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Niniejsza Umowa Licencyjna („Licencja”) została zawarta dnia …….. roku pomiędzy American Chemical Society 
(„ACS”) oraz Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez Prof. Marka Niezgódkę dyrektora 
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), za i w imieniu Polskiego 
Konsorcjum Akademickiego („Licencjonobiorca”). 
 
1. ZAKRES LICENCJI 
 
ACS udziela Licencjonobiorcy niewyłącznej i nieprzenoszalnej Licencji na dostęp do produktów i usług ACS jak 
szczegółowo określono w Załączniku A (zwanych wspólnie „Produktami ACS”), zgodnie z niniejszymi zasadami i 
warunkami, a także na subskrypcję lub dostęp określony w niniejszej Licencji, wraz z wszystkimi załącznikami. 
 
2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 
Początkowy okres obowiązywania niniejszej Licencji kończy się 31 grudnia 2014 roku. O ile nie zostanie to uzgodnione 
inaczej na piśmie przez ACS i Licencjonobiorcę, bądź o ile Licencja nie zostanie wypowiedziana lub cofnięta zgodnie z 
niniejszą Umową, Licencja będzie automatycznie przedłużana na dodatkowe jednoroczne okresy po uiszczeniu rocznych 
opłat za dostęp, subskrypcję i/lub obsługę techniczną platformy ustalanych przez ACS i zaakceptowanych przez 
Licencjonobiorcę. Niniejsza Licencja będzie sprawdzana, poprawiana i stosownie podpisywana ponownie w całości w 
przybliżeniu co 3 lata. O ile będzie to mieć zastosowanie, okres obowiązywania niniejszej Licencji na Reagent Chemicals 
Online rozpocznie się z chwilą uzyskania dostępu do aktualnej strony Reagent Chemicals Online i zakończy się z chwilą 
opublikowania nowej edycji na stronie internetowej ACS, z którą to chwilą starsza edycja zostanie trwale usunięta, a 
okres obowiązywania niniejszej Licencji na ACS Symposium Series Online rozpocznie się z chwilą zakupu Pliku 
Archiwalnego i/lub Aktualnego. 
 
3. OPŁATY I PŁATNOŚCI 
 
a. Licencjonobiorca zgadza się zapłacić ACS stosowną opłatę licencyjną („Opłatę Licencyjną”) określoną w Załączniku 
C, za okres obowiązywania Umowy („Okres Obowiązywania”) wynoszący dwanaście (12) miesięcy rozpoczynający się 1 
stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia. (Dla klientów chcących zachować subskrypcję obejmującą rok 
kalendarzowy, Opłaty za okres obowiązywania Licencji rozpoczynający się po 1 stycznia będą naliczone proporcjonalnie 
do końca roku kalendarzowego, w którym zacznie obowiązywać Licencja). Po otrzymaniu uzupełnionej i podpisanej 
Licencji zostanie uaktywniony dostęp do Produktów ACS. Dostęp od treści w tym trybie jest uważany za „Treść 
Subskrybowaną”. Licencjonobiorca zgadza się zapłacić ACS stosowną dodatkową Opłatę Licencyjną określoną na 
fakturach uzupełniających otrzymanych gdy/jeżeli Licencjonobiorca doda tytuły ACS w formie wydruku lub w formacie 
sieci Internet bądź innych produktów elektronicznych do niniejszej Licencji. 
 
b. Licencjonobiorca zgadza się zapłacić wszystkie opłaty za odnowienie licencji określone zgodnie z Załącznikiem C w 
terminie czterdziestu pięciu (45) dni od wystawienia rachunku. W przypadku nieuregulowania wszystkich należnych opłat 
za przedłużenie Licencji w wymaganym terminie, dostęp do Produktów ACS zostanie wstrzymany. ACS rezerwuje sobie 
prawo do zmiany okresu przedłużenia Licencji lub zmiany Opłaty Licencyjnej z zachowaniem sześćdziesięciodniowego 
(60) okresu powiadomienia Licencjonobiorcy. 
 
c. ACS zgadza się przekazywać Licencjonobiorcy za pomocą samoobsługowej strony internetowej comiesięczne raporty 
zgodne z COUNTER o korzystaniu ze stosownych Produktów ACS subskrybowanych przez Licencjonobiorcę na 
podstawie niniejszej Licencji. 



