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UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE 

 

„System Sensor”  
 

 

Umowa licencyjna na oprogramowanie „Umowa” zawarta w dniu zakupu komunikatora. 

 

pomiędzy: 

 

Producentem oprogramowania do komunikacji z otoczeniem prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą System Sensor Roman Biadała z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 

63-400, ul. Wrocławska 118/17  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 622 197 00 71Regon 

25086345 

a  

nabywcą komunikatora dla osób niepełnosprawnych o handlowej nazwie „System Sensor” 

zwane dalej „Licencjobiorcą”. 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) Udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na wszystkie wersje 

oprogramowania komputerowego „System Sensor”  oraz na centralki 

komunikatora, która to stanowi integralną część oprogramowania 

komunikatora dla osób niepełnosprawnych na zasadach opisanych w dalszej  

części Umowy, 

2) Udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę Aktualizacji do 

oprogramowania przez okres 5 lat od dnia zakupu programu „System Sensor” , 

3) Usługi wykonania bieżącej obsługi technicznej oprogramowania i Aktualizacji 

przez okres 5 lat od dnia zakupu programu „System Sensor” ,Licencjobiorcy. 

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej 

i niezbywalnej licencji na ww. oprogramowanie „System Sensor”. Warunki Licencji 

dotyczą także Aktualizacji. 

3. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i 

dostawy ww. oprogramowania „System Sensor”. Ponadto Licencjodawca oświadcza, 

że Oprogramowanie dostarczone Licencjobiorcy jest wolne od wad prawnych i 



fizycznych oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi 

wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi na terenie UE. 

 

 

§ 2 

DEFINICJE 

 

1. Oprogramowanie – chroniony prawem autorskim programem komputerowy pod 

nazwą  „System Sensor” , wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem 

komputerowym w rozumieniu Prawa autorskiego, ale stanowiące integralną część 

oprogramowania, służący do komunikacji z otoczeniem przez osoby niepełnosprawne. 

2. Kopia oprogramowania – oprogramowanie zwielokrotnione i zapisane na 

jakimkolwiek nośniku, wystarczającym do korzystania z oprogramowania przez 

Licencjobiorcę; 

3. Aktualizacji – kolejne wersje oprogramowania, które Licencjodawca udostępnia 

Licencjobiorcy bez uiszczania dodatkowej opłaty określonej przez Licencjodawcę; 

4. Usługa bieżącej pomocy technicznej: 

1) dostosowanie, na bieżąco oprogramowania do obowiązujących przepisów prawa; 

2) usuwanie wszelkich wad i nieprawidłowości w działaniu oprogramowania, nośnika 

, Aktualizacji; 

3) usuwanie awarii oprogramowania Lub Aktualizacji; 

4) nadzór nad stanem danych i oprogramowania lub Aktualizacji po usunięciu wad lub 

awarii; 

5) prowadzenie integralności bazy danych oprogramowania oraz poprawności 

administrowania; 

5. Dokumentacja – oznacza dokumentację oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i 

obsługi oprogramowania, dostarczone przez licencjodawcę w postaci elektronicznej 

znajdującej się na stronie internetowej producenta  wraz z Oprogramowaniem; 

6. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). 

 

§ 3 

KOSZTY ZAKUPU LICENCJI 

 

1. Licencjobiorca na podstawie wystawionej faktury na rzecz Licencjodawcy zapłaci 

cenę za program do komunikacji. Cena obsługuje koszt licencji do oprogramowania, 

aktualizacji, oraz usługę bieżącej pomocy technicznej. 

2. Licencjobiorca zapłaci cenę za komunikator zgodnie z doręczeną fakturą. 

3. Za datę zapłaty uważa się datę sporządzenia przelewu. 

4. Odbiorcą faktury i płatnikiem Licencjobiorca.  

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY 

 

1. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej umowy, jak 

również terminowego uiszczania zapłaty. 

2. Licencjobiorca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami technicznymi sprzętu, 

na którym ma być zainstalowane Oprogramowanie. Informacje te umieszczone są na 

stronie internetowej producenta. 



3. Licencjobiorca zainstaluje Oprogramowanie zgodnie z instrukcjami znajdującymi się 

na stronie internetowej producenta.  

4. Licencjobiorca może używać oprogramowania na więcej niż jednym stanowisku 

komputerowym. 

 

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY 

 

1. Licencjodawca jest obowiązany do udostępnienia Licencjobiorcy oprogramowania 

wraz z dokumentacją na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

2. Licencjodawca przekaże instrukcję aktywacji oprogramowania na sprzęcie 

Licencjobiorcy. 

3. Licencjodawca w ramach usługi bieżącej pomocy technicznej usunie wady lub awarie 

bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 3 dni od dnia zgłoszenia wady lub awarii, będzie 

świadczył dyżur telefoniczny w siedmiu dniach tygodnia  i godzinach od 9:00 do 

22:00 pod nr telefonu znajdujący się na stronie internetowej producenta komunikatora  

w celu usuwania bieżących problemów w działaniu oprogramowania. 

