Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie – Umowa o udostępnianie bazy TezMeSH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE BAZY Tez-MeSH
zawarta w dniu ...................... roku w Warszawie pomiędzy:
Główną Biblioteką Lekarską im. St. Konopki
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
reprezentowaną przez:
1) dr. n. przyr. Wojciecha Giermaziaka – Dyrektora,
2) mgr Ewę Młynarczyk – Zastępcę Dyrektora, Główną Księgową,
zwaną dalej „GBL”,
a
..............................................................................................................
z siedzibą w ..........................................................................................,
reprezentowaną przez:
1) .............................................................................................. – Rektora,
2) ....................................................................... – Kierownika Biblioteki,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
o treści następującej:
§ 1.
1. GBL oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do bazy danych
p.n. Tez-MeSH, zwanej dalej „bazą”.
2. Baza jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MesH)
prowadzonego w National Library of Medicine, 8600 Rockvill Pike, Bethesda, Maryland 20894,
USA.
3. Baza, której obecna wersja stanowi pełne polskie tłumaczenie Medical Subject Headings 2014,
jest kontynuacją prac prowadzonych w GBL w tym zakresie od 1973 roku.
§2
GBL oświadcza, że baza, nie jest obciążona prawami osób trzecich.
§3
1. GBL udostępnia Zamawiającemu nieodpłatnie bazę w systemie on-line oraz udziela mu
niewyłącznego uprawnienia do korzystania z niej – dla celów związanych z działalnością
naukową i dydaktyczną Zamawiającego – na zasadach i warunkach określonych w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.
2. GBL nie jest ograniczony w udostępnianiu bazy.
§4
Przez czas trwania niniejszej umowy, GBL zobowiązuje się do :
1) bieżącej konserwacji udostępnionej bazy, polegającej na uzupełnianiu dostrzeżonych
braków i poprawianiu błędów;
2) aktualizacji bazy raz w roku zgodnie z kolejną nową wersją MeSH.
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§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionej bazy na własnych
stanowiskach komputerowych i udostępniania osobom trzecim bazy tylko w ramach posiadanej
wewnętrznej sieci komputerowej (LAN), zgodnie z jej przeznaczeniem i celem, określonymi
w § 3 umowy.
2. Zamawiający informuje, że numer/numery IP, z którego/których będą łączyć się komputery
wewnętrznej sieci komputerowej to ............................. /mają zakres od ..........................
do .......................... .
3. GBL nie odpowiada za czasowe przerwy w dostępie do serwera , jeżeli takie wystąpią.
§6
1. Zamawiający ma prawo do informowania GBL o dostrzeżonych w użytkowanym zbiorze
danych brakach i błędach.
2. Zamawiający oświadcza, że baza będzie wykorzystywana wyłącznie w celach określonych
niniejszą umową i zgodnie z jej warunkami.
§7
1. Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, których
skutkiem mogłoby być naruszenie autorskich praw majątkowych GBL do bazy udostępnionej
Zamawiającemu.
2. Zamawiający oświadcza, że zobowiazuje sie do wpółdziałania z GBL w zakresie niezbędnym
dla ochrony bazy przed jej udostępnianiem osobom trzecim i wykorzystywaniem przez osoby
nieuprawnione, w tym niezwłocznego powiadomienia GBL w formie pisemnej o konieczności
podjęcia działań, zmierzających do ochrony udostępnionej bazy.
3. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji bazy oraz programu
wykonawczego i definicji systemu, ingerowania w zapis informatyczny, deasemblację,
dekompilację lub pozyskiwanie w inny sposób kodu źródłowego z oprogramowania lub
jakiejkolwiek jego części, przeprowadzanie wstecznej dekonstrukcji, demontażu lub w
jakikolwiek inny sposób tłumaczenia oprogramowania lub jego części, modyfikacji w celu
tworzenia własnych publikacji będących pochodnymi oprogramowania oraz najmu, dzierżawy,
sprzedaży, dystrybucji publikacji lub jakiejkolwiek jej części. Zamawiający nie może
wykorzystywać oprogramowania lub jakiejkolwiek jej części w sposób naruszający prawa GBL,
lub osób trzecich.
4. Zamawiający nie może udostępniać bazy i oprogramowania z serwerów ftp, http, proxy, na
stronach WWW oraz innych urządzeń za pomocą których byłyby one dostępne dla innych niż
Zamawiający podmiotów.
§8
Zamawiający zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze
konkurencyjnym w stosunku do GBL, związanych z korzystaniem z bazy, zarówno w trakcie
trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu.
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§9
Zamawiającemu nie przysługuje prawo dokonania przelewu praw wynikających z niniejszej
umowy.
§ 10
1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego zobowiązań, o których mowa w §§ 7-8
umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz GBL kary umownej w wysokości
10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1, nie pokrywają szkody, GBL przysługuje
prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 11
1. Czas trwania niniejszej umowy strony ustalają na czas określony od dnia .............................. r.
do dnia ........................ r.
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana:
1) przez GBL – bez wypowiedzenia w razie naruszenia któregokolwiek z obowiązków
wynikających z §§ 7-8 umowy , w terminie wskazanym w piśmie powiadamiającym
o rozwiązaniu umowy,
2) przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późn. zm.).
§ 13
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwy dla siedziby GBL.
§ 14
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
GBL:

Zamawiający:
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