4. KONSORCJUM; UPOWAŻNIENI UŻYTKOWNICY; INSTYTUCJE; ADRESY 
 
Niniejsza Licencja dotyczy Licencji Konsorcjów i/lub Wielu Instytucji na Produkty ACS. 
 

a. Do celów niniejszej Umowy, „Konsorcjum" jest definiowane jako grupa akademickich instytucji lub firm 
edukacyjnych, posiadających wiele lokalizacji oraz bibliotek, które upoważniły jedną organizację administracyjną do 
negocjowania warunków niniejszej Licencji. Konsorcja mogą składać się z jednostek jednej osoby prawnej (na przykład 
różnych wydziałów uczelni wyższej) lub mogą być oddzielnymi osobami prawnymi. 
 

b. ACS udziela Licencjonobiorcy i Upoważnionym Użytkownikom w upoważnionych instytucjach („Upoważnionych 
Instytucjach”) określonych w Załączniku B dostępu online do Produktów ACS określonych w Załączniku A. Niniejsza 
Licencja obejmuje Licencjonobiorcę i Upoważnionych Użytkowników indywidualnie w Upoważnionych Instytucjach. Do 
celów niniejszej Licencji, „Upoważnieni Użytkownicy” oznaczają na przykład użytkowników pełniących funkcję 
pracowników, konsultantów na podstawie umowy z Licencjonobiorcą, personel akademicki i inny personel dydaktyczny 
oraz osoby oficjalnie zarejestrowane jako studiujące w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu znajdujące się w 
Upoważnionej Instytucji. Upoważnieni Użytkownicy mogą korzystać z dostępu do Produktów ACS ze zdalnych 
lokalizacji. Inne osoby fizycznie obecne w Upoważnionej Instytucji mogą korzystać z dostępu do Produktów ACS, lecz 
nie mogą korzystać z tego dostępu z lokalizacji znajdujących się poza terenem Upoważnionej Instytucji. 
 

c. Licencjonobiorca wykaże się uzasadnioną troską i będzie odpowiedzialny za kontrolę całego dostępu, aby zapewnić, że 
tylko Upoważnieni Użytkownicy mają dostęp do Produktów ACS. Licencjonobiorca odpowiada za wszystkie przypadki 
używania/pobierania treści ACS przez użytkowników, którzy korzystają z dostępu poprzez zaporę ogniową, serwery 
proxy i inne bramki instytucji dla użytkowników uwierzytelnianych za pomocą adresów IP wyszczególnionych w 
Załączniku B. Licencjonobiorca zgadza się powiadamiać członków Konsorcjum i Upoważnionych Użytkowników o 
stosownych warunkach dostępu do Produktów ACS. Licencjonobiorca ponadto zgadza się wyegzekwować Zasady i 
Warunki niniejszej Licencji w reakcji na zawiadomienie przez ACS, że jeden lub więcej członków Konsorcjum lub 
Upoważnionych Użytkowników narusza Zasady i Warunki niniejszej Licencji. 
 

d. Upoważnieni Użytkownicy będą identyfikowani i autoryzowani za pomocą swoich adresów protokołu internetowego 
(„IP”). Licencjonobiorca odpowiada za przekazanie ważnych adresów IP w imieniu Konsorcjum. Licencjonobiorca 
poinformuje ACS o wszelkich dodawanych lub usuwanych członkach Konsorcjum i potwierdza, że wszelkie zmiany 
mogą pociągać za sobą konieczność zmiany wysokości opłat wynikających z niniejszej Licencji. Forma tych adresów IP 
musi być akceptowalna dla ACS. Tylko te adresy IP, które zostaną przekazane przez Licencjonobiorcę i wyszczególnione 
w Załączniku B, będą mieć dostęp do Produktów ACS. Jeżeli Licencjonobiorca planuje (Licencjonobiorcy planują) 
korzystać z Serwera Proxy lub uruchomić dostęp za pomocą sieci Virtual Private Network (VPN), taki dostęp musi zostać 
zarejestrowany w ACS i działać w konfiguracji zatwierdzonej przez ACS. 
 
