Warunki licencji programu OptiPasz dla użytkownika końcowego
§ 1. Licencjodawca
LPDsoft Łukasz Dobrzański, Piotr Łambucki i Dawid Kołacz (dalej zwani
Licencjodawcą) oświadczają, że przysługują im autorskie prawa majątkowe do
programu komputerowego pod nazwą OptiPasz (dalej zwanego Programem).
§ 2. Program
Program OptiPasz to program komputerowy służący do opracowywania receptur
paszowych dla różnych gatunków zwierząt. Głównym zadaniem Programu jest
bilansowanie i optymalizacja mieszanek paszowych pełnoporcjowych i
uzupełniających, premiksów, mieszanek treściwych oraz dawek pokarmowych.
§ 3. Licencjobiorca
1. Akceptacja niniejszych warunków licencyjnych odbywa się przed instalacją
Programu na komputerze i jest warunkiem koniecznym i niewystarczającym do
jego użytkowania.
2. Osoba akceptująca niniejsze warunki licencyjne staje się licencjobiorcą
Programu (zwanym dalej Licencjobiorcą).
§ 4. Klucz licencyjny
1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do użytkowania Programu jest – w
połączeniu z akceptacją niniejszych warunków licencyjnych i instalacją Programu
– legalne nabycie i wprowadzenie do komputera właściwego klucza licencyjnego
(zwanego dalej Kluczem Licencyjnym).
2. Klucz Licencyjny może być nabyty legalnie tylko i wyłącznie od jednego z
oficjalnych przedstawicieli handlowych Licencjodawcy, których aktualna lista
znajduje się na stronie internetowej www.optipasz.pl (zwanej dalej Stroną
Internetową).
3. Program może działać w jednym z kilku trybów, których dokładna specyfikacja
znajduje się na Stronie Internetowej.
4. O trybie działania Programu decyduje wprowadzony do komputera Klucz
Licencyjny.
5. Istnieją dwa rodzaje nośników Kluczy Licencyjnych:
a) nośnik niematerialny – klucz numeryczny w postaci liczby, zwany dalej
Kluczem Numerycznym oraz
b) nośnik materialny – klucz sprzętowy w postaci urządzenia podłączanego do
portu USB komputera, zwany dalej Kluczem Sprzętowym.

6. Klucz Numeryczny generowany jest m.in. na podstawie numeru
rejestracyjnego właściwego dla instalacji systemu operacyjnego Microsoft
Windows, na którym Program jest zainstalowany. Tym samym Klucz Numeryczny
upoważnia do korzystania z Programu na jednym i jedynym komputerze.
7. W odróżnieniu od Klucza Numerycznego, Klucz Sprzętowy nie jest przypisany
do konkretnej instalacji systemu operacyjnego. Tym samym Klucz Sprzętowy
upoważnia do korzystania z Programu na wielu komputerach, aczkolwiek
równocześnie tylko na jednym.
8. Klucz Numeryczny wprowadza się w oknie Licencja Programu (dostęp z menu
Pomoc), natomiast Klucz Sprzętowy umieszcza się w porcie USB komputera.
9. Klucz Licencyjny musi być wprowadzony do komputera przez cały czas
użytkowania Programu.
§ 5. Klucz sprzętowy
1. Licencjobiorca zobowiązany jest do ochrony Programu oraz Klucza
Sprzętowego przed używaniem ich przez osoby trzecie oraz przed ich utratą lub
fizycznym uszkodzeniem.
2. Utrata Klucza Sprzętowego jest równoznaczna z utratą licencji. W przypadku
utraty Klucza Sprzętowego Licencjobiorca może nabyć nowy Klucz Sprzętowy w
cenie zgodnej z aktualnym cennikiem licencji Programu. Podkreśla się, iż jest to
cena nowej licencji, a nie samego nośnika licencji (tj. Klucza Sprzętowego).
3. W przypadku fizycznego uszkodzenia Klucza Sprzętowego Licencjobiorca może
nabyć nowy Klucz Sprzętowy w cenie zgodniej z aktualnym cennikiem wymiany
uszkodzonych kluczy sprzętowych do Programu, pod warunkiem zwrotu
Licencjodawcy uszkodzonego Klucza Sprzętowego. Podkreśla się, iż jest to cena
samego nośnika licencji (tj. Klucza Sprzętowego), a nie nowej licencji.
4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy dwuletniej gwarancji na Klucz Sprzętowy.
