UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z
niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami i obowiązkami.
Niniejsza umowa licencyjna zostaje zawarta pomiędzy firmą 21w.pl Sylwester
Kowal zwaną w dalszej części Licencjodawcą a Licencjobiorcą i stanowi
wiążącą umowę prawną pomiędzy stronami.

I

DEFINICJE TERMINÓW

Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje i pojęcia:
1. Licencjodawca - 21w.pl Sylwester Kowal z siedzibą w Dobrzechowie 509,
38-100 Strzyżów
2. Licencjobiorca – podmiot nabywający licencję na korzystanie z przedmiotu
umowy.

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
Dobrzechów 509
NIP 7951418889
REGON 650969947

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl
www.21w.pl

3. Przedmiot licencji (Produkt) – system informatyczny 21PM.pl
wspomagający zarządzanie projektami, wersja instalacyjna udostępniona
poprzez Internet.
4. Strony Umowy - uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia
Licencjobiorcy i Licencjodawcy jednocześnie.
5. Producent – 21w.pl Sylwester Kowal. z siedzibą w Dobrzechowie 509, 38100 Strzyżów będący twórcą systemu informatycznego 21PM.pl w
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rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 904 z późn. zm).
6. Gwarancja - okres rozpoczynający się od daty zakupu produktu, przez jaki
Licencjodawca zapewnia nieodpłatne usuwanie wszelkich wad ukrytych
Produktu i przywracanie właściwości Produktu do stanu odpowiadającego
normom ustalonym przez Producenta.
7. Nowa wersja Systemu – wersja Systemu udostępniona poprzez Internet.
8. Moduł – wyodrębniony funkcjonalnie fragment Systemu przeznaczony do
realizowania określonych, wyspecjalizowanych funkcji użytkowych.
9. Akceptacja – zatwierdzenie warunków niniejszej umowy poprzez rejestrację
w systemie 21PM.pl.
10. Błąd - powtarzalne, nie zawinione przez Producenta, działanie Produktu
prowadzące do otrzymywania błędnych wyników przetwarzania danych lub
praca Produktu, niezgodna z dokumentacją użytkowania.
11. Aktualizacja Systemu - okresowa Publikacja Produktu uwzględniająca
Naprawy i Adaptacje dokonane w okresie od poprzedniej Publikacji
Produktu. Zwyczajowo Publikacja nowej Wersji dokonywana jest po
zakończeniu miesiąca. Wydanie Wersji obejmuje również opis nowej
Funkcjonalności Systemu.
12. Naprawa - modyfikacja Produktu usuwająca Błąd Produktu.

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
Dobrzechów 509

13. Adaptacja – Płatna modyfikacja prowadząca do rozbudowy Funkcjonalności
Produktu lub zwiększenia zakresu informacyjnego w Produkcie, wynikająca
ze zmiany przepisów lub nowych wymagań Licencjobiorcy.

NIP 7951418889
REGON 650969947

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl
www.21w.pl
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II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Licencjodawca oświadcza, ze jest uprawniony do udzielenia licencji na
korzystanie z Przedmiotu licencji w zakresie określonym umową oraz że
korzystanie z oprogramowania komputerowego 21PM.pl nie narusza praw
autorskich Producenta.
III

ZAKRES LICENCJI

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej bezterminowej,
obowiązującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji prawnoautorskiej
na korzystanie z Przedmiotu licencji na polu eksploatacji obejmującym
zwielokrotnianie oprogramowania w pamięci komputera – używanie
oprogramowania przez Licencjobiorcę w zakresie określonym umową oraz
opisanym dokumentacją dołączoną do Produktu;
IV

PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY

1. Licencjobiorca ma obowiązek korzystania z oprogramowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcją obsługi.
2. Licencjobiorca zobowiązany jest do sporządzenia kopii bezpieczeństwa na
wypadek utraty danych.
3. Licencjobiorca jest zobowiązany do poinformowania Licencjodawcę o
wystąpieniu błędu w oprogramowaniu niezwłocznie od pojawienia się błędu
poprzez wysłanie e-maila na adres sylwester.kowal@21pm.pl

