UMOWA LICENCYJNA NR
zawarta w dniu .................... w Warszawie pomiędzy Instytutem
Transportu Samochodowego z siedzibą w: 03-301 Warszawa,
ul. Jagiellońska 80, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000130051, nr NIP: 525-00-08-382
zwanym dalej "LICENCJODAWCĄ", reprezentowanym przez:
Dyrektora ITS – prof. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka
a .................................................................................................
....................................................................................................
…………………………………………………………………….
(nr rejestru sądowego lub gospodarczego)
nr NIP:.........................................................................................
zwanym dalej "LICENCJOBIORCĄ" reprezentowanym przez:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Niniejsza umowa określa warunki, na jakich LICENCJODAWCA upoważnia LICENCJOBIORCĘ do korzystania
z przedmiotu umowy.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej umowy jest INFORMATOR ITS
"Dane
techniczne
pojazdów",
określany
dalej
INFORMATOREM. Określenie to obejmuje również
wszystkie
przygotowane
w
przyszłości
przez
LICENCJODAWCĘ i udostępniane LICENCJOBIORCY
uaktualnienia INFORMATORA. Właścicielem i autorem
przedmiotu
umowy
jest
Instytut
Transportu
Samochodowego.

2.

§2
ZAKRES LICENCJI

3.

1. Określone niniejszą umową prawa do korzystania
z
INFORMATORA
powstają
na
rzecz
LICENCJOBIORCY z chwilą podpisania niniejszej
umowy przez LICENCJOBIORCĘ. Prawa te wygasają z
chwilą rozwiązania niniejszej umowy, stosownie do
postanowień §6.
2. LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY
niewyłącznej licencji na zainstalowanie odpowiedniego
oprogramowania i korzystanie z INFORMATORA na
jednym komputerze, niezależnie od tego, czy są
podłączone do systemu wielodostępnego (sieci
komputerowej) i czy znajdują się w ramach jednostki
organizacyjnej LICENCJOBIORCY.
3. Wszelkie
prawa
wyłączne
związane
z INFORMATOREM (jak prawo do nazwy, firmy,
znaku towarowego) zachowuje LICENCJODAWCA.
4. INFORMATOR korzysta z pełnej ochrony, określonej
przepisami prawa autorskiego i niniejszej umowy.

4.

§3
PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
1. LICENCJOBIORCA ma prawo:
1) wykonać dla potrzeb archiwalnych jedną, potrzebną
kopię rekordu INFORMATORA.

5.

2) do bezpłatnych konsultacji telefonicznych
w okresie ważności umowy licencyjnej;
3) do ograniczonej gwarancji na INFORMATOR na
warunkach określonych w §4;
LICENCJOBIORCA bez uprzedniego zezwolenia
pisemnego LICENCJODAWCY nie ma prawa:
1) do odstępowania, powielania, lub w innej formie
rozpowszechniania
INFORMATORA
lub
jego
elementów na warunkach niezgodnych z niniejszą
umową;
2) do
tworzenia
opracowań
opartych
na
INFORMATORZE;
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zobowiązań, o których mowa w §3
ust.2, pkt.1 - 2, także po wygaśnięciu niniejszej umowy.
W przypadku nieprzestrzegania postanowień par.3 ust. 2
lub 3 LICENCJOBIORCA zapłaci LICENCJODAWCY
karę umowną w wysokości 20.000,-zł za każde
naruszenie
LICENCJODAWCA uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody
przewyższa zastrzeżoną w umowie wysokość kary
umownej. W przypadku kilku naruszeń, kary umowne
podlegają sumowaniu (tj. maja charakter kumulatywny).
§4
GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
LICENCJODAWCY ZA SZKODY

1. LICENCJODAWCA
udziela
12-miesięcznej
ograniczonej gwarancji na INFORMATOR, licząc od
daty uzyskania praw LICENCJOBIORCY do
korzystania z INFORMATORA.
2. Gwarancja nie dotyczy całkowitej bezbłędności
INFORMATORA, a w szczególności tego, że zaspokoi
on wymagania LICENCJOBIORCY i spełni jego cele.
Odpowiedzialność za prawidłowy wybór, zamierzone
lub niezamierzone skutki stosowania INFORMATORA,
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a zarazem uzyskane
LICENCJOBIORCA.

wyniki

ponosi

wyłącznie

3. W przypadku rozwiązania umowy LICENCJOBIORCA
zobowiązany
jest
zaprzestać
korzystania
z INFORMATORA.

§5
OPŁATA LICENCYJNA
Za korzystanie z INFORMATORA oraz za wykonywanie
świadczeń
wynikających
z
niniejszej
umowy
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się wpłacić jednorazowo
opłatę licencyjną wpisową w ciągu siedmiu dni od dnia
podpisania umowy w wysokości 400,- zł + VAT oraz
wpłacać opłatę licencyjną kwartalną, o wartości równej
opłacie za cztery badania podstawowe samochodu
osobowego według obowiązujących stawek zawartych w
obowiązującym rozporządzeniu Ministra właściwego ds.
transportu + podatek VAT; w terminie 14 dni od
wystawienia faktury.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

§6
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. LICENCJODAWCA może na drodze jednostronnego,
pisemnego
oświadczenia
złożonego
LICENCJOBIORCY rozwiązać niniejszą umowę ze
skutkiem natychmiastowym, cofając w ten sposób
udzieloną LICENCJOBIORCY licencję na korzystanie z
INFORMATORA, zwłaszcza w sytuacji gdy:
1) LICENCJOBIORCA zalega z uiszczeniem opłaty
licencyjnej przez okres dłuższy niż 30 dni od terminu
określonego
na
fakturze
dostarczonej
LICENCJOBIORCY;
2) LICENCJOBIORCA
narusza
jakiekolwiek
zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy.
2. LICENCJOBIORCA może na drodze jednostronnego
pisemnego
oświadczenia
złożonego
LICENCJODAWCY rozwiązać niniejszą umowę, z tym,
że zachowuje ona swoją ważność do końca okresu
rozliczeniowego tj. końca kwartału za który należna jest
opłata licencyjna kwartalna.

5.

6.

7.

8.

9.

LICENCJODAWCA

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Zmiany i ewentualne uzupełnienia Umowy Licencyjnej
wymagają dwustronnie uzgodnionej formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych Umową Licencyjną
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszystkie informacje oraz wiadomości uzyskane
w czasie trwania Umowy Licencyjnej związane z jej
przedmiotem strony zachowają jako poufne również w
okresie dwóch lat od momentu jej ewentualnego
rozwiązania.
LICENCJOBIORCA oświadcza, że zapoznał się
z treścią niniejszej umowy, rozumie ją i zobowiązuje się
przestrzegać wszystkich jej postanowień.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, które
nie zostaną rozwiązane ugodowo, rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby LICENCJODAWCY.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
LICENCJODAWCY i LICENCJOBIORCY.
Osobą odpowiedzialną za kontakty ze strony
LICENCJODAWCY
jest
Łukasz
Mórawski,
tel.: (22) 4385336.
Osobą odpowiedzialną za kontakty ze strony
LICENCJOBIORCY
jest:…………………….………………
tel.:…………………………………………………….

LICENCJOBIORCA

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..
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