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Umowa nr _____MSL_____
Niniejsza Umowa Licencyjna „Site” dla Edukacji, obejmująca wymienione niżej dokumenty (określane łącznie jako
„Umowa”), zostaje zawarta między licencjobiorcą określonym poniżej – („Licencjobiorca”), Environmental Systems
Research Institute, Inc. („ESRI”), będącym licencjodawcą Oprogramowania, Danych, Web Services i Dokumentacji, na które
na mocy niniejszej Umowy zostaje udzielona licencja, oraz dystrybutorem wymienionym poniżej (,,Dystrybutor”).
Dystrybutor jest upoważniony przez ESRI do udostępniania Web Services, dystrybucji uaktualnień oraz zapewnienia
technicznego wsparcia w obsłudze przedmiotowego Oprogramowania, Danych i Dokumentacji. Niniejsza Umowa uprawnia
Licencjobiorcę do korzystania z określonego Oprogramowania, Danych, Web Services, Dokumentacji ESRI oraz ze wsparcia
serwisowego, wyłącznie w celach akademickich i administracyjnych, pod warunkiem uiszczenia Opłaty Rocznej oraz
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Moment wejścia w życie postanowień niniejszej Umowy określa
najpóźniejsza z dat podpisania zamieszczonych poniżej.
Niniejsza Umowa Licencyjna „Site” dostępna jest jedynie dla okręgu obejmującego szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne i policealne (określane łącznie jako K-12) w gminie, okręgu bibliotek publicznych, a także dla muzeów,
koledży, uczelni wyższych oraz kampusów uczelni wyższych lub całego systemu szkolnictwa wyższego. Każda jednostka
musi podpisać odrębną Umowę. Niniejszym Licencjobiorca oświadcza, że zalicza się do jednej z kategorii jednostek
wymienionych w tym akapicie oraz zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa składa się z następujących dokumentów, które poprzez odwołanie się do nich zostają niniejszym do niej
włączone:
1.
2.

Niniejszy dokument z podpisami
Postanowienia i Warunki Licencji „Site” dla Edukacji, w tym:
•
•

3.

Dodatek A „Dostarczane Materiały”
Dodatek B „Profil informacji o Licencjobiorcy”

Umowa Licencyjna
•
•

Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej (E201)
Załącznik l ”Zakres Korzystania” (E300)

Ogólne Postanowienia oraz Ograniczenia Odpowiedzialności zawarte w treści Umowy Licencyjnej odnoszą się do całej
Umowy. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami i warunkami zapisanymi w poszczególnych
dokumentach, obowiązywać będzie następująca hierarchia ich ważności: (1) Umowa Licencyjna „Site” dla Edukacji, G-604;
(2) Załącznik l ,,Zakres Korzystania”, E300; (3) Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej, E201.
Niniejsza Umowa może zostać zawarta przez Strony w formie i na podstawie duplikatów. Zawarta Umowa Licencyjna,
zmiany, uzupełnienia lub oddzielny dokument z podpisami stanowić będą duplikat, jeśli zostaną przesłane elektronicznie, np.
faksem lub e-mailem i będą odzwierciedlać podpisanie dokumentu przez którąkolwiek ze Stron. Duplikaty zachowują swoją
ważność oraz wiążą Strony nawet wówczas, gdy oryginalny dokument z oryginalnymi podpisami każdej ze Stron nie
zostanie dostarczony. Niniejsza umowa może zostać także zawarta w więcej niż jednym egzemplarzu, które wszystkie
łącznie będą uważane za pojedynczy oryginalny dokument.
Strony potwierdzają, że przeczytały i przyjęły do wiadomości niniejszą Umowę oraz wyrażają zgodę na to, aby zawarte w
niej postanowienia i warunki stały się dla Stron wiążące.
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Niniejsza Umowa jest wyrazem wyłącznego i całościowego porozumienia pomiędzy Stronami co do jej przedmiotu i
zastępuje wszelkie poprzednie umowy, oferty, prezentacje, porozumienia i uzgodnienia dokonane pomiędzy Stronami co do
jej przedmiotu. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron.
ZAAKCEPTOWANE I UZGODNIONE:

(Licencjobiorca)

(Dystrybutor)

Przez:
Podpis osoby upoważnionej

Przez:
Podpis osoby upoważnionej

Imię i nazwisko (drukiem):

