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UMOWA LICENCYJNA 

NA OPROGRAMOWANIE „VoiceDiab” 

 

DEFINICJE: 

 

1. Oprogramowanie – „Głosowy System Ekspercki dla Pacjentów z Cukrzycą Leczonych Insuliną 

(VoiceDiab)”, służący do automatycznego wyznaczania składu posiłków oraz dawek insuliny 

kompensujących te posiłki na podstawie głosowego opisu składu i wielkości posiłków, 

przekazywanego przez użytkownika, będący aplikacją mobilną działającą na smartfonach z 

systemem operacyjnym Android, komunikującą się z: (1) serwerem analizy tekstowego opisu 

posiłku służącego do wyodrębnienia z opisu nazw produktów spożywczych, ich ilości i miar oraz 

określenia na tej podstawie wartości energetycznej posiłku oraz ilości wchodzących w jego skład 

węglowodanów, białka i tłuszczów z wykorzystaniem informacji zgromadzonych w bazie danych 

zawierającej słowniki słów używanych do opisów posiłków, unikalnych nazw produktów 

spożywczych, określeń służących do rozpoznania tych produktów, przyporządkowań produkt – 

miara oraz miar ilości produktów, (2) serwerem obliczania dawki insuliny kompensującej 

spożywany posiłek. 

2. Google Cloud Speech-to-Text – usługa rozpoznawania mowy w chmurze Google Speech-to-Text, z 

której korzysta Oprogramowanie w celu translacji głosowego opisu posiłku na opis tekstowy. 

3. Licencja – niniejsza umowa licencyjna zawarta między Licencjodawcą a Licencjobiorcą wskazująca 

na upoważnienie udzielone przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy, uprawniające do 

korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania na ………… smartfonach w jednym czasie oraz 

w ramach jednej jednostki organizacyjnej Licencjobiorcy. 

4. Licencjodawca – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej 

Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, 

REGON 000570832, NIP 525-00-09-453, reprezentowany przez prof. nadzw. dr. hab. inż. Piotra 

Ładyżyńskiego, Zastępcę Dyrektora ds. Projektów Zewnętrznych. 

5. Licencjobiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie będący konsumentem w 

rozumieniu przepisów prawa, zainteresowany korzystaniem z Oprogramowania, na rzecz którego 

udzielona zostaje Licencja. 

6. Projekt – projekt stosowany (nr umowy PBS1/B9/13/2012), sfinansowany w ramach Programu 

Badań Stosowanych ścieżka B przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zrealizowany przez 

Konsorcjum jednostek naukowych (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja 

Nałęcza PAN, Klinika Pediatrii i Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i 

Dziecka, Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM) i małych przedsiębiorstw 

(Computex Communication Sp. z o. o. i Sm@rt bits - Mariusz Florek), w którym Licencjodawca 

pełnił funkcję lidera. 

 

ARTYKUŁ 1 

PRZEMDIOT LICENCJI 

 

1. Niniejsza Licencja określa warunki i zasady korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania. 

2. Do prawidłowego działania Oprogramowania wymagane jest korzystanie z usługi Google Cloud 

Speech-to-Text. 
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3. Korzystanie z usługi Google Cloud Speech-to-Text odbywa się na warunkach określonych przez 

Google LLC (https://cloud.google.com/speech-to-text/) i może wiązać się z koniecznością 

wnoszenia opłat na rzecz Google LLC nieujętych w niniejszej Licencji. 

 

ARTYKUŁ 2 

OŚWIADCZENIA LICENCJODAWCY 

 

Licencjodawca oświadcza, że: 

1. Oprogramowanie zostało opracowane jako rezultat realizacji Projektu, jest utworem w 

rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 

nr 24 poz. 83).  

2. Autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania przysługują Konsorcjum a Licencjodawca uzyskał 

pełnomocnictwa od pozostałych członków Konsorcjum do udzielenia licencji na Oprogramowanie 

w zakresie oraz na warunkach i zasadach określonych w Licencji. Licencjodawca ponosi 

odpowiedzialność za ewentualne wady prawne Licencji. 

