Wzór Umowy licencyjnej oprogramowania komputerowego o nazwie „Receptury”
§1 Strony umowy
Licencjodawca: autor oprogramowania – SUDO s.c. NIP: 525 268 21 48 Regon: 365707892.
osoba bądź firma posiadająca legalnie nabytą kopię oprogramowania „Receptury”.

Licencjobiorca:

§2 Przedmiot umowy
Przedmiotem licencji jest PROGRAM komputerowy pod nazwą Receptury, za pomocą którego można zaprojektować skład betonu zwykłego
jak i specjalnego uwzględniającego normy i dokumenty techniczne wraz z materiałami towarzyszącymi.
§3 Oświadczenia Stron
Każda Strona oświadcza i gwarantuje, że:
1. Ma pełne prawo zawarcia niniejszej Umowy i że osoby podpisujące niniejszą Umowę w jej imieniu są właściwie
upoważnione, aby zobowiązać Stronę do jej wykonania;
2. Podpisanie i wykonanie niniejszej Umowy nie będzie stanowiło naruszenia żadnej umowy ani zobowiązania Strony,
ani żadnej decyzji administracyjnej, wyroku sądowego, ani wyroku sądu arbitrażowego wiążącego dla Strony.
§4 Oświadczenia Licencjodawcy
Licencjodawca zapewnia, że:
1. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem przedmiotu umowy.
2. Licencjodawca oświadcza, że program komputerowy, o którym mowa w § 2 umowy, jest samodzielnym i oryginalnym utworem w
rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
3. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi autorskimi prawami majątkowymi do programu.
4. Oprogramowanie jest właściwe i przydatne do projektowania składu betonu.
5. Oprogramowanie wspomaga przeprowadzenie procesu związanego z projektowaniem składu betonu z wykorzystaniem trzech
modułów projektowania tj. metoda podstawowa, metoda Paszkowskiego oraz projektowanie betonu samozagęszczalnego.
6. Oprogramowanie uwzględnia w obliczeniach szczegółowe dane materiałowe.
7. Oprogramowanie umożliwia prognozowanie wytrzymałości betonu po 28 dniach dojrzewania.
8. Dane do programu są wpisywane bezpośrednio lub pobierane z bazy, którą użytkownik tworzy dla własnych potrzeb.
9. Oprogramowanie umożliwia tworzenie bazy receptur i wprowadzania korekt do opracowanych receptur.
10. Oprogramowanie umożliwia tworzenie bazy składników.
11. Każda receptura jest generowana w postaci pliku PDF.
12. Wyniki badań dla danej receptury są przypisane w danym pliku i można je generować w postaci pliku PDF.
13. Oprogramowanie jest licencjonowane jako całość.
14. W programie dostępna jest instrukcja użytkowania oprogramowania.
15. Oprogramowanie jest kompatybilne z systemem Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows
Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise (including 64 bit editions) with Service Pack 2, Windows 7, or Windows 8
Classic. Do poprawnej pracy wymagana jest instalacja środowiska Adobe AIR w wersji min 3.6 (do pobrania ze strony
http://get.adobe.com/air/)
16. Licencjobiorca otrzymuje oprogramowanie poprzez pobranie aplikacji z witryny internetowej http://www.projektowaniebetonu.pl 17.
Licencjobiorca ma możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez pobranie aplikacji z witryny internetowej
http://www.projektowaniebetonu.pl