Imię i nazwisko (drukiem):

Stanowisko:

Stanowisko:

Data:

Data:
ENVIRONMENTAL SYSTEMS
RESEARCH INSTITUTE, INC.
(ESRI)
Przez:
Podpis osoby upoważnionej
Imię i nazwisko (drukiem):
Stanowisko:
Data:
Adres Uczelni

Licencjobiorca:

Nr telefonu:

Adres:

Nr faksu:
E-mail:

Miasto, województwo, kod pocztowy:
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POSTANOWIENIA I WARUNKI LICENCJI „SITE”
DLA EDUKACJI
ARTYKUŁ 1— DEFINICJE
Definicje. Wszystkie zdefiniowane pojęcia, użyte w innych częściach Umowy będą miały znaczenie tożsame ze znaczeniem
nadawanym im w niniejszych Postanowieniach i Warunkach Licencji „Site” dla Edukacji. Dodatkowo do niniejszej Umowy
mają zastosowanie następujące definicje:















„Do Użytku Administracyjnego” oznacza korzystanie z Oprogramowania, Danych, Web Services lub Dokumentacji
w celach takich jak: nanoszenie na mapy aktywów, zarządzanie infrastrukturą, wykonywanie analiz
demograficznych, określanie tras dojazdu, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni oraz wykonywanie analiz
dostępności, które to czynności nie są bezpośrednio związane z dydaktyką, edukacją lub badaniami naukowymi.
„Opłata Roczna” oznacza roczną, bezzwrotną opłatę, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić Dystrybutorowi
z tytułu Licencji „Site” przyznającej prawo do korzystania z Oprogramowania, Danych, Web Services i
Dokumentacji objętych Licencją „Site” oraz do otrzymywania uaktualnień i pomocy technicznej.
„Uprawnieni Użytkownicy” oznacza zarejestrowanych studentów, nauczycieli akademickich, członków personelu
Licencjobiorcy, zarejestrowanych czytelników bibliotek publicznych i gości odwiedzających muzea.
„Wdrożyć” lub „Wdrażanie” oznacza redystrybuować lub redystrybucję Programów przez Licencjobiorcę między
Uprawnionych Użytkowników, w celu umożliwienia tym osobom korzystania z Programów na sprzęcie
komputerowym Licencjobiorcy.
„Specjalista GIS” oznacza nauczyciela akademickiego/członka personelu Licencjobiorcy (lub inną wyznaczoną
osobę), wymienionego w Dodatku B, biegłego w zagadnieniach technicznych i dysponującego wiedzą z zakresu
technologii GIS, który jest uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z pomocą techniczną Dystrybutora w
celu świadczenia wsparcia Uprawnionym Użytkownikom.
„K-12” (nazwa powszechnie używana w Stanach Zjednoczonych Ameryki) oznacza szkoły podstawowe i średnie, w
systemie edukacji znajdujące się pomiędzy nauczaniem przedszkolnym a szkolnictwem wyższym. Definicja ta nie
obejmuje instytucji szkolnictwa wyższego.
„Główna Osoba Kontaktowa” oznacza członka personelu wyznaczonego przez Licencjobiorcę jako główną osobę
kontaktową między Licencjobiorcą a Dystrybutorem, do którego obowiązków należy m.in. zarządzanie, zamawianie
i redystrybucja Programów między Uprawnionych Użytkowników, uzyskiwanie numerów rejestracyjnych,
wyznaczanie Specjalistów GIS oraz ewentualna pomoc Uprawnionym Użytkownikom.
„Programy” oznaczają każdą indywidualnie i łącznie wszystkie kopie Oprogramowania, Danych, Web Services i
Dokumentacji, wyszczególnionych w Dodatku A i objętych Licencją „Site”, jak również inne Oprogramowanie,
Dane lub Dokumentację, o które zakres niniejszej Umowy zostanie ewentualnie poszerzony.
„Oprogramowanie Objęte Wcześniejszą Umową” oznacza aktualnie objęte płatnym serwisem Oprogramowanie,
Dane, Web Services i Dokumentację, które Licencjobiorca nabył przed zawarciem niniejszej Umowy i które są
objęte Licencją „Site”.
„Siedziba” oznacza kampusy lub tereny należące do Licencjobiorcy znajdujące się w tym samym kraju, w którym
Licencja „Site” dla Edukacji została nabyta.
„Licencja „Site”„ oznacza przyznanie praw i ograniczeń do korzystania z określonych produktów w okresie
obowiązywania Umowy w określonych lokalizacjach.