3. Przeznaczeniem Oprogramowania jest wspomaganie edukacji osób z cukrzycą w zakresie 

dobierania dawek insuliny kompensujących spożywane posiłki oraz szacowania składu i wielkości 

tych posiłków, a także wykorzystanie w badaniach naukowych, dotyczących wspomagania 

insulinoterapii u osób z cukrzycą. 

4. W ramach Projektu wykonano analizę użyteczności Oprogramowania w zakresie efektywnego 

wyznaczania składu posiłków, wyznaczania dawek insuliny kompensujących te posiłki oraz 

kontrolowania wzrostów stężenia glukozy po posiłkach, wykonaną na podstawie pilotażowych 

badań klinicznych: (1) badania krzyżowego w grupie osób dorosłych, młodzieży i dzieci z cukrzycą 

typu 1 leczonych ambulatoryjnie oraz (2) badania randomizowanego w grupie dorosłych z 

cukrzycą typu 1 w trakcie hospitalizacji. W badaniach tych porównywano, odpowiednio, wyniki 

wyrównania glikemii w trakcie stosowania Oprogramowania z wynikami uzyskiwanymi przy 

zastosowaniu dawek insuliny wyznaczanych samodzielnie przez pacjentów albo przez lekarza. W 

wyniku analizy zebranych danych stwierdzono, że Oprogramowanie u pacjentów o wyrównanym 

przebiegu cukrzycy, leczonych ambulatoryjnie, przyczynia się do wzrostu odsetka poposiłkowych 

stężeń glukozy mieszczących się w przedziale normoglikemii. U pacjentów hospitalizowanych 

dawki insuliny obliczane z wykorzystaniem Oprogramowania były zbliżone do dawek 

wyznaczanych przez lekarza prowadzącego, co skutkowało porównywalnymi wynikami leczenia 

cukrzycy. Wyniki te wskazują, że skład i wielkość posiłków oraz dawki insuliny kompensujące te 

posiłki wyznaczane przez Oprogramowanie są zbliżone do wyznaczanych samodzielnie przez 

odpowiednio wyedukowanych użytkowników (osoby z cukrzycą lub lekarzy). 

5. Oprogramowanie nie stanowi wyrobu medycznego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679). 

6. Oprogramowanie zawiera oznaczenie słowno – graficzne: VoiceDiab , którego Licencjobiorca 

nie może usuwać, zakrywać lub modyfikować. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z 

przedmiotowego oznaczenia graficznego poza Oprogramowaniem.  

 

  

https://cloud.google.com/speech-to-text/
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ARTYKUŁ 3 

LICENCJA 

 

1. Licencjodawca upoważnia, za wynagrodzeniem, Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania, 

tj. udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej, ograniczonej, płatnej i nieprzenoszalnej – na 

warunkach i zasadach określonych w niniejszej Licencji. 

2. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Oprogramowania na polu eksploatacji polegającym na:  

a) zainstalowaniu i korzystaniu z Oprogramowania na ………. smartfonach w jednym czasie w 

ramach jednej jednostki organizacyjnej Licencjobiorcy, 

b) korzystaniu z Oprogramowania wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) korzystaniu z Oprogramowania wyłącznie w zakresie wynikającym z przeznaczenia 

Oprogramowania,  

d) korzystaniu z Oprogramowania wyłącznie przez czas określony w Licencji,  

e) korzystaniu z Oprogramowania wyłącznie w sposób określony w Licencji oraz w instrukcji 

użytkownika, 

f) udostępnianiu Oprogramowania pracownikom Licencjobiorcy oraz osobom, na rzecz których 

Licencjobiorca świadczy usługi zgodnie z profilem swojej działalności oraz przeznaczeniem 

Oprogramowania opisanym w art. 2 ust. 3, przy czym udostępnienie Oprogramowania tym 

ostatnim może się odbywać jedynie w obecności i pod nadzorem pracowników Licencjobiorcy, 

posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie przeznaczenia Oprogramowania. 