5. DOZWOLONE PRZYPADKI UŻYTKOWANIA 
 
a. Upoważnieni Użytkownicy mogą przeglądać, pobierać, zapisywać lub drukować poszczególne artykuły, poszczególne 
rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do własnego, 
indywidualnego użytku naukowego, badawczego i edukacyjnego. Upoważnieni Użytkownicy mogą drukować 
poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne pojedyncze 
elementy Produktów ACS do wewnętrznego lub osobistego użytku innych osób będących Upoważnionymi 
Użytkownikami, lecz które nie mogą osobiście korzystać z dostępu do bazy danych. Upoważnieni Użytkownicy mogą 
umieszczać (zachęca się ich do tego) łącza do Produktów ACS w ofertach pakietów szkoleniowych lub w wiadomościach 
e-mailowych. 
 

b. Z wyjątkiem przypadków określonych w części szóstej (6) poniżej, Licencjonobiorca może korzystać z Treści 
Subskrybowanej do realizacji wniosków o Wypożyczanie Międzybiblioteczne („WM”). Wypożyczanie 
Międzybiblioteczne będzie obejmować wnioski o pomoc w niekomercyjnych badaniach naukowych składane przez gości 
innych bibliotek, takich jak biblioteki publiczne, szkolne lub uczelniane. 
Licencjonobiorca może uzyskiwać kopie poszczególnych artykułów, poszczególnych rozdziałów książek, materiałów, 
monografii Reagent Chemicals lub innych poszczególnych elementów Produktów ACS w formacie PDF (Portable 
Document Format) i przesyłać je do bibliotekom zwracającym się o WM drogą pocztową, faksem lub drogą 
elektroniczną. Wypożyczający może wykonać w jednym roku maksymalnie 5 (pięć) bezpłatnych kopii poszczególnych 
artykułów z czasopism, materiałów, poszczególnych rozdziałów książek, monografii Reagent Chemicals lub innych 
poszczególnych elementów Produktów ACS do celów Wypożyczania Międzybibliotecznego. Dodatkowe wnioski będą 
mogły być zrealizowane jedynie w przypadku uiszczenia stosownych opłat za pojedyncze kopie na rzecz Ośrodka 
Rozliczeń Praw Autorskich (Copyright Clearance Center) lub bezpośrednio na rzecz ACS zgodnie z procedurami 
sprzedaży pojedynczych artykułów, poszczególnych rozdziałów książek, materiałów, monografii Reagent Chemicals lub 
innych poszczególnych elementów Produktów ACS. 



 

c. Upoważnieni Użytkownicy mogą przekazywać drukowane lub elektroniczne kopie poszczególnych elementów 
pobranych z Produktów ACS krajowym lub międzynarodowym farmaceutycznym władzom regulacyjnym w celu 
uzyskania prawnego zatwierdzenia produktów farmaceutycznych. Upoważnieni Użytkownicy mogą przekazywać 
drukowane lub elektroniczne kopie poszczególnych elementów pobranych z Produktów ACS gdy jest to wymagane przez 
prawo. 
 

d. Licencjonobiorcy zezwala się przechowywać elektroniczne kopie poszczególnych elementów Produktów ACS w 
wewnętrznej elektronicznej bazie danych Licencjonobiorcy celem późniejszego pobrania i przekazania drukowanych lub 
elektronicznych kopii wszystkich lub niektórych części wspomnianych poszczególnych elementów krajowym lub 
międzynarodowym rządowym władzom regulacyjnym lub sądowym do celów uzyskania zgody prawnej lub jak może tego 
w dowolnej chwili wymagać prawo. 
 

e. Upoważnieni Użytkownicy mają prawo przedkładać drukowane lub elektroniczne artykuły i podobne pojedyncze 
materiały organom regulacyjnym w związku z wnioskami o wydanie zgody dotyczącej leków i produktów pod 
warunkiem, że zakres takiego przedłożenia będzie mniejszy niż komercyjna redystrybucja mająca na celu uzyskanie 
bezpośredniego zysku. Cele prawne, w tym kontekście, oznaczają używanie treści subskrybowanej w związku z 
przygotowaniem lub złożeniem dokumentów celem uzyskania zgody prawnej. 
 