ARTYKUŁ 2—UDZIELENIE LICENCJI
Zasady korzystania z Programów przez Licencjobiorcę reguluje Umowa Licencyjna oraz wszelkie dodatkowe postanowienia
i warunki zawarte w niniejszych Postanowieniach i Warunkach Licencji „Site” dla Edukacji. Licencjobiorca jest podmiotem
głównie odpowiedzialnym wobec ESRI za zapewnienie przestrzegania przez Uprawnionych Użytkowników postanowień i
warunków niniejszej Umowy. Korzystanie z Programów do celów komercyjnych, przynoszących zyski lub dla prywatnych
korzyści stanowi wyraźne i istotne naruszenie Umowy, a tym samym upoważnia ESRI do skorzystania z wszelkich
dostępnych form zadośćuczynienia wynikających z przepisów prawa lub zasad słuszności, jak również do uzyskania pełnej
zapłaty z tytułu opłat za licencję komercyjną.
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ARTYKUŁ 3—ZAKRES KORZYSTANIA
3.1 Dodatkowe Dozwolone Sposoby Korzystania. W ramach niniejszej Umowy udzielane są dodatkowo następujące
uprawnienia w zakresie Dozwolonych Zastosowań:
a.
b.
c.

Licencjobiorca może kopiować i Wdrażać Programy w liczbie nieprzekraczającej liczby udzielonych licencji
podanej w Tabeli A-1 Dodatku A dla Licencji „Site”, za którą uiszczono Opłatę Roczną, wyłącznie do użytku w
celach dydaktycznych, badawczych i Administracyjnych.
Licencjobiorca może kopiować i Wdrażać Programy w liczbie nieprzekraczającej liczby udzielonych licencji
podanej w Tabeli A-2 Dodatku A dla Licencji „Site”, za którą uiszczono Opłatę Roczną, wyłącznie do użytku w
celach dydaktycznych i badawczych.
Licencjobiorca może zezwolić swoim nauczycielom akademickim i pracownikom naukowym w okresie ich stałego
zatrudnienia w uczelni, w zakresie w jakim pokrywa się on z okresem obowiązywania niniejszej Umowy, na
wyniesienie z Siedziby, zainstalowanie i korzystanie z kopii Programów na ich własnych komputerach osobistych,
wyłącznie w celach związanych z działalnością akademicką (opisanych w punkcie 3.1 a. powyżej) oraz zgodnie z
punktem 3.2 poniżej.

3.2 Niedozwolone Sposoby Korzystania. Oprócz ograniczeń przedstawionych w Umowie Licencyjnej, wobec Programów
mają zastosowanie następujące Niedozwolone Sposoby Korzystania:
a.
b.
c.
d.

Licencjobiorca nie zezwoli Uprawnionym Użytkownikom na korzystanie z Programów wymienionych w Tabeli A-1
Dodatku A w celach innych niż cele akademickie lub administracyjne, ani w celach komercyjnych lub w działaniach
przynoszących zyski.
Licencjobiorca nie zezwoli Uprawnionym Użytkownikom na korzystanie z Programów wymienionych w Tabeli A-2
Dodatku A w celach innych niż cele akademickie, ani w celach administracyjnych, komercyjnych lub w działaniach
przynoszących zyski.
Licencjobiorca nie będzie Wdrażał Programów w żadnej swojej lokalizacji afiliowanej lub sponsorowanej, chyba że
zostało to wyraźnie przewidziane w niniejszej Umowie.
Oprócz koniecznych z punktu widzenia Licencjobiorcy zastosowań związanych z prowadzonymi w terenie pracami
badawczymi lub edukacyjnymi oraz zastosowań dozwolonych w punkcie 3.l (b), Licencjobiorca nie zezwoli
Uprawnionym Użytkownikom (ani jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi stowarzyszonemu lub
niestowarzyszonemu z Licencjobiorcą) na wynoszenie cyfrowych kopii Programów ze swojej Siedziby.