§ 5 Obowiązki Licencjobiorcy
1. Licencjobiorca zobowiązuje się do zainstalowania, używania, wyświetlania lub w inny sposób korzystania tylko z jednej licencji
oprogramowania dla tego samego systemu operacyjnego na pojedynczym komputerze, stacji roboczej, terminalu lub innym cyfrowym
urządzeniu elektronicznym.
2. Części składowe oprogramowania nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze.
§6 Zakres korzystania z Utworu
1. Oprogramowanie nie podlega:
a. odsprzedaniu, wynajęciu, wydzierżawieniu, kopiowaniu, użyczeniu lub przekazaniu ani w części ani w całości,
osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej lub w jakikolwiek inny sposób,
b. dekompilowaniu, zmienianiu lub w jakikolwiek inny sposób ingerowaniu,
c. tworzeniu oprogramowania pochodnego,
d. tłumaczeniu,
e. wprowadzaniu zmian do instrukcji,
2. Licencjobiorca nie może dokonać usunięcia lub zasłonięcia znaków towarowych umieszczonych na oprogramowaniu.
3. Wszelkie dokonywanie zmian w oprogramowaniu, w tym także w celu usunięcia z niego błędów jest zabronione.
4. Licencjodawca udziela niewyłącznej licencji na użytkowanie jednej kopii PROGRAMU osobie fizycznej lub prawnej.
5. Licencja jest wypisywana na konkretny podmiot. Dane zawarte w licencji są bezpośrednio wprowadzone do oprogramowania na etapie
instalacji i nie ma możliwości wprowadzenia zmian wyświetlanych w plikach gotowych w formacie PDF, (wydruk receptury i wyników badań).
6. W przypadku zakupu kilku licencji zamawiający otrzyma zamówioną ilość licencji z danymi podmiotów, które wskazał w zamówieniu.
7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.
8. Niniejsza Umowa Licencyjna nie udziela Licencjobiorcy żadnych praw związanych ze znakami firmy SUDO s.c.

§7 Odpowiedzialność
1. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o
ochronie prawa własności intelektualnej.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź
niemożności używania oprogramowania.
3. Legalnemu Użytkownikowi przysługuje Ograniczona Gwarancja na 30 dni od daty zakupu Oprogramowania. Gwarancja obejmuje
udzielenie porady związanej z obsługą programu przy pomocy poczty elektronicznej email: pomoc@projektowaniebetonu.pl.
4. Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie działało bez żadnych błędów lub nieprzerwanie, jak również, że Licencjodawca
poprawi wszelkie błędy w programach. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, powyższe gwarancje są wyłączne i nie istnieją żadne inne
gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje lub warunki przydatności handlowej, oraz przydatności do określonego celu.
Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania Oprogramowania, a zarazem zamierzone lub uzyskane wyniki ponosi wyłącznie
Licencjobiorca. W szczególności strony wyłączają zastosowanie do niniejszej umowy przepisów kodeksu cywilnego regulujących
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody nie pozostające w adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z
powodem ich wystąpienia, za szkody specjalne, szkody na osobie, jak również za utracone korzyści lub utratę danych bądź możliwości
korzystania z danych. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za wszelkie szkody powstałe w związku z, bądź wynikające z niniejszej
umowy, niezależnie od tego czy kontraktowa, czy deliktowa będzie ograniczona do wysokości opłat uiszczonych z tytułu niniejszej umowy, a
jeżeli szkoda powstała w wyniku użytkowania programu lub w wyniku usług świadczonych zgodnie z niniejszą umową odpowiedzialność
Licencjodawcy będzie ograniczona do wysokości opłat uiszczonych z tytułu tego oprogramowania lub wadliwych usług.
6. Ograniczona Gwarancja nie ma zastosowania jeśli wada Oprogramowania jest rezultatem wypadku, niewłaściwego użytkowania lub
zastosowania oraz zainstalowania go na wadliwym sprzęcie komputerowym lub w wypadku błędów wynikających z nieprawidłowej instalacji
systemów operacyjnych, na których działa Oprogramowanie.
7. Wszelkie receptury betonowe wykonane z zastosowaniem przedmiotowego oprogramowania należy koniecznie zweryfikować w
warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.

§8 Terminy
1. Licencja udzielana jest na czas do 3 lat, począwszy od dnia wniesienia w całości opłaty za zakupiony PROGRAM.
§9 Zastrzeżenia do przedmiotu
1. Licencjodawca dostarcza Licencjobiorcy oprogramowanie w stanie kompletnym, gotowym do użycia, bez dodatkowej
pomocy technicznej podczas instalacji.