f. Upoważnieni Użytkownicy mogą reaktywnie przekazywać pojedyncze kopie artykułów (w formie cyfrowej lub 
papierowej) pobranych z Produktów ACS pracownikom opieki zdrowotnej lub innym osobom trzecim w odpowiedzi na 
zapytania dotyczące produktów medycznych Licencjonobiorcy. Na takich kopiach muszą znajdować się informacje o 
prawach autorskich (bez jakichkolwiek zmian) już umieszczone w Produktach ACS. Takie używanie Produktów ACS jest 
ograniczone wyłącznie do udzielania odpowiedzi na zapytania. W celu uniknięcia wątpliwości, nie obejmuje to 
proaktywnego lub wielokrotnego przekazywania artykułów do celów marketingowych, handlowych lub innych, w tym 
jakiejkolwiek czynności, która zastąpiłaby subskrypcję lub zakup przedruków. 
 
6. ZABRONIONE PRZYPADKI UŻYTKOWANIA 
 

a. Z wyjątkiem przypadków określonych w części piątej (5) powyżej, Licencjonobiorca i jego Upoważnieni Użytkownicy 
zgadzają się nie przekazywać, nie przenosić, nie sprzedawać, nie odnajmować ani w inny umyślny sposób nie prowadzić 
dystrybucji i nie zapewniać dostępu do Produktów ACS lub jakiejkolwiek ich części jakiejkolwiek osobie trzeciej. 
Poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne poszczególne 
elementy Produktów ACS oraz inne informacje uzyskane na podstawie niniejszej Licencji nie mogą być wykorzystywane 
do celów świadczenia usług bezpłatnych, jak np. dostawy dokumentów, z wyjątkiem przypadków objętych oddzielnie 
wynegocjowaną licencją transakcyjną. 
Zabrania się używania Produktów ACS do przekazywania pojedynczych artykułów, poszczególnych rozdziałów książek, 
materiałów, monografii Reagent Chemicals lub innych poszczególnych elementów wnioskodawcom Wypożyczania 
Międzybibliotecznego zatrudnionym przez organizację komercyjną lub bibliotekę należącą do firmy komercyjnej bez 
wcześniejszej, pisemnej zgody ACS. 
 

b. Uprawnieni Użytkownicy nie mają prawa dokonywać modyfikacji i zmian ani tworzyć instrumentów pochodnych z 
materiałów zawartych w Produktach ACS bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia ACS. Indeksowanie – dokonywane 
przez człowieka lub urządzenie, agregowanie, stosowanie metod typu „data mining”, wymiana plików typu „peer-to-peer” 
(lub podobnego) są przypadkami zabronionego użytkowania, chyba że instytucja zawrze stosowną szczegółową, 
oddzielną umowę licencyjną z ACS. Użytkownicy nie mogą używać ilustracji lub innych materiałów graficznych bądź ich 
fragmentów bez podania kompletnej informacji o źródle i umieszczenia trwałego łącza URL do odpowiedniego materiału 
zawartego w Produktach ACS. 
 

c. Poszczególne artykuły, rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals i inne pojedyncze elementy Produktów ACS 
zawierające informacje uzyskane w wyniku posiadania dostępu do Produktów ACS nie będą systematycznie pobierane, 
ponownie publikowane na jakimkolwiek nośniku, w formie drukowanej lub elektronicznej. Poszczególne artykuły, 
rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals lub inne poszczególne elementy Produktów ACS nie mogą być 
pobierane w dużych ilościach i centralnie przechowywane w celu późniejszego pobierania. 
 

d. Licencjonobiorca potwierdza, że ACS może nie dopuścić, aby Licencjonobiorca i jego Upoważnieni Użytkownicy 
stosowali, używali lub zatwierdzali korzystanie z jakichkolwiek komputerowych lub automatycznych narzędzi lub 
aplikacji w celu wyszukiwania, indeksowania, testowania lub innego uzyskiwania informacji z Produktów ACS (w tym, 
ale nie wyłącznie, jakichkolwiek aplikacji typu „spidering” lub „web crawler”), które mają negatywny wpływ na 
parametry korzystania z usług na podstawie niniejszej Licencji. Licencjonobiorca zgadza się udzielić ACS pomocy w 
korygowaniu nieupoważnionego stosowania takich metod lub aplikacji oraz potwierdza, że ACS może w dowolnej chwili 
użyć narzędzi lub innych metod dotyczących Produktów ACS w celu kontroli lub ograniczenia wykorzystywania 
komputerowych lub automatycznych aplikacji używanych do wyszukiwania, indeksowania, testowania lub uzyskiwania 



informacji z Produktów ACS. ACS potwierdza, że Licencjonobiorca może nie być w stanie zapobiec używaniu takich 
metod lub aplikacji przez swoich Upoważnionych Użytkowników. 
 