3.3 Utrata lub kradzież Programów. Licencjobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia
wszystkich Programów przez ich utratą lub kradzieżą. Licencjobiorca zobowiązuje się do pisemnego zgłaszania wszelkich
strat Dystrybutorowi w ciągu pięciu (5) dni roboczych od momentu stwierdzenia braku jakichkolwiek składników
Programów. Licencjobiorca zobowiązuje się do ponownego nabycia wszystkich utraconych lub skradzionych składników po
aktualnych w danym czasie stawkach. Powtarzające się zaginięcia lub kradzieże Programów będą traktowane jako naruszenie
warunków niniejszej Umowy, a ESRI lub Dystrybutor będą mogli – według własnego uznania – rozwiązać niniejszą Umowę
oraz wykluczyć Licencjobiorcę z dalszego udziału w programie obejmującym Licencję „Site” dla Edukacji.
3.4 Istniejące Umowy Licencyjne Dotyczące Oprogramowania ESRI. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie obowiązujące
Umowy Licencyjne Dotyczące Oprogramowania ESRI, zawarte przez Strony w odniesieniu do Oprogramowania Objętego
Wcześniejszą Umową. Wszelkie Oprogramowanie Objęte Wcześniejszą Umową zostaje niniejszym objęte niniejszą Umową,
a opłata serwisowa dotycząca Oprogramowania Objętego Wcześniejszą Umową jest uwzględniona w Opłacie Rocznej.
ARTYKUŁ 4—SERWIS
4.1 Usługi Pomocy Technicznej. Usługi pomocy technicznej są objęte Umową i świadczone będą zgodnie z aktualnymi
zasadami świadczenia pomocy technicznej określonymi przez Dystrybutora, z uwzględnieniem zmian przedstawionych w
niniejszym punkcie 4.1 pod warunkiem, że Licencjobiorca nie zalega z uiszczaniem Opłaty Rocznej. Specjaliści GIS
Licencjobiorcy są jedynymi osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Dystrybutorem w zakresie pomocy technicznej.
Serwis nie obejmuje usług pomocy technicznej dotyczących Web Services.
4.2 Uaktualnienia. W przypadku komercyjnego udostępnienia nowej wersji Oprogramowania Dystrybutor – według swego
wyłącznego uznania – dostarczy Licencjobiorcy jeden (1) pakiet uaktualnień dla każdego Programu objętego Licencją „Site”
bądź udostępni aktualizacje do pobrania z witryny WWW ESRI, pod warunkiem, że uiszczona została należna Opłata
Roczna, a Umowa nadal obowiązuje.