2. Licencjodawca zapewnia pomoc techniczną dla licencjonowanego oprogramowania odpłatnie na warunkach objętych
oddzielną umową.
3. Oprogramowanie oznaczone jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia oprogramowanie, które było podstawą
do uaktualnienia.
4. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionego oprogramowania wyłącznie w sposób określony w niniejszej
Umowie.
§10 Wypowiedzenie Umowy
Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu określonego w § 8ust. 1, w przypadku
1. Naruszenie przez Licencjobiorcę postanowień umowy traktowane będzie, jako zerwanie umowy.
2. Naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Licencjodawcy.
3. Niewykonania lub nienależytego wykonania przez Licencjobiorcę jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy w drodze pisemnego
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym złożonego przez Licencjobiorcę pod warunkiem, że tego rodzaju zaniechanie lub
naruszenie nie zostanie naprawione przez druga Stronę w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania od danej Strony pisemnego żądania
dotyczącego zaprzestania naruszenia lub usunięcia jego skutków.
4. Niewywiązania się przez Licencjobiorcę z zobowiązania określonego w § 10 ust. 3 w drodze pisemnego wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym złożonego przez Licencjodawcę, przy czym wypowiedzenie takie nie może być złożone wcześniej niż po upływie 30
dni od wezwania Licencjobiorcy do wykonania tegoż zobowiązania.
5. Naprawienie szkody Licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę umowy nastąpi na zasadach
powszechnie przyjętych.
§11 Wynagrodzenie
1. Z tytułu udzielenia przez Licencjodawcę licencji zgodnie z niniejszą umową Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty
Licencjodawcy jednorazowego ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z poniższą tabelą:
Ilość licencji

Cena, zł netto / za licencję

1-2

2900

3-6

2500

7-10

2100

>10

1800

2. Płatność należy dokonać na konto bankowe SUDO s.c.:
mBank S.A., Konto nr. 04 1140 2004 0000 3002 7653 1674.
Faktura zostanie wystawiona z datą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem netto, do którego w fakturze zostanie doliczony podatek
VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
4. Warunkiem uzyskania licencji jest zakupienie PROGRAMU oraz uregulowanie w całości należności, wraz z podatkiem
VAT, za zakupiony program.
§12 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.
2. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów, mogących powstać na tle Umowy,
bądź w związku z nią lub jej interpretacją.
3. Spory miedzy Stronami umowy, których nie rozwiązano polubownie zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sadu
powszechnego właściwego dla siedziby Licencjodawcy.
4. Postępowanie sądowe będzie prowadzone w języku polskim.

§13 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie poprawki, zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy muszą mieć formę pisemną i muszą być
podpisane przez wszystkie Strony pod rygorem nieważności.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

3. Oprogramowanie może być używane bez ograniczeń terytorialnych.
4. Licencjodawca oświadcza, że informacje przez niego przekazywane przeznaczone są wyłączne do użytku służbowego
Licencjobiorcy w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.
5. Wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą Umową muszą mieć formę pisemną i będą uważane za prawidłowo przesłane, jeśli zostaną
doręczone osobiście lub wysłane pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru na adres licencjodawcy i licencjobiorcy.
6. Jeśli którakolwiek ze Stron odmówi przyjęcia korespondencji przesłanej w związku z niniejszą Umową i taka odmowa zostanie
potwierdzona przez doręczyciela takiej korespondencji, takie zawiadomienie będzie uważane za doręczone w dniu potwierdzenia odmowy
jego przyjęcia.
7. Każda ze Stron ma prawo zmiany swojego adresu, zawiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę, przy czym taka zmiana
będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu takiego zawiadomienia przez drugą Stronę.
8. Licencjobiorca nie może przelać całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.
9. Udzielenie licencji następuje z dniem wniesienia w całości opłaty za zakupiony PROGRAM.
- koniec-