e. Wymaga się, aby Licencjonobiorca informował ACS o każdym przypadku naruszenia praw autorskich lub 
nieupoważnionego użytkowania, o którym będzie mu wiadomo. Licencjonobiorca będzie współpracować z ACS w 
badaniu każdego przypadku takiego nieupoważnionego użytkowania i podejmowaniu uzasadnionych kroków, aby 
zapobiec ponownemu wystąpieniu takich sytuacji. 
 
7. SUBSKRYPCJA PRÓBNA 
 
Licencjonobiorca może w dowolnej chwili podczas Okresu obowiązywania niniejszej Licencji chcieć skorzystać z 
dostępu do innych produktów i/lub usług ACS niewyszczególnionych w Załączniku A przez ograniczony okres próbny 
(„Subskrypcja Próbna”), aby określić ich użyteczność lub przydatność dla Licencjonobiorcy. Podobnie, Licencjonobiorca 
może w dowolnej chwili podczas Okresu obowiązywania niniejszej Licencji chcieć skorzystać z dostępu do innych 
produktów i/lub usług ACS za pomocą modeli Pay-Per-Use, jak np. Metered Access Plan (MAP). Dostęp 
Licencjonobiorcy do takich wszystkich produktów i/lub usług ACS oraz korzystanie z nich na podstawie Subskrypcji 
Próbnej lub za pomocą modelu Pay-Per-Use będzie podlegać i będzie regulowane wszystkimi stosownymi Zasadami i 
Warunkami niniejszej Licencji. 
 
8. DOSTĘP 
 
a. ACS dołoży wszelkich uzasadnionych starań handlowych, aby zapewnić ciągłą dostępność Produktów ACS przez 
Internet. Strony rozumieją, że dostępność będzie podlegać okresowym przerwom na obsługę techniczną serwera 
(serwerów), instalację lub testowanie oprogramowania, ładowanie nowych plików z informacjami oraz wyłączeniom 
związanym ze sprzętem lub usługami będącymi poza kontrolą ACS, w tym publicznymi i prywatnymi usługami 
telekomunikacyjnymi lub węzłami bądź urządzeniami internetowymi. ACS nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek 
opóźnienia, wyłączenia, błędy transmisji, niezgodności oprogramowania lub sprzętu, zdarzenia siły wyższej lub inne 
nienależyte wykonanie umowy. 
 
b. Z wyjątkiem wypowiedzenia Umowy z jakiegokolwiek powodu, na wniosek złożony w chwili anulowania subskrypcji, 
Licencjonobiorca uzyska dostęp do Treści Subskrybowanej z Publikacji Internetowych ACS i ACS Division Proceedings 
Online wyłącznie przez okres subskrypcji Licencjonobiorcy. Treść Publikacji Internetowych ACS zostanie udostępniona 
jednorazowo w wersji PDF na płycie CD ROM lub alternatywną, dostępną metodą cyfrową, o ile i gdy będzie dostępna. 
Z chwilą anulowania całości lub części subskrybowanego dostępu, Licencjonobiorca może zachować prawo do 
cyfrowego dostępu do tylko tych czasopism, które były subskrybowane i zostały opublikowane w okresie, w którym 
Licencjonobiorca miał aktywną subskrypcję Publikacji Internetowych ACS. Takie prawo do dostępu cyfrowego będzie 
przysługiwać po uiszczeniu rocznej posubskrypcyjnej opłaty za obsługę techniczną platformy. Po 2011 roku nie będą 
dostarczane żadne nośniki optyczne lub fizyczne związane z dostępem posubskrypcyjnym. Produkty Backfile lub 
Archiwalne, eBooks bądź treść zakupiona za pomocą Pay-Per-Use nie są objęte prawami posubskrypcyjnymi. 
Licencjonobiorcy, z których powodu doszło do wypowiedzenia umowy z powodu niedotrzymania warunków lub z 
przyczyn leżących po stronie Licencjonobiorcy nie mają praw posubskrypcyjnych w ramach niniejszego programu. Treść 
ACS Division Proceedings Online zostanie udostępniona dla materiałów z roku, w którym anulowano subskrypcję (o ile 
Licencjonobiorca uiścił opłatę subskrypcyjną za ten rok), a także z lat wcześniejszych, za które Licencjonobiorca opłacił 
subskrypcję za ACS Division Proceedings Online. Po rezygnacji z subskrypcji Produktów ACS, oprócz wyżej 
wspomnianych opcji na Publikacje Internetowe ACS nie będzie świadczona żadna usługa dodatkowa. 
 