G-604/LT

4

2/12/10

ARTYKUŁ 5—ZAMÓWIENIA ZAKUPU I DOSTAWA
5.1 Zamówienia Zakupu. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Licencjobiorca złoży u Dystrybutora zamówienie
zakupu obejmujące wstępną Opłatę Roczną. Kolejne Opłaty Roczne za Licencję „Site” będą corocznie uiszczane na rzecz
Dystrybutora. W okresie obowiązywania Umowy Licencjobiorca może w dowolnym czasie składać zamówienia zakupu na
dodatkowe Programy w ramach niniejszej Umowy, dostępne po uiszczeniu aktualnych opłat za takie dodatkowe Programy.
Faktury dotyczące zamówień zakupu będą wystawiane przez Dystrybutora odpowiednio z chwilą wysyłki lub
wygenerowania kodu/kodów zabezpieczających.
5.2 Dostarczane Materiały. Po otrzymaniu zamówienia zakupu od Licencjobiorcy dotyczącego Opłaty Rocznej i złożonego
po zawarciu niniejszej Umowy – Dystrybutor dostarczy Licencjobiorcy jedną (1) kopię nośnika Oprogramowania dla
każdego Programu objętego Licencją „Site” lub może upoważnić Licencjobiorcę do pobrania oprogramowania ze strony
www Esri. Wysyłka nośników Oprogramowania do Dystrybutora będzie realizowana na warunkach EX WORKS
(INCOTERMS 2000), Redlands, Kalifornia (USA). Wysyłka do Licencjobiorcy jest realizowana przez Dystrybutora na adres
wysyłki odbiorcy wskazany w Dodatku B. Licencjobiorca może nabyć dodatkowe zestawy nośników po cenach
obowiązujących w dniu zakupu. Dodatkowe klucze sprzętowe mogą być również zamawiane po cenach obowiązujących w
dniu zakupu. Licencjobiorca może zredukować listę materiałów dostarczanych przy uzyskaniu licencji. Jednakże nie
przysługuje mu z tego tytułu żaden kredyt ani zwrot kosztów.
Licencjobiorca pokryje wszelkie opłaty z tytułu podatku VAT, podatku obrotowego, podatku od użytkowania oraz innych
podatków, ceł, kosztów dostawy, ubezpieczenia, a także inne opłaty lub potrącenia podatkowe z tytułu podatku „u źródła”,
które są lub zostaną nałożone w związku z otrzymaniem lub korzystaniem z Oprogramowania, Danych, Web Services lub
Dokumentacji objętych niniejszą Umową. Jeśli jednak Licencjobiorca jest zwolniony z takich podatków, ceł, opłat, potrąceń
podatkowych lub innych obciążeń, przedstawi Dystrybutorowi odpowiedni dowód zwolnienia z tych obciążeń.
5.3 Numery rejestracyjne. Numery rejestracyjne oprogramowania są potrzebne do uruchomienia wersji pojedynczych,
sieciowych i serwerowych oprogramowania. Licencjobiorca otrzyma numery rejestracyjne dla wersji pojedynczych,
sieciowych i serwerowych, które wygasną po czasie obowiązywania Licencji, określonym w umowie. Zakładając, że
Licencjobiorca będzie opłacał należne opłaty roczne, licencje będą przedłużane zgodnie z okresami obowiązywania tych
opłat.
5.4 Zmiany w Formie Uzupełnienia. Po wcześniejszym powiadomieniu przez Dystrybutora Głównej Osoby Kontaktowej,
zmianie może ulec lista dostarczanych materiałów, wymienionych w Dodatku A, oraz zakres korzystania; mogą zostać także
dodane nowe Programy i usługi lub obniżone ceny. Zmiany takie nie wymagają zgody Licencjobiorcy. ESRI zastrzega sobie
prawo do modyfikowania lub usuwania Programów objętych Licencjami „Site” opisanymi w Dodatku A, na podstawie
stosownego pisma skierowanego do Głównej Osoby Kontaktowej, jeżeli zobowiązania ESRI względem podmiotów trzecich
dotyczące technologii licencjonowanej od nich, zastosowanej w produktach ESRI, będą wymagać odprowadzania opłat
licencyjnych kalkulowanych w oparciu o jednostkowo definiowany zakres korzystania lub będą zabraniać wdrażania lub
ograniczać redystrybucję w licencjach „Site” udzielanych licencjobiorcom ESRI.
5.5 Międzynarodowa Konferencja Użytkowników ESRI. Licencjobiorca otrzyma rejestracje na Międzynarodową
Konferencję Użytkowników ESRI oraz Edukacyjną Konferencję Użytkowników w liczbie określonej dla Licencji „Site”.
Podmioty trzecie nie mogą reprezentować Licencjobiorcy na żadnej z tych konferencji.