3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania w zakresie szerszym niż to 

wynika z ust. 2 powyżej, a w szczególności do: 

a) wykorzystywania Oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w art. 2 ust. 3, 

a w szczególności wykorzystywania dawek insuliny obliczonych przez Oprogramowanie w 

trakcie leczenia osób z cukrzycą bez weryfikacji ich poprawności przez osobę o odpowiednich 

kwalifikacjach, 

b) tworzenia egzemplarzy (kopii) Oprogramowania za wyjątkiem kopii zapasowej stosownie do 

ust. 5 poniżej, przy czym kopia zapasowa nie może być używana równocześnie z egzemplarzem 

Oprogramowania przekazanym Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, 

c) ingerowania w Oprogramowanie, w tym dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, zmian, 

ulepszeń, uzupełnień oraz prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania,  

d) zwielokrotniania kodu Oprogramowania lub jego tłumaczenia, o ile wykracza to poza ramy 

przewidziane przepisami prawa,  

e) ujawniania lub upubliczniania kodu Oprogramowania w jakikolwiek sposób i jakimkolwiek 

osobom,  

f) udostępniania Oprogramowania osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie z wyłączeniem 

osób wymienionych w ust. 2 lit. f, 

g) wykorzystywania Oprogramowania do tworzenia innych programów komputerowych lub 

włączania Oprogramowania lub jego elementów do innych programów komputerowych, 

h) dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub 

zasadach działania oprogramowania. 

4. Poza powyższym Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia lub dokonywania 

jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu, ani rozpowszechniania Oprogramowania, w tym 

w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, udostępniania dostępu 

do Oprogramowania oraz wchodzących w jego skład baz danych osobom trzecim, w tym do 
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umożliwiania dostępu osobom trzecim, przekazywania i ujawniania danych uzyskanych z 

Oprogramowania, ich części lub komentarza osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci i formie, 

chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub za wyraźnym, pisemnym pozwoleniem 

Licencjodawcy. Licencjobiorca nie jest również uprawniony bez pisemnego pozwolenia 

Licencjodawcy do powielania Oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny, 

przekazywania informacji uzyskanych z Oprogramowania innym podmiotom, pobierania i 

zapisywania danych uzyskanych w wyniku korzystania z Oprogramowania na urządzeniach 

służących do gromadzenia takich danych. 

5. Licencjobiorca może bez zgody Licencjodawcy sporządzić na swoje potrzeby jedną kopię 

zapasową Oprogramowania dla celów archiwalnych, która to kopia nie może być używana 

równocześnie z Oprogramowaniem. Postanowienia niniejsze nie naruszają uprawnień 

Licencjobiorcy wynikających z art. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (D.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 

6. Licencjobiorca nie jest upoważniony do udzielania sublicencji, jak również oddania 

Oprogramowania lub dołączonej do niego dokumentacji użytkownika do korzystania na podstawie 

innego tytułu prawnego. Licencjobiorca nie jest również upoważniony do przenoszenia na 

podmioty trzecie jakichkolwiek praw wynikających z Licencji bez wyrażonej na piśmie - pod 

rygorem nieważności - zgody Licencjodawcy.  

7. W przypadku, gdy Licencjobiorca posiada więcej niż jedną jednostkę organizacyjną (np. oddział) 

zakupiona Licencja uprawnia do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w ramach jednej 

jednostki organizacyjnej. Licencjobiorca nie jest upoważniony do korzystania z Oprogramowania 

poza tą jednostką Organizacyjną. 

8. Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania przez czas określony tj. okres 12 

miesięcy od dnia zawarcia Licencji (akceptacji warunków Licencji). Licencja ulega przedłużeniu na 

kolejny okres 12 miesięcy, o ile żadna ze stron na co najmniej 2 tygodnie przed upływem tego 

terminu nie oświadczy, iż nie przedłuża Licencji na kolejny 12 miesięczny okres. Powyższe dotyczy 

kolejno następujących po sobie okresów 12 miesięcznych. 