c. ACS dołoży uzasadnionych starań, aby prowadzić archiwum artykułów z czasopism opublikowanych w formacie PDF 
w latach 1879 - 1995. W przypadku, gdy okaże się, że zapewnienie przez ACS ciągłej dostępności archiwalnych wydań w 
formacie PDF nie jest handlowo uzasadnione, ACS, w konsultacji z własną Grupą Doradczą ds. Bibliotek, udostępni 
konserwacyjną kopię archiwum w formie akceptowalnego repozytorium danych instytucjom, które uzyskały dostęp drogą 
zakupu Licencji Jednorazowej. 
 
d. ACS dołoży uzasadnionych starań, aby prowadzić archiwum ACS Symposium Series Archive, Bieżące Edycje 
Symposium Series oraz inną podobną treść eBook opublikowaną online w formacie PDF i/lub HTML. W mało 
prawdopodobnym przypadku, gdy okaże się, że zapewnienie przez ACS ciągłej dostępności treści nie jest handlowo 
uzasadnione, ACS, w konsultacji z własną Grupą Doradczą ds. Bibliotek, udostępni konserwacyjną kopię archiwum ACS 
Symposium Series Archive i Bieżących Edycji Symposium Series online w formie akceptowalnego repozytorium danych. 
 
 



9. SPORY 
 

Strony zgadzają się podjąć negocjacje w celu rozwiązania wszelkich sporów, roszczeń lub rozbieżności („Sporów”) 
wynikających lub związanych z niniejszą Licencją. Strony zgadzają się negocjować w dobrej wierze, aby osiągnąć 
obopólnie akceptowalne rozwiązanie takiego sporu w terminie dziesięciu (10) dni od pisemnego zawiadomienia o sporze 
lub w innym terminie uzgodnionym wspólnie przez ACS i Licencjonobiorcę. W przypadku, gdy spór nie zostanie 
rozwiązany w wymaganym terminie, strony zgadzają się, na prośbę którejkolwiek ze stron, rozwiązać spór drogą 
wiążącego i ostatecznego arbitrażu zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami Arbitrażu Handlowego 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Miejscem arbitrażu będzie Dystrykt Kolumbii, USA. Arbiter będzie 
zobowiązany (arbitrzy będą zobowiązani) do przestrzegania postanowień niniejszej Licencji w rozwiązywaniu sporu oraz 
nie mogą orzekać odszkodowań umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy lub odszkodowań za straty moralne. 
Decyzja arbitra (arbitrów) będzie ostateczną i wiążącą dla stron, a orzeczenie arbitra (arbitrów) może zostać 
wprowadzone lub wyegzekwowane w każdym kompetentnym sądzie. Strony zgadzają się na zachowanie poufności 
przebiegu i wyników arbitrażu z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych 
postanowień zawartych w niniejszej Części, spory obejmujące roszczenie rekompensaty sądowej lub innego 
sprawiedliwego zadośćuczynienia, w tym odszkodowania umownego z tytułu nienależytego wykonania umowy, mogą być 
rozstrzygane przez dowolny sąd o właściwej kompetencji ogólnoświatowej. 
 