ARTYKUŁ 6—OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE
6.1 Okres Obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa jest czasową licencją roczną. Taka czasowa licencja roczna będzie
obowiązywać przez jeden (1) rok od momentu dokonania płatności z tytułu Opłaty Rocznej, chyba że ulegnie rozwiązaniu
wcześniej w sposób opisany poniżej. Po upływie tego czasu Umowa zostanie automatycznie przedłużona, po uiszczeniu
przez Licencjobiorcę Opłaty Rocznej, pod warunkiem, że płatność zostanie dokonana przed wygaśnięciem aktualnej
czasowej licencji rocznej oraz pod warunkiem wyrażenia zgody na wszelkie nowe postanowienia i warunki dotyczące
Programów i Web Services.
6.2 Rozwiązanie Umowy. W przypadku, gdy niniejsza Umowa zostanie rozwiązana przez Licencjobiorcę bez określonego
powodu, Licencjobiorca nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu całości ani części kwoty zapłaconej z tytułu Opłat
Rocznych. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku istotnego jej naruszenia przez drugą Stronę.
Strona naruszająca Umowę w terminie dziesięciu (10) dni od daty pisemnego powiadomienia drugiej Strony powinna usunąć
przyczynę istotnego naruszenia Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy przez ESRI lub Dystrybutora z powodu istotnego
naruszenia jej warunków (w tym nieuiszczenia przez Licencjobiorcę Opłaty rocznej) lub przez Licencjobiorcę bez
określonego powodu, wszystkie Wdrożone licencje również przestaną obowiązywać. Licencjobiorca (i) zaniecha dostępu i
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korzystania z Web Services oraz usunie wszelkie dane z folderów pamięci podręcznej Web Services po stronie klienta (ii)
odinstaluje, usunie i zniszczy wszystkie kompletne lub częściowe kopie Wdrożonych Programów, jak również wszelkie ich
modyfikacje (za wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzedniej pisemnej zgody ESRI – a zgody takiej nie będzie się
bezzasadnie odmawiać – Licencjobiorca będzie mógł zachować kopie na potrzeby archiwizacji). Licencjobiorca przedłoży
ESRI lub jej Dystrybutorowi pisemne oświadczenie potwierdzające, że wszystkie kopie zostały zniszczone. Po rozwiązaniu
niniejszej Umowy Licencjobiorca może nadal korzystać z Oprogramowania Objętego Wcześniejszą Umową na warunkach
odpowiedniej Umowy Licencyjnej chyba, że Umowa została rozwiązana z powodu istotnego naruszenia jej warunków przez
Licencjobiorcę.
6.3 Wykluczenie Konkretnego Uczestnika. Licencjobiorca może bez podania przyczyny pozbawić praw licencyjnych
konkretnego uczestnika, będącego częścią organizacji Licencjobiorcy. Dla potrzeb tego punktu konkretny uczestnik oznacza
szkołę, muzeum, bibliotekę, koledż lub uczelnię wyższą, w zależności od rodzaju podmiotu będącego Licencjobiorcą.
Licencjobiorca, Dystrybutor lub ESRI mogą również pozbawić praw licencyjnych konkretnego uczestnika w przypadku
istotnego naruszenia przez niego warunków Umowy, bez konieczności rozwiązywania niniejszej Umowy z Licencjobiorcą
lub innymi uczestnikami. Uczestnik naruszający Umowę powinien usunąć przyczynę istotnego naruszenia Umowy w
terminie dziesięciu (10) dni od daty pisemnego powiadomienia. Po wykluczeniu uczestnika wszelkie licencje, w tym także
licencje Wdrożeniowe dostarczone uczestnikowi wygasną. Licencjobiorca będzie w stosownym zakresie współpracował z
ESRI i Dystrybutorem przy wykluczeniu uczestnika w przypadku istotnego naruszenia warunków niniejszej Umowy, łącznie
z egzekwowaniem warunków Umowy w odniesieniu do takiego uczestnika. W przypadku pozbawienia praw któregoś z
uczestników Opłata Wstępna oraz wszelkie Opłaty Roczne nie ulegają obniżeniu.
ARTYKUŁ 7—OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
W związku z uzyskanym rabatem od opłaty za licencję standardową oraz od opłat z tytułu pomocy technicznej,
Licencjobiorca zobowiązuje się do:
a.
b.
c.