W przypadku zaprzestania działania Klucza Sprzętowego w okresie jednego roku
od daty jego nabycia Licencjodawca dokona jego bezpłatnej wymiany na nowy
Klucz Sprzętowy, pod warunkiem zwrotu Licencjodawcy niesprawnego Klucza
Sprzętowego nienoszącego znamion fizycznego uszkodzenia.
§ 6. Zakres licencji
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na Program niewyłącznej i
nieograniczonej czasowo ani terytorialnie. Udzielona Licencjobiorcy licencja jest
niezbywalna i nieprzenoszalna. Licencjobiorca nie może udzielać dalszych
sublicencji.
2. Licencjobiorca nie jest upoważniony do sprzedawania, wynajmowania,
wypożyczania lub przenoszenia w inny sposób prawa do korzystania z Programu
na osoby trzecie bez otrzymania pisemnej zgody Licencjodawcy.
3. Licencjobiorca zobowiązany jest nie dokonywać:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Programu – ani w całości, ani w
części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b) zwielokrotnienia Klucza Licencyjnego,
c) tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu i jakichkolwiek
innych zmian w wersji wynikowej Programu lub jego części, w szczególności
modyfikowania Programu mającego na celu użytkowanie Programu bez
posiadania legalnie nabytego Klucza Licencyjnego,
d) przystosowywania Programu lub jego części do współpracy z innym typem
komputera aniżeli wskazany w Instrukcji,
e) odtwarzania dokumentacji technicznej Programu,
f) dokonywania dekompilacji Programu,
g) debugowania Programu lub podejmowania prób odtworzenia kodu źródłowego
lub jakiejkolwiek jego części.
§ 7. Gwarancja
1. Licencjodawca gwarantuje, że Program będzie w znacznym stopniu działał
zgodnie z dołączoną do Programu instrukcją użytkowania, dostępną w postaci
pliku pomocy otwieranego z poziomu głównego menu Programu (zwaną dalej
Instrukcją).
2. Licencjodawca nie gwarantuje, że Program zaspokoi wszystkie wymagania i
spełni cele oraz oczekiwania Licencjobiorcy, że będzie się instalował i poprawnie
działał na każdym komputerze spełniającym podstawowe wymagania sprzętowe
(określone w Instrukcji), że jego działanie będzie całkowicie wolne od błędów,
oraz że będzie współpracować z innymi, wybranymi przez Licencjobiorcę
programami.
3. Licencjodawca dołoży wszelkich starań, aby naprawiać zgłaszane przez
Licencjobiorcę zastrzeżenia do Programu będące jego faktycznymi błędami i
bezpłatnie udostępniać Licencjobiorcy poprawki w postaci aktualizacji Programu
przez okres przynajmniej jednego roku od daty nabycia odpłatnego Klucza
Licencyjnego.
§ 8. Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania Programu, a
zarazem zamierzone lub uzyskane wyniki ponosi Licencjobiorca.
2. W Programie zawarta jest baza danych składników pokarmowych, surowców i
zaleceń żywieniowych. Ma ona charakter wyłącznie przykładowy. Licencjodawca
nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki jej stosowania.
3. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone
Licencjobiorcy z winy umyślnej.

4. W żadnym przypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty
lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użycia lub niemożności
użycia Programu z uwzględnieniem strat zysków prowadzonego przedsiębiorstwa,
przerw w funkcjonowaniu firmy, utraty informacji i innych sytuacji z osobna nie
wymienionych, nawet w przypadku powiadomienia Licencjodawcy o możliwości
wystąpienia takowych.
5. W żadnym przypadku odpowiedzialność Licencjodawcy względem
Licencjobiorcy na podstawie postanowień niniejszej umowy nie przekroczy sumy
opłat, jaką Licencjobiorca uiścił za licencje na korzystanie z Programu.
§ 9. Aktualizacje
Licencjobiorca zobowiązuje się do akceptacji instalacji wszelkich ewentualnych
aktualizacji Programu publikowanych na serwerze aktualizacji Programu.
§ 10. Naruszenie warunków
1. Licencjodawca uprawniony jest do kontroli zgodności korzystania przez
Licencjobiorcę z Programu z warunkami udzielonej licencji, w szczególności może
żądać dostępu do miejsca lokacji Programu.
2. Licencjodawcy służy prawo rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym
w razie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z warunków
wynikających z udzielonej licencji.
3. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z warunków
wynikających z udzielonej licencji Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić
Licencjodawcy karę umowną w wysokości dziesięciokrotności aktualnej ceny
Programu w jego najwyższej wersji.
4. Licencjodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§ 11 Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy
umowy prawa autorskiego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 12. Spory
W razie powstania sporu właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd według
właściwości miejscowej Licencjodawcy.