9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Licencjobiorcę odpowiedzialność z tego tytułu 

określają art. 78 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(D.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).  

 

ARTYKUŁ 4 

OPŁATA LICENCYJNA 

 

1. Z tytułu korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania zgodnie z Licencją Licencjodawcy 

przysługuje wynagrodzenie od Licencjobiorcy. 

2. Licencjobiorca za okres pierwszych 12 miesięcy korzystania z Oprogramowania obowiązany jest 

zapłacić Licencjodawcy wynagrodzenie w kwocie K zł netto obliczonej na podstawie 

następującego wzoru: 

 

K = (S · Cs) + (D · Cd) 

gdzie:  

S – liczba przetworzonych przez Oprogramowanie segmentów posiłków, wyznaczona przez 

Licencjodawcę na podstawie zapisów serwera analizy tekstowego opisu posiłku dla 
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wszystkich kopii aplikacji mobilnej zainstalowanych na smartfonach przez Licencjodawcę 

zgodnie z Licencją, 

Cs – cena jednostkowa przetworzenia jednego segmentu posiłku wynosząca 0,01 zł, 

D – liczba przetworzonych przez Oprogramowanie dawek insuliny, wyznaczona przez 

Licencjodawcę na podstawie zapisów serwera obliczania dawki insuliny dla wszystkich kopii 

aplikacji mobilnej zainstalowanych na smartfonach przez Licencjodawcę zgodnie z Licencją, 

Cs – cena jednostkowa przetworzenia jednej dawki insuliny wynosząca 0,02 zł. 

3. O wysokości wynagrodzenia za kolejne okresy Licencjobiorca będzie informowany przez 

Licencjodawcę drogą mailową na co najmniej 4 tygodnie przed zakończeniem obecnego okresu 

Licencji. W sytuacji, gdy Licencjodawca nie wyśle stosownego zawiadomienia wynagrodzenie na 

kolejny okres pozostaje na poziomie wynagrodzenia z ostatniego okresu trwania Licencji.  

4. W celu umożliwienia Licencjodawcy obliczenia wynagrodzenia Licencjobiorca przekaże 

Licencjodawcy numery IMEI wszystkich smartfonów, na których zgodnie z Licencją zainstaluje 

Oprogramowanie (numer IMEI można wyświetlić na ekranie smartfonu wybierając na nim w 

aplikacji „Telefon” ciąg znaków *#06#). Przekazanie numerów IMEI nastąpi drogą elektroniczną 

przed pierwszym użyciem Oprogramowania do wyznaczenia składu posiłku lub dawki insuliny na 

danym smartfonie.  

5. Wynagrodzenie za każdy 12 miesięczny okres korzystania z Oprogramowania, płatne jest po jego 

zakończeniu na podstawie faktury VAT wystawionej Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w 

terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień 

wpłynięcia wynagrodzenia na konto Licencjodawcy. 

 

ARTYKUŁ 5 

UDOSTĘPNIENIE OPROGRAMOWANIA 

 

1. Licencjodawca udostępni Oprogramowanie Licencjobiorcy w ciągu 7 dni roboczych (dni, które nie 

są dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz sobotami) od dnia zawarcia Licencji, w formie 

umożliwiającej zainstalowanie Oprogramowania na wybranym przez Licencjobiorcę smartfonach. 

Licencjodawca udostępni również w formie elektronicznej instrukcję użytkowania 

Oprogramowania. 

2. Wybrane przez Licencjobiorcę smartfony powinny być wyposażone w system operacyjny Android 

w wersji od 4.4 do 6.0.1. oraz umożliwiać bezprzewodową transmisję danych i komunikację z 

wykorzystaniem portu 9099 oraz korzystanie z usługi Google Cloud Speech-to-Text.  

3. Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania wyłącznie na maksymalnie 

…………….. smartfonach w tym samym czasie w ramach danej jednostki organizacyjnej 

Licencjobiorcy. 

4. Instalacja Oprogramowania odbywa się bez wykorzystania fizycznych nośników Oprogramowania, 

za pośrednictwem wskazanego przez Licencjodawcę linku lub przesłanych pocztą elektroniczną 

plików, z wykorzystaniem których Licencjobiorca będzie mógł utworzyć własny egzemplarz 

Oprogramowania.  

5. Przed instalacją Oprogramowania Licencjobiorca powinien zapoznać się z instrukcją użytkowania 

Oprogramowania udostępnioną przez Licencjodawcę. 
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ARTYKUŁ 6 

PRZESZKOLENIE I SERWIS 

 

1. W razie zgłoszenia zapotrzebowania przez Licencjobiorcę w terminie 7 dni od daty uzyskania 

Licencji Licencjodawca zobowiązuje się, po zainstalowaniu Oprogramowania na smartfonie 

Licencjobiorcy, do zdalnego przeprowadzenia przeszkolenia Licencjobiorcy lub jego pracowników 

w zakresie korzystania z Oprogramowania.  

2. Przeszkolenie zostanie przeprowadzone nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia 

zapotrzebowania przez Licencjobiorcę stosownie do ust. 1 powyżej w terminie uzgodnionym przez 

strony. 

3. Licencjobiorca jest uprawniony do jednorazowego przeszkolenia. 

4. Wynagrodzenie za przeprowadzenie przeszkolenia wynosi 150 zł netto i nie jest ujęte w opłacie 

licencyjnej, o której mowa w art. 4.  

5. Wynagrodzenie za przeprowadzenie przeszkolenia, o którym mowa w ust. 4, płatne jest po jego 

zakończeniu na podstawie faktury VAT wystawionej Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w 

terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień 

wpłynięcia wynagrodzenia na konto Licencjodawcy. 

6. Przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w niniejszym artykule odbywać się będzie 

telefonicznie lub z wykorzystaniem aplikacji Skype.  

7. Przez okres pierwszego miesiąca po zawarciu niniejszej Licencji Licencjodawca zapewni 

Licencjobiorcy wsparcie i pomoc techniczną (dalej określane jako „Serwis”).  

8. W ramach Serwisu Licencjodawca zobowiązuje się do: 

a) usuwania błędów (przez co należy rozumieć stan Oprogramowania powodujący brak 

dostępności lub nieprawidłowe działanie Oprogramowania, który nie ma charakteru 

tymczasowego) w działaniu Oprogramowania powstałych z przyczyn tkwiących w 

Oprogramowaniu,  

b) przywrócenia prawidłowego działania Oprogramowania zakłóconego (przez co należy rozumieć 

stan, w którym Oprogramowanie jest dostępne i działa, jednak występuje stan utrudniający 

pracę użytkownika albo brak dostępności lub brak prawidłowego działania ma charakter 

tymczasowy) na skutek przyczyn tkwiących w Oprogramowaniu, 

c) udzielania odpowiedzi na pytania Licencjobiorcy, dotyczące korzystania z Oprogramowania.  

9. Czynności w ramach Serwisu podejmowane będą w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia 

oraz pytania Licencjobiorca przekazuje Licencjodawcy w formie elektronicznej na adres 

Licencjodawcy.  

10. Serwis nie obejmuje usuwania błędów lub przywrócenia prawidłowego działania 

Oprogramowania wynikłych z powodu niewłaściwego lub niezgodnego z Licencją korzystania z 

Oprogramowania, z innych powodów zawinionych przez Licencjobiorcę oraz z powodu 

nieprawidłowego działania lub braku działania usługi Cloud Speech-to-Text.  