10. WYPOWIEDZENIE UMOWY 
 

a. Wypowiedzenie Umowy z powodu niedotrzymania jej warunków. Jeżeli którakolwiek ze stron nie dotrzyma 
któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji, druga strona będzie mogła wysłać jej pisemne powiadomienie o tym 
niedopełnieniu, zawierające informację o uzasadnionym okresie jego naprawy nie krótszym niż siedem (7) dni roboczych. 
Jeżeli to niedopełnienie nie zostanie naprawione w tym terminie lub jeżeli strony nie osiągną zadowalającego 
porozumienia w sprawie przedłużenia terminu naprawy, wówczas strona nienaruszająca Umowy będzie mogła 
wypowiedzieć niniejszą Umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy Licencjonobiorca będzie 
chciał odzyskać dostęp po wypowiedzeniu Umowy z powodu niedotrzymania jej warunków, jeżeli skrócony okres 
dostępu będzie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni, aktualna cena subskrypcji Licencjonobiorcy nie zostanie obniżona. 
W przypadku przywrócenia dostępu Licencjonobiorcy po dziewięćdziesięciu (90) dniach od anulowania dostępu, będzie 
wymagane uiszczenie przez Licencjonobiorcę opłaty za usługę w kwocie $500 przed przywróceniem dostępu. Jeżeli 
Licencjonobiorca będzie w dobrej kondycji finansowej, ACS udzieli Licencjonobiorcy proporcjonalnego kredytu na 
uiszczenie opłaty subskrypcyjnej za następny rok równoważnej skróconemu lub anulowanemu okresowi dostępu. 
 

b. Wypowiedzenie Umowy w trybie zwykłym. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Licencję na piśmie z 
zachowaniem sześćdziesięciodniowego (60) okresu wypowiedzenia. W przypadku takiego wypowiedzenia przez 
Licencjonobiorcę, Licencjonobiorca nie otrzyma proporcjonalnego zwrotu niewykorzystanej części Opłaty Licencyjnej, a 
w przypadku takiego wypowiedzenia przez ACS, Licencjonobiorca będzie uprawniony do otrzymania proporcjonalnego 
zwrotu niewykorzystanej części Opłaty Licencyjnej. 
 
11. PRAWA AUTORSKIE; INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 
Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych inaczej, ACS jest właścicielem wszystkich praw, tytułów własności i 
udziałów w treści Produktów ACS, w tym, ale nie wyłącznie, poszczególnych czasopism, artykułów, abstraktów, 
rozdziałów książek i materiałów. Wszystkie Produkty ACS są chronione Prawem Autorskim Stanów Zjednoczonych 
skodyfikowanym w Części 17 Kodeksu USA i podlegają Powszechnej Konwencji o Prawie Autorskim oraz Berneńskiej 
Konwencji o Prawie Autorskim. Licencjonobiorca zgadza się nie usuwać i nie zasłaniać informacji o prawach autorskich. 
Licencjonobiorca potwierdza, że nie rości praw własności do jakiejkolwiek części Produktów ACS lub innych 
chronionych prawnie informacji, do których dostęp jest uzyskiwany na podstawie niniejszej Licencji. 
 

Nazwy „American Chemical Society”, „ACS” i tytuły czasopism oraz innych Produktów ACS są znakami handlowymi 
ACS. 
 
12. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE; OGRANICZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
ACS gwarantuje, że jest to uprawnione do udzielenia niniejszej Licencji. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW 
OKREŚLONYCH W POPRZEDNIM ZDANIU, ACS NIE UDZIELA GWARANCJI I NIE PODEJMUJE 
ZOBOWIĄZAŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W STOSUNKU DO 
PRODUKTÓW ACS, W TYM DOTYCZĄCYCH ICH JAKOŚCI, ORYGINALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, 
MOŻLIWOŚCI WYSZUKIWANIA, UŻYTKOWANIA, PARAMETRÓW, ZGODNOŚCI Z JAKIMKOLWIEK 
PROCESEM OBLICZENIOWYM, JAKOŚCI HANDLOWEJ LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 



