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Raz do roku

Niesprecyzowane

Dostarczanie 
rekordów i danych 
wyjściowych 
z narzędzi 
systemowych

Przegląd może 
być realizowany 
przez niezależnego 
audytora; może 
odbywać się na 
terenie klienta, 
podczas jego 
standardowych 
godzin pracy; nie 
ma możliwości 
podpisania osobnej 
umowy o zachowaniu 
poufności NDA

Opłata za 
nadmiarowe licencje 
lub za okres 2 lat 
(w zależności który 
okres jest krótszy); 
dodatkowa opłata za 
utrzymanie

Rozwiązanie umowy 
- zaprzestanie 
używania programu 
oraz zniszczenie 
wszelkich 
posiadanych jego 
kopii

Ponoszone przez 
licencjobiorcę, jeżeli 
zidentyfikowane 
rozbieżności będą 
większe niż 10% 
uiszczonych opłat 
(EUSA)

Więcej  
o licencjonowaniu 
Citrix tutaj

Niesprecyzowane

Niesprecyzowane

Dostarczanie 
rekordów i danych 
wyjściowych 
z narzędzi 
systemowych; 
raporty z narzędzia 
ILMT – w przypadku 
licencjonowania wd. 
Ograniczonej mocy 
obliczeniowej

Przegląd może 
być realizowany 
przez niezależnego 
audytora; może 
odbywać się na 
terenie klienta, 
podczas jego 
standardowych 
godzin pracy; 
W przypadku 
korzystania  
z niezależnego 
rewidenta możliwość 
podpisania umowy 
o zachowaniu 
poufności NDA

Opłata za 
nadmiarowe licencje; 
dodatkowa opłata 
za usługi subskrypcji 
i wsparcia za okres 
dwóch lat lub okres
Faktycznego 
przekroczenia limitu 
(w zależności od tego, 
który z tych okresów 
jest  krótszy); płatne 
natychmiast (IPLA)

Rozwiązanie umowy 
– zaprzestanie 
używania programu 
oraz zniszczenie 
wszelkich 
posiadanych jego 
kopii

Niesprecyzowane

Okres obowiązywania 
postanowień umowy 
jest wiążący na czas 
trwania umowy 
i 2 lata po jej 
wygaśnięciu

Raz na 12 miesięcy

45 dni

Dostarczenie 
rekordów i danych 
wyjściowych 
z narzędzi 
systemowych m.In. 
uruchomienie 
narzędzi 
pomiarowych Oracle 
na serwerach oraz 
przekazywanie 
wyników pomiarów
 
Przegląd może 
odbywać się na 
terenie klienta lub 
zdalnie, w sposób 
nieuzasadniony nie 
zakłócający normalnej 
działalności 
biznesowej

Podjęcie działań 
naprawczych 
(m.in. opłacenie 
należnej kwoty) 30 
dni od pisemnego 
zawiadomienia (CSA)

Wypowiedzenie 
umowy ramowej 
(wraz z powiązanymi 
programami)

Oracle nie ponosi 
odpowiedzialności 
za koszty klienta 
poniesione wskutek 
współpracy z Oracle 
podczas kontroli

Niesprecyzowane

Raz do roku

15 dni (wybrane 
produkty) / niespre-
cyzowane (pozostałe 
przypadki)

Dostarczanie 
rekordów i danych 
wyjściowych 
z narzędzi 
systemowych
(wyszczególnione dla 
każdego produktu)

 
Przegląd może 
być realizowany 
przez niezależnego 
audytora; może 
odbywać się na 
terenie klienta, 
podczas jego 
standardowych 
godzin pracy;
W przypadku 
korzystania  
z niezależnego 
rewidenta możliwość 
podpisania umowy 
o zachowaniu 
poufności NDA

Opłata za 
nadmiarowe licencje; 
dodatkowa opłata za 
subskrypcje i wparcie; 
opłata w ciągu 30 dni

 

Rozwiązanie umowy 
– zaprzestanie 
używania programu 
oraz zniszczenie 
wszelkich 
posiadanych jego 
kopii

Jeżeli nadmiarowe 
użycie przekroczy 
poziom 5%, koszty 
audytu ponosi strona 
audytowana.

Implementacja 
wewnętrznych 
zabezpieczeń w 
celu zapobiegania 
nieautoryzowanego 
kopiowania, 
dystrybucji i instalacji

Co najmniej raz do 
roku

Niesprecyzowane

Dostarczanie 
rekordów i danych 
wyjściowych 
z narzędzi 
systemowych

 

Przegląd może 
być realizowany 
przez niezależnego 
audytora; może 
odbywać się na 
terenie klienta, 
podczas jego 
standardowych 
godzin pracy; nie 
ma konieczności 
podpisywania 
osobnej umowy 
o zachowaniu 
poufności NDA

Opłata za 
nadmiarowe licencje 
w ciągu 30 dni
 

Zawieszenie dostępu 
jeżeli dalsze użycie 
może być szkodliwe 
dla rozwiązania 
w chmurze lub 
rozwiązanie umowy

Jeżeli audyt wykaże 
nadmiarowe użycie, 
koszty ponosi strona 
audytowana

Niesprecyzowane

Raz do roku

30 dni

Przechowywanie 
dokumentacji 
dotyczącej 
produktów lub 
dokumentacji 
z samodzielnie 
przeprowadzonego 
audytu 

Przegląd może 
być realizowany 
przez niezależnego 
audytora;  
w standardowych 
godzinach pracy; 
nie ma konieczności 
podpisywania 
osobnej umowy 
o zachowaniu 
poufności NDA

Opłata za 
nadmiarowe licencje 
w ciągu 30 dni
 

Rozwiązanie umowy 
w przypadku 
istotnego naruszenia 
lub nie uiszczenia 
opłat w przeciągu  
30 dni

Jeżeli nadmiarowe 
użycie przekroczy 
poziom 5%, koszty 
audytu ponosi strona 
audytowana

Okres obowiązywania 
postanowień umowy 
jest wiążący na czas 
trwania umowy i rok 
po jej wygaśnięciu

Częstość  
audytu

Zawiadomienie  
o audycie

Zobowiązania 
licencjobiorcy 
do współpracy

Realizacja 
przeglądu

Nadmiarowe 
użycie licencji - 
opłaty

Nieprzestrzeganie 
warunków - 
konsekwencje

Koszty audytu

Inne

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/Malo-znane-strony-licencjonowania-oprogramowania-Citrix.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/ilmt-w-praktyce-software-asset-management.html