4. Licencjobiorca uzyska dostęp do oprogramowania za pośrednictwem strony 

internetowej producenta komunikatora Licencjobiorca miarę swoich bieżących 

potrzeb będzie zgłaszał Licencjodawcy osoby, które będą korzystały z 

oprogramowania w imieniu Licencjobiorcy. Każda z osób zgłoszonych przez 

Licencjobiorcę otrzyma od Licencjodawcy login oraz hasło umożliwiające korzystanie 

z oprogramowania za pomocą sieci Internetowej 

Loginy oraz hasła zostaną przekazane automatycznie w programie „Pomoc Zdalna” 

osobom korzystającym z oprogramowania w imieniu Licencjobiorcy. W celu 

umożliwienia korzystania z oprogramowania Licencjodawca przekazuje 

Licencjobiorcy adres strony internetowej z Oprogramowaniem w postaci linku do 

pliku instalacyjnego korespondencji poczty elektronicznej. 

5. Licencjodawca zobowiązuje się do usuwania z oprogramowania, bez odrębnego 

wynagrodzenia, wszelkich wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z 

oprogramowania w terminie ustalonym zgodnie przez strony, nie dłuższym jednak niż 

w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia wady przez Licencjobiorcę. Zgłoszenie 

zauważonych nieprawidłowości lub problemów Licencjobiorca może dokonać, 

według swego wyboru, na adres e-mail Licencjodawcy, telefonicznie pod numerem 

lub pisemnie. 

6. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy rękojmi z tytułu wad oprogramowania, 

Aktualizacji, Dokumentacji na okres 24 miesięcy. Strony zgodnie ustalają, iż 

Licencjodawca  ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadach przewidzianych w 

przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży. 

 

§ 6 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

 

1. Licencjodawca oświadcza, iż jest właścicielem autorskich praw majątkowych do 

oprogramowania 

2. licencjodawca udziela licencji na program komputerowy „System Sensor”, zgodnie z 

Prawem autorskim na następujących polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w 

którym dla wprowadzenia, wyświetlenia, stosowania, przekazywania i 



przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody uprawnionego; 

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych 

zmian dokonała. 

3. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego: 

a) Sporządzanie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z 

programu komputerowego; 

b) Obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu 

komputerowego w celu jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo 

korzystania z egzemplarza komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności 

upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego. 

c) Zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do 

uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie 

stworzonego programu komputerowego z innymi programami 

komputerowymi, na warunkach z art. 75 ust. 2 pkt 3 Prawa autorskiego. 

4. Do pozostałych elementów oprogramowania, niebędących jednocześnie programem 

komputerowym, stosuje się przepisy Prawa Autorskiego dotyczące utworów. 

Licencjodawca udziela licencji na pozostałe elementy oprogramowania w zakresie 

niezbędnym do jego używania podczas wykonywania zadań statutowych 

Licencjobiorcy i na polach eksploatacji, które są niezbędne do prawidłowego 

korzystania z oprogramowania. 

 

§7  

CZAS TRWANIA UMOWY I ZASADY JEJ WYPOWIADANIA 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony, jednakże nie krócej niż na 5 

lat. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku, gdy druga strona w sposób rażący narusza istotne postanowienia 

Umowy i nie usunęła takich naruszeń w terminie 14 dni od stosownego żądania 

drugiej strony. 

3. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Najpóźniej w dniu wypowiedzenia Umowy, Licencjobiorca zwróci wszelkie materiały 

udostępnione przez Licencjodawcę na podstawie niniejszej Umowy. 

 INNE POSTANOWIENIA  

 

§ 8 

Umowa nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

§ 9 

Wersja dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: 

1. Licencjobiorca oświadcza, ze znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (DzU z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 (ew. i ust. 3). 



2. Licencjobiorca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 

1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko. 

 

Wersja dla przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 

1. Licencjobiorca oświadcza, ze znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2016 r. poz. 1764), 

która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. (ew.  z zastrzeżeniem 

ust. 2). 

 

§ 10  

1. Licencjodawca zapłaci Licencjobiorcy następujące kary umowne: 

1) 10 000 zł za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Licencjodawca, 

2) 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w dostarczeniu oprogramowania 

lub Aktualizacji, 

3) 500 zł za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, nieprawidłowości lub 

awarii, po terminie określonym w § 5 ust. 5. 

2. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, 

Licencjobiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Licencjodawca zapłaci karę umowną na konto Licencjobiorcy w terminie 7 dni od 

daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Licencjobiorcę wysokością 

kary. 

4. Kara może być potrącona przez Licencjobiorcę z wynagrodzenia objętego fakturą bez 

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności 

2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń znajdujące się na stronie internetowej 

producenta oprogramowania 

3. Pismo wysłane na ostatnio podany adres uważa się za doręczone w terminie 14 dni od 

daty nadania lub odbioru, w zależności która data wystąpi wcześniej. 

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

4. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę płatnika faktury. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 

380) oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 