11. Wynagrodzenie za Serwis objęte jest wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 4.  

12. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do kolejnych okresów, na które 

przedłużana jest Licencja.  
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ARTYKUŁ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek używania 

Oprogramowania przez Licencjobiorcę lub osoby, którym Licencjobiorca udostępnił 

Oprogramowanie zgodnie z Licencją, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za 

przydatność Oprogramowania dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Licencjobiorcę.  

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku możliwości 

korzystania z Oprogramowania.  

3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub 

niezgodnym z Licencją korzystaniem z Oprogramowania, a także korzystaniem z Oprogramowania 

przez osoby nieposiadające umiejętności i wiedzy dotyczącej korzystania z Oprogramowania lub 

będące efektem ingerencji w Oprogramowanie.  

4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wprowadzonych przez Licencjobiorcę 

lub osoby, którym Licencjobiorca udostępnił Oprogramowanie zgodnie z Licencją, do 

Oprogramowania danych a także za poprawność wyników obliczeń z użyciem tych danych.  

5. Oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w wersji „as is”, co 

oznacza, że Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest pozbawione jakichkolwiek 

błędów i będzie działać bezusterkowo i nieprzerwanie oraz nie odpowiada za ewentualne błędy 

Oprogramowania, a także szkody stanowiące skutek jego wykorzystywania przez Licencjobiorcę 

zgodnie z jego przeznaczeniem albo tym bardziej niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Licencjodawca zapewnia jednak, że Oprogramowanie, w tym baza danych, tworzone są 

z zachowaniem należytej staranności. 

6. Odpowiedzialność finansowa Licencjodawcy w żadnym przypadku nie może przekroczyć kwoty 

opłaty licencyjnej zapłaconej przez Licencjobiorcę. Licencjodawca nie ponosi w żadnym wypadku 

odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w następstwie użytkowania Oprogramowania 

lub w następstwie braku możliwości używania Oprogramowania oraz również za dowolnego 

rodzaju szkody przypadkowe, uboczne i pośrednie, wliczając w to utratę zysków lub oszczędności, 

utratę danych lub utrudnienia w prowadzeniu interesów, nawet jeżeli Licencjodawca został 

powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Licencja nie zezwala Licencjobiorcy na 

automatyczne potrącanie roszczeń skierowanych do Licencjodawcy. 

 

 

ARTYKUŁ 8 

AKTUALIZACJE 

 

1. W przypadku, gdy Licencjodawca będzie dysponował uaktualnioną wersję Oprogramowania – to 

wersja ta zastąpi lub uzupełni Oprogramowanie obecne i będzie udostępniona Licencjobiorcy w 

ramach opłaty licencyjnej w okresie trwania Licencji.  

2. Zainstalowanie i korzystanie z aktualizacji Oprogramowania podlega takim samym zasadom, jak 

zainstalowanie i korzystanie z Oprogramowania, przy czym Licencjodawca nie jest obowiązany do 

przeprowadzenia przeszkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1-6.  
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ARTYKUŁ 9 

DODATKOWE USŁUGI ODPŁATNE 

 

1. Pomoc techniczna i wsparcie w zakresie przekraczającym usługi w ramach Serwisu, świadczona 

jest na rzecz Licencjodawcy odpłatnie za wynagrodzeniem w kwocie 150 złotych netto za jedną 

roboczogodzinę. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielania pomocy 

technicznej lub wsparcia, przy czym dla pomocy technicznej lub wsparcia świadczonych w miejscu 

wskazanym przez Licencjobiorcę minimalny czas świadczenia usługi wynosi 3 godziny, a do opłaty 

tej doliczane są koszty dodatkowe, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania. 

3. Usługi w zakresie opisanym w ust. 1, wykonywane są przez Licencjodawcę lub osoby trzecie na 

zlecenie Licencjodawcy na wyraźne żądanie Licencjobiorcy i po zaakceptowaniu przez 

Licencjobiorcę kosztów lub wstępnego kosztorysu.  