d.
a.

wyznaczenia Głównej Osoby Kontaktowej;
wyznaczenia odpowiedniej liczby Specjalistów GIS podanej w Dodatku A dla Licencji „Site”;
wyznaczenia administratora subskrypcji Kampusu Wirtualnego (Virtual Campus); ta osoba jest odpowiedzialna za
przyjęcie od ESRI głównego kodu subskrypcji oraz użycie go do wygenerowania indywidualnych kodów dostępu
do kursów dla nauczycieli akademickich, członków personelu oraz uczestników kursów dla studentów;
administrator subskrypcji Kampusu Wirtualnego może być jednocześnie Główną Osobą Kontaktową;
prowadzenia ewentualnych działań mających na celu zachęcenie wszystkich wydziałów w Siedzibie do korzystania
z rozwiązań GIS;
podejmowania wszelkich wysiłków w celu zapewnienia wysokiego poziomu biegłości w korzystaniu z
Oprogramowania wśród studentów i personelu poprzez – wedle uznania – prowadzenie kursów, zachęcanie do
uczestnictwa w corocznych konferencjach: Edukacyjnej i Międzynarodowej, jak również korzystanie z kursów
szkoleniowych oferowanych przez ESRI w ramach Kampusu Wirtualnego.

ARTYKUŁ 8—UWAGI PRAWNE
Za wyjątkiem sytuacji opisanych w Punkcie 5.4, wszelkie powiadomienia, raporty, żądania oraz inna korespondencja będą
traktowane jako poprawnie przekazane, jeśli zostaną złożone na piśmie w języku angielskim oraz wysłane za pośrednictwem
kuriera, lotniczą przesyłką poleconą, faksem lub inną drogą elektroniczną. Przyjęcie przesyłki musi zostać potwierdzone
przez kuriera lub pracownika urzędu pocztowego, a sama korespondencja musi być prawidłowo zaadresowana do
odpowiedniego podmiotu, na adres przedstawiony powyżej; o ewentualnej zmianie adresu Strony mają obowiązek się
informować pisemnie. Powiadomienie przesłane przesyłką kurierską lub pocztą lotniczą uzna się za skuteczne siedem (7) dni
od daty przekazania go kurierowi lub urzędowi pocztowemu. Jeśli korespondencja jest prowadzona w formie elektronicznej,
powiadomienie uzna się za przekazane z chwilą przyjęcia, o ile uzyskano przewidziane w niniejszych postanowieniach
potwierdzenie. Powiadomienia powinny być przekazywane na następujące adresy:
Do: ESRI
380 New York Street
Redlands, CA 92373-8100
Attn.: Manager, Contracts and Legal Services

Do: Licencjobiorca (patrz Dodatek B)

Do: Dystrybutor (Patrz Dodatek B)
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DODATEK A
DOSTARCZANE MATERIAŁY
Tabela A-1
Licencjobiorca może kopiować i Wdrażać Programy wymienione w Tabeli A-1 w celach dydaktycznych, badawczych oraz
Administracyjnych, w liczbie nieprzekraczającej łącznej liczby licencji wskazanej poniżej.
Łączna Liczba
Licencji/Stanowisk

Programy
Desktop GIS
ArcInfo (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcEditor (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcView (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS 3D Analyst (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS Network Analyst (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS Spatial Analyst (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS Tracking Analyst (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS Geostatistical Analyst (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcScan for ArcGIS (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS Publisher (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS Schematics (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS Military Analyst (Pojedynczy i Sieciowy)
Maplex for ArcGIS (Pojedynczy i Sieciowy)
ArcGIS Workflow Manager (Pojedynczy i Sieciowy)
Server GIS
ArcGIS Server Enterprise - Advanced
ArcGIS Server Workgroup - Advanced
Rozszerzenia ArcGIS Server Enterprise/Workgroup: 3D, Geostatistical, Geoportal,
Network (nie zawiera Danych), Image, Workflow Manager, Schematics i Spatial
ArcGIS Tracking Server (Oprogramowanie jest dostępne tylko na zamówienie. Nie
obejmuje usługi implementacji.)
ArcIMS

Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczona

ESRI Developer Network (EDN) dla Edukacji
Mobile GIS
ArcGIS Mobile
Business GIS
ArcLogistics 9.3 (bez Danych)
Inne Programy

Nieograniczona

Esri Production Mapping
ArcView 3.x (tylko na zamówienie)
ArcView 3.x with ArcView Spatial Analyst, Network Analyst, 3D Analyst, ArcPress
for ArcView oraz ArcView Tracking Analyst

Nieograniczona
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Dodatkowe Korzyści
Specjaliści GIS
Karty wstępu na Międzynarodową Konferencję Użytkowników ESRI wraz z
Konferencją Edukacyjną
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Tabela A-2
Licencjobiorca może kopiować i Wdrażać Programy wymienione w Tabeli A-2 tylko w celach dydaktycznych i badawczych,
w liczbie nieprzekraczającej łącznej liczby licencji wskazanej poniżej. Korzystanie w celach Administracyjnych jest
zabronione.
Łączna Liczba
Licencji/Stanowisk

Programy
Mobile GIS
ArcPad
Dane zawarte w ArcLogistics (Tele Atlas: Ameryka Północna i Europa)

