Szkoły wyższej związane z
Produktem dla szkół wyższych przed zwróceniem się o pomoc do SISW. Osoba do kontaktów w sprawach technicznych będzie
przekazywać do SISW wszelkie zgłoszenia serwisowe oraz odbierać wszelkie wykonane u Klienta Usługi wsparcia/utrzymania.

(b)

Usługi wsparcia/utrzymania są świadczone tylko w odniesieniu do najnowszych wersji Produktów dla szkół wyższych i obejmują: (i)
wsparcie telefoniczne; (ii) usługę BBS (Bulletin Board Service), w ramach której Szkoła wyższa może elektronicznie rejestrować
zgłoszenia serwisowe w zakresie oprogramowania oraz uzyskiwać dostęp do informacji o wersji i innych informacji o
oprogramowaniu oraz (iii) uaktualnienia Produktów dla szkół wyższych w miarę ich udostępniania przez SISW. Uaktualnienia nie
będą obejmować odrębnych modułów oprogramowania dostępnych dla licencji za dodatkową opłatą. Szkoła wyższa będzie
instalować wszelkie aktualizacje oprogramowania w ciągu 30 dni od ich otrzymania lub na koniec bieżącego semestru, zależnie od
tego, co przypada później.

3.2.

Studenci. Licencja dla szkół wyższych jest udzielana Studentom bez jakichkolwiek Usług wsparcia/utrzymania.

4.

WYNIKI PRACY I DANE. Wyniki pracy i inne dane uzyskane przy użyciu Produktów dla szkół wyższych podlegają pewnym
ograniczeniom, które czynią je niezdatnymi do celów innych niż edukacyjne lub naukowe. Jeśli Klient połączy lub powiąże dane
uzyskane przy użyciu Produktu dla szkół wyższych z innymi danymi, to takie inne dane mogą także podlegać owym ograniczeniom.
SISW nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z połączeniem lub powiązaniem przez Klienta danych uzyskanych przy
użyciu Produktów dla szkół wyższych z danymi uzyskanymi w inny sposób.

5.

INSTYTUCJE PUBLICZNE. Jeżeli Klient jest Szkołą wyższą będącą instytucją publiczną, która nie może zaakceptować postanowienia
EULA dotyczącego prawa właściwego ze względu na obowiązujące prawo, zastosowanie mają następujące postanowienia:

5.1.

Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega prawu lokalnemu właściwemu ze względu na siedzibę Szkoły wyższej. Wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Szkoły
wyższej. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji ONZ w sprawie Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

5.2.

Odszkodowanie. Wszelkie postanowienia Umowy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej Klienta wobec innych osób będą
wiążące dla Klienta wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
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