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Umowa Licencyjna na użytkowanie oprogramowania „bibi.net”

Niniejsza Umowa Licencyjna na użytkowanie oprogramowania  „bibi.net” (zwana dalej „Umową Licencyjną”) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy 
osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „Licencjobiorcą”) a firmą MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. (zwaną dalej „Licencjodawcą”), której przedmiotem jest  
oprogramowanie „bibi.net” (zwane dalej „Oprogramowaniem”).
Poprzez instalację Oprogramowania Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY- UDZIELENIE LICENCJI
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest podstawowy pakiet oprogramowania systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy „bibi.net” zawierający:

A. serwer bibinet 
B. programy bibi, bibi szef, bibi bramka, bibi fakty.

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania  na czas nieoznaczony. Licencjobiorca korzystać  
będzie z oprogramowania wyłącznie na własne potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Warunkiem przyznania licencji, o której mowa powyżej, jest wniesienie opłaty licencyjnej zgodnie z cennikiem MicroMade.
4. Licencja o której mowa powyżej obejmuje:

A. prawo do korzystania z oprogramowania  na określonej liczbie komputerów
B. sporządzenie kopii zapasowej oprogramowania.

5. Licencja obejmuje również roczny abonament liczony od daty zawarcia umowy licencyjnej. W ramach abonamentu Licencjobiorca ma prawo do:
A. zainstalowania aktualnej wersji oprogramowania udostępnionej przez Licencjodawcę pod adresem www.bibinet.pl
B. korzystania z opcji podglądu raportów przez przeglądarkę internetową (jeżeli ta opcja została wykupiona)
C. korzystania z pomocy technicznej udzielanej drogą elektroniczną lub przez telefon.

6. Potwierdzeniem przyznania licencji jest plik aktywacyjny oprogramowania, zawierający:
A. dane Licencjobiorcy
B. zakres licencji (wykupione opcje, maksymalne parametry itp.)
C. datę zawarcia Umowy Licencyjnej.

7. Licencjobiorca może rozszerzyć posiadaną licencję na kolejne stanowiska pod warunkiem wniesienia uzupełniającej opłaty licencyjnej zgodnie z  
cennikiem MicroMade aktualnym w dniu rozszerzenia.

8. Po upływie  roku  Licencjobiorca  może  wykupić  abonament  na  kolejny rok  poprzez  wniesienie  opłaty  abonamentowej  zgodnie  z  cennikiem  
MicroMade aktualnym w dniu zakupu abonamentu. Abonament przedłuża prawo do:

A. aktualizacji oprogramowania i pomocy technicznej, o których mowa w pkt. 5
B. korzystanie z opcji podglądu raportów przez przeglądarkę internetową (przy zakupie tej opcji)

na kolejny rok licząc od daty wygaśnięcia poprzedniego abonamentu.

§  2. OGRANICZENIA
Licencjobiorca, z zastrzeżeniem przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z 1994 r. nr 24 poz.83 ze zm.) nie może:

1. odtwarzać, dekompilować lub deasemblować Oprogramowania z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie 
są dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.

2. rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu oprogramowania (lub też kopii), oddawać w najem lub dzierżawę (a także w żaden sposób obciążać 
prawami osób trzecich). 

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania  z Oprogramowania  w sposób zgodny z niniejszą licencją,  przeznaczeniem oprogramowania  i 

instrukcją obsługi.
2. Odpowiedzialność za wszystkie skutki funkcjonowania oprogramowania (w tym także niemożności użytkowania oprogramowania) oraz  decyzje 

podjęte na tej podstawie ponosi wyłącznie Licencjobiorca.
3. Licencjodawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  powstałe  szkody  w  wyniku  korzystania  (  lub  niemożności  korzystania)  z  

oprogramowania przez Licencjobiorcę
4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki innego programu komputerowego funkcjonującego jednocześnie z Oprogramowaniem.
5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Oprogramowania wynikające z wadliwego funkcjonowania sieci komputerowej  

Licencjobiorcy lub sieci globalnej (internet).

§ 4. CZAS OBOWIĄZYWANIA
1. Umowa obowiązuje od daty zawartej w pliku aktywacyjnym.
2. Niniejsza umowa licencyjna zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Licencjodawca  może  rozwiązać  niniejszą  umowę  bez  wypowiedzenia  ze  skutkiem  natychmiastowym  gdy  Licencjobiorca  rażąco  narusza  

postanowienia niniejszej umowy. W takiej sytuacji Licencjobiorca jest zobowiązany zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania.

§ 5. GWARANCJA
1. Licencjodawca  udziela  12  miesięcznej  gwarancji,  że oprogramowanie  będzie  wykonywało funkcje  kontroli  dostępu  i  rejestracji  czasu  pracy  

określone w ofercie. 
2. Licencjodawca  (jako  gwarant)  zapewnia  że  dołożył  należytej  staranności  przy  opracowywaniu  oprogramowania,  jednakże  nie  przejmuje  

odpowiedzialności  za  niewłaściwe  działanie  oprogramowania,  w  szczególności  przerwanie  pracy  oprogramowania  lub  innych  błędów  (o  
podobnym charakterze).

3. Niniejszym wyłącza się rękojmię  wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego.    

§6. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, winny być dokonywane w formie pisemnej.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego,  ustawa  o  prawie  Autorskim  i  prawach 

pokrewnych
3. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy właściwym będzie Sąd dla siedziby firmy MicroMade Gałka i Drożdż sp.j.
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