ACS NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA: SZKODY WYNIKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE 
LUB INNE SZKODY, WYNIKŁE LUB ZWIĄZANE Z LICENCJĄ UDZIELONĄ NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ 
UMOWY, UŻYWANIEM LUB BRAKEIM MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU ACS, 
WYKONANIEM NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ PRZEZ ACS, WYPOWIEDZENIEM NINIEJSZEJ UMOWY 
LICENCYJNEJ PRZEZ ACS LUB UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 
LUB RENOMY FIRMY, NAWET JEŻELI ACS ZOSTANIE POINFORMOWANE LUB DOWIE SIĘ O 
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU CAŁKOWITA I ŁĄCZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ACS Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW BĄDŹ ROZWIĄZANIA 
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ LUB JEJ WYPOWIEDZENIA, NIEZALEŻNIE CZY WSKUTEK UMOWY, 
CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB Z INNEGO POWODU, W TYM, BEZ OGRANICZENIA, Z POWODU 
ZANIEDBANIA, NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJONOBIORCĘ ZA 
DOSTĘP DO PRODUKTÓW ACS ZA BIEŻĄCY ROK, W KTÓRYM WYSTĄPIŁY TAKIE ROSZCZENIA, 
STRATY LUB SZKODY. Powyższe ograniczenia i wyłączenie pewnych szkód z zakresu odpowiedzialności będzie mieć 
zastosowanie niezależnie od powodzenia lub skuteczności innych środków zaradczych. Okres wysuwania roszczeń w 
stosunku do ACS jest ograniczony do jednego (1) roku od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia. 
 
13. UPRAWNIENIE LICENCJONOBIORCY 
 
W przypadku, gdy niniejsza Licencja dotyczy Konsorcjum, Licencjonobiorca zobowiązuje się i gwarantuje, że ma prawo 
do zawarcia niniejszej Umowy Licencyjnej w imieniu wszystkich i każdego z członków Konsorcjum. 
Licencjonobiorca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Licencji przez 
wszystkich członków Konsorcjum i wszystkich Upoważnionych Użytkowników. 
 
14. WYNAGRODZENIE SZKÓD 
 
Licencjonobiorca zgadza się wynagrodzić szkody i chronić ACS przed wszelkimi i wszystkimi roszczeniami wysuwanymi 
przez Upoważnionych Użytkowników i/lub członków Konsorcjum przeciwko ACS oraz wszelkimi roszczeniami 
wysuwanymi przeciwko ACS wynikającymi z jakichkolwiek działań Upoważnionych Użytkowników i/lub członków 
Konsorcjum. W przypadku, gdy niniejsza Licencja dotyczy Konsorcjum, wszystkie odniesienia do „Licencjonobiorcy” w 
niniejszej Licencji będą w równym stopniu i w pełni dotyczyć Konsorcjum i każdego z jego członków. 
 
15. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Niniejsza Licencja określa kompletne porozumienie stron i wszelkie zmiany Licencji wymagają wyraźnej pisemnej zgody 
obu stron pod rygorem nieważności. Ważność, zgodność z prawem i wykonanie niniejszej Umowy Licencyjnej będą 
podlegać i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa Dystryktu Kolumbii (USA) bez względu na sprzeczność 
zasad tych przepisów. Licencjonobiorca potwierdza, że dostawa Produktów ACS będzie mieć miejsce w Dystrykcie 
Kolumbii (USA). Licencjonobiorca zapłaci wszelkie wymagane przez prawo podatki, inne niż podatki od dochodu netto 
ACS, wynikające z korzystania przez Licencjonobiorcę z Produktów ACS i/lub innych praw udzielonych na podstawie 
niniejszej Licencji. Licencjonobiorca nie może przekazywać ani przenosić swoich praw wynikających z niniejszej 
Licencji bez wyraźnej pisemnej zgody ACS. 
 
16. AKCEPTACJA 
 
Podpisanie niniejszej licencji stanowi akceptację przez Licencjonobiorcę zasad i warunków zawartych w niniejszej 
Umowie. Licencjonobiorca gwarantuje, że przeczytał i rozumie niniejszą Licencję. ACS rezerwuje sobie prawo do 
zmiany niniejszej Licencji w dowolnej chwili przez opublikowanie zmienionych zasad i warunków na stronie 
internetowej ACS Publications. Jakikolwiek przypadek używania Produktów ACS po takim opublikowaniu będzie 
stanowić akceptację tych zmienionych zasad i warunków. 
 



AKCEPTUJĘ: 
Potwierdzam, że jest mi znana treść niniejszej Umowy Licencyjnej oraz zgadzam się przestrzegać i dotrzymać jej 
wszystkich zasad i warunków. 
 
Licencjonobiorca (nazwa Klienta): 
__________________________________________________________________ 
 
Podpis Upoważnionej Osoby: 
__________________________________________________________________ 
 
Imię i nazwisko Osoby Zatwierdzającej (drukowanymi literami): 
__________________________________________________________________ 
 
Akceptacja ACS: 
__________________________________________________________________ 
 
 
 