4. Po zgłoszeniu przez Licencjobiorcę żądania wykonania odpłatnej usługi pomocy technicznej lub 

wsparcia, Licencjodawca lub osoba przez niego wskazana, przedstawia Licencjobiorcy koszt usługi 

lub wstępny kosztorys oraz termin rozpoczęcia wykonania odpłatnej usługi.  

5. W przypadku, gdy w terminie 3 dni od dnia przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 4, 

Licencjobiorca nie dokona akceptacji kosztów (wstępnego kosztorysu) oraz terminu, przyjmuje się, 

że Licencjobiorca nie udzielił zlecenia świadczenia odpłatnej usługi.  

6. Strony wyłączają rękojmię za usługi wykonane na podstawie niniejszego artykułu.  

7. Płatność za usługi, o których mowa w ust. 1, następować będzie w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia wykonania usługi na podstawie faktury VAT. Licencjodawca może upoważnić 

Licencjobiorcę do dokonania płatności bezpośrednio na rzecz podmiotu trzeciego wykonującego 

usługi, o których mowa w ust. 1.  

 

ARTYKUŁ 10 

ROZWIĄZANIE LICENCJI 

 

1. Licencjodawca może rozwiązać Licencję ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o jej 

rozwiązaniu w następujących przypadkach: 

a) Licencjobiorca używa Oprogramowania niezgodnie z prawem lub niniejszą Licencją,  

b) Licencjobiorca wykorzystuje Oprogramowanie do działalności niezgodnej z przepisami prawa 

lub zasadami współżycia społecznego, 

c) Licencjobiorca opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania ponad 

30 dni. 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej Licencji, Licencjobiorca zobowiązany jest do 

natychmiastowego zaprzestania korzystania z Oprogramowania i usunięcia wszystkich 

posiadanych jego kopii.  

3. Rozwiązanie Licencji nie zwalnia Licencjobiorcy od obowiązku uregulowania wszelkich należności 

wobec Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji.  

 

  



WZÓR  

9 
 

ARTYKUŁ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia w wykonaniu Licencji strony obowiązane są doręczać 

sobie nawzajem na niżej wskazane adresy: 

 

LICENCJODAWCA LICENCJOBIORCA 
 

 
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 
im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk 
ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, 
REGON 000570832, NIP 525-00-09-453 
e-mail: pladyzynski@ibib.waw.pl 
 

 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

POMOC TECHNICZNA, SZKOLENIA I WDROŻENIE: 

 
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk 

ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa 
e-mail: pfoltynski@ibib.waw.pl 

 

 

2. Strony obowiązane są informować się nawzajem o zmianach adresów dla doręczeń, a w 

przypadku zaniechania wykonania powyższego obowiązku lub nieodebrania przesłanego 

zawiadomienia, uznaje się je za skutecznie doręczone z chwilą nadania przesyłką poleconą za 

potwierdzeniem odbioru lub kurierem. 

3. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje i wszelką inną komunikację między stronami, a także 

między Licencjobiorcą a podmiotem świadczącym usługi pomocy technicznej, szkolenia i 

wdrożenia, może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, chyba, że przepisy prawa 

wymagają innej formy.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia, wykonywania, rozwiązania lub wygaśnięcia Licencji 

strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby 

Licencjodawcy. 

5. Licencjobiorca nie może przenosić praw wynikających z Licencji na rzecz jakiegokolwiek podmiotu 

trzeciego bez uprzedniej zgody Licencjodawcy. 

6. Nieważność lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień Licencji nie narusza ważności i 

skuteczności pozostałych postanowień. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Licencji 

uznane zostały za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia Licencji pozostają w 

mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa. Jednocześnie 

Strony zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia nieważnych lub wadliwych postanowień 

postanowieniami ważnymi, uwzględniając cel Licencji oraz wolę i intencję Stron.  

7. Zmiany Licencji dokonywane przez Licencjodawcę wymagają aneksu podpisanego przez Strony w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W sprawach nie uregulowanych Licencją będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 

poz. 83). 
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