Nieograniczona
Nieograniczona

Powyższa lista w Tabeli A-1 i A-2 może ulec zmianie, jeżeli zobowiązania ESRI względem podmiotów trzecich
dotyczące technologii licencjonowanej od nich, zastosowanej w produktach ESRI, będą wymagać odprowadzania
opłat licencyjnych kalkulowanych w oparciu o jednostkowo definiowany zakres korzystania lub będą zabraniać
wdrażania lub ograniczać redystrybucję w licencjach „site” udzielanych licencjobiorcom ESRI.
W ramach Opłaty Rocznej za Licencję „Site” dostarczane są również:
Nieograniczona, coroczna subskrypcja na standardowe szkolenia w ramach Kampusu Wirtualnego, pod warunkiem,
że została wniesiona Opłata Roczna, a kontrakt nadal obowiązuje. Subskrypcja dotycząca szkoleń standardowych w
ramach Kampusu Wirtualnego ESRI zapewnia dostęp do wszystkich asynchronicznych, realizowanych samodzielnie
kursów w ramach Kampusu Wirtualnego, opracowanych przez ESRI. Są to przede wszystkim szkolenia techniczne z
obsługi Oprogramowania ESRI.
W celu uczestniczenia w subskrypcji na szkolenia w ramach Kampusu Wirtualnego, administrator subskrypcji
Kampusu Wirtualnego musi wypełnić formularz aktywacyjny dostępny pod adresem
http://campus.esri.com/subscription/activation.
Po otrzymaniu wypełnionego formularza online konto zostanie poddane weryfikacji. Po weryfikacji do
administratora subskrypcji Kampusu Wirtualnego zostanie wysłany „kod główny”. Ten kod będzie służył jako hasło
do strony subskrypcji Licencjobiorcy, na której administrator będzie mógł wygenerować indywidualne kody dostępu
do kursów dla studentów Licencjobiorcy. Administrator subskrypcji Kampusu Wirtualnego może wskazać do
dziesięciu (10) nauczycieli akademickich lub członków personelu pomagających mu w generowaniu kodów i
zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania ESRI o każdorazowym wskazaniu takich osób. Uwaga: Program
dotyczy wyłącznie instytucji edukacyjnych.
Opcjonalne Oprogramowanie Dodatkowe („Opcje Dodatkowe”)
W niniejszej Umowie mogą być uwzględnione następujące Opcje Dodatkowe (dotyczy to wszystkich rodzajów Licencji
„Site”). Każda Opcja Dodatkowa daje Licencjobiorcy prawo do instalowania, kopiowania i używania nieograniczonej liczby
kopii Oprogramowania dodatkowego, Danych i Dokumentacji wyłącznie w celach dydaktycznych i badawczych – zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, pod warunkiem uiszczenia przez Licencjobiorcę dodatkowej Opłaty Rocznej, określonej
przez Dystrybutora dla każdej z poniższych Opcji Dodatkowych. Korzystanie z Opcji Dodatkowych w celach
Administracyjnych jest niedozwolone.
Opcja Dodatkowa

Dodatkowa Opłata Roczna
Wymagana

ArcGIS Data Interoperability (Pojedynczy lub Sieciowy)
Rozszerzenie ArcGIS Server Data Interoperability
Esri Defense Solution (Pojedynczy lub Sieciowy)
Esri Nautical Solution (Pojedynczy lub Sieciowy)
Esri Aeronautical Solution (Pojedynczy lub Sieciowy
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DODATEK B
PROFIL INFORMACJI O LICENCJOBIORCY
Dane kontaktowe Licencjobiorcy
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Adres:

Uwagi prawne do Dystrybutora:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Adres:

Główna osoba kontaktowa
Imię i nazwisko:
Wydział:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Adres:

Administrator subskrypcji Virtual Campus
(Wirtualnego Kampusu):
Imię i nazwisko:
Wydział:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Adres:

(1) Specjalista GIS:
Wydział:
Adres:

Administrator kontraktu po stronie Klienta
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres:

Nr telefonu:
Nr faksu:
(2) Specjalista GIS:
Wydział:
Adres:

Oprogramowanie należy wysyłać do:

Nr telefonu:
Nr faksu:

Adres:

(3) Specjalista GIS:
Wydział:
Adres:

Faktury należy kierować do:
Adres:

Nr telefonu:
Nr faksu:

Uwaga: W celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu
dostawy, prosimy o podanie poprawnego adresu odbiorcy
(innego niż skrytka pocztowa).

Uwagi prawne do Licencjobiorcy:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Adres:
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