Przedmiot umowy
Warunki licencji programu Biogaz Inwest
1. Biogaz Inwest zwany dalej „Programem”, opracowany przez Instytut
Energetyki Odnawialnej, jest pierwszym na polskim rynku, zaawansowanym
programem dla inwestorów biogazowni rolniczych, przeznaczonym do
planowania i realizacji inwestycji biogazowej, który umożliwia oszacowanie
wysokości nakładów inwestycyjnych oraz ekonomiki projektu biogazowego z
uwzględnieniem produktywności biogazu oraz innych nośników energii przez
planowaną instalację biogazową. Program jako oryginalny produkt jest
chroniony prawem autorskim (ustawa z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm.). Niniejsza umowa
nie przenosi na Użytkownika praw autorskich do Programu.
2. Wykorzystywanie Programu w celach komercyjnych świadczenia usług
konsultingowych, szkoleniowych i innych oraz wykorzystanie wszelkich obliczeń
wykonanych przez program w celach komercyjnych czy zarobkowych jest
zabronione. Po zakupie Programu może on być zainstalowany równocześnie
wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym.
3. Użytkownik zobowiązuje się do uznania praw autorskich do Programu oraz
wszelkich praw własności intelektualnej firm i osób fizycznych będących w ich
posiadaniu.
4. Użytkownik zobowiązuje się dochować należytej staranności w stworzeniu
warunków, w których on, jego pracownicy i przedstawiciele będą postępować
zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa autorskiego. Użytkownikowi zabrania
się dokonywać prób:
- dekompilowania,
- deasemblowania,

- odtworzenia kodu źródłowego,
- poddawania inżynierii wstecznej,
- poddawania Programu wszelkim modyfikacjom,
- zmieniania i usuwania informacji o prawach autorskich oraz znaków
firmowych związanych i dostarczonych z Programem,
- wykorzystywania Programu do tworzenia innych opracowań bądź produktów,
- udzielania sublicencji oraz przekazywania odpłatnego, nieodpłatnego lub w
inny sposób Programu innym osobom bez wiedzy Producenta.
5. Ograniczenie odpowiedzialności
Instytut Energetyki Odnawialnej nie ponosi odpowiedzialności wobec
Użytkowników Programu w związku z wystąpieniem szkód na skutek Używania
Programu lub niewłaściwego zastosowania wyników obliczeń przez
Użytkownika Programu.
6. Na Program nie jest udzielana gwarancja ani rękojmia wynikająca z wad
Programu. Użytkownik korzysta z Programu na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność.
7. Niedotrzymanie przez Użytkownika powyższych zobowiązań traktowane
będzie jako naruszenie niniejszej umowy i może skutkować odpowiedzialnością
Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia, dotyczące tej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem
właściwym dla siedziby licencjodawcy.
10. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej licencji stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa autorskiego oraz pozostałych ustaw.