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
Dobrzechów 509
NIP 7951418889
REGON 650969947

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl
www.21w.pl

4. Licencjobiorca nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani innych
podobnych czynności (reverse engineering), ani innych czynności związanych z
nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem
innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych, o ile
czynności takie nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.
5. Licencjobiorcy nie wolno wykonywać kopii oprogramowania, za wyjątkiem kopii
zapasowej oprogramowania. Licencjobiorca jest zobowiązany na takiej kopii
umieścić informację o przysługujących Producentowi prawach autorskich
(copyright).
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6. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić bądź
udostępniać w jakiejkolwiek formie (łącznie z najmem, dzierżawą) Przedmiotu
licencji ani żadnej jego części osobom trzecim bez pisemnej zgody
Licencjodawcy.
7. Licencjobiorca ma prawo do otrzymania w okresie trwania gwarancji nowych
wersji oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową:
7.1. bezpłatnie, jeżeli Licencjobiorca dokona odbioru tych zmian za
pośrednictwem Internetu,
7.2. odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy 21w.pl gdy mija
okres gwarancji,
8. Tytułem udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe 21PM.pl
Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości określonej
w obowiązującym w dacie zawarcia umowy cenniku Licencjodawcy.
9. Po upływie okresu gwarancyjnego Licencjobiorca ma prawo do zakupu Nowej
Wersji Systemu za kwotę równą 100% jej wartości (wg cen obowiązujących, w
dniu złożenia zamówienia na Nową Wersję Systemu). Nowa Wersja Systemu
dotyczy całości Systemu (wraz ze wszystkimi modułami dodatkowymi) w
konfiguracji jaką Licencjobiorca posiadał ostatniego dnia przypadającego na
okres gwarancyjny. Postanowienie pkt 8 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli w danym roku Licencjobiorca zrezygnuje z zakupu Nowej Wersji Systemu
na warunkach określonych w pkt 9, to w następnych latach cena zakupu
Systemu wyniesie 100% wartości Systemu według cen obowiązujących.

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
Dobrzechów 509
NIP 7951418889
REGON 650969947

11. Licencjobiorca ma prawo w okresie trwania gwarancji do korzystania z
konsultacji i porad telefonicznych od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do
15:00 z wyłączeniem świąt.
12. Licencjobiorcy nie wolno świadczyć za pomocą oprogramowania usług na rzecz
innych podmiotów.

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl
www.21w.pl
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V

GWARANCJA

1. Na zakupiony Produkt w konfiguracji określonej na zamówieniu Licencjodawca
udziela 12-miesięcznej gwarancji. Gwarancją objęte są również wszystkie
moduły dokupione w okresie 12 miesięcy od daty zakupu Produktu.
2. Szczegółowe warunki Gwarancji zamieszczone są na stronie internetowej
http://21pm.pl .
3. Przestrzeganie zasad eksploatacji oprogramowania przez Licencjobiorcę jest
niezbędnym warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.
VI

WARUNKI INSTALACJI PRZEDMIOTU LICENCJI

1. Instalacja Produktu winna być dokonana na pojedynczej Stacji lub Serwerze
pracującym w Sieci zgodnie z warunkami zamówienia Licencjobiorcy, w
oparciu o które wygenerowany został plik licencyjny.
a. Za pomocą jednej licencji można wykonać tylko jedną instalację
oprogramowania. Przez instalację rozumie się instalację na
serwerze z założeniem jednej bazy danych.
b. Każda kolejna instalacja bazy danych wymaga zakupienia
dodatkowej licencji.
2. Po zainstalowaniu, Produkt należy przygotować do eksploatacji poprzez
uzupełnienie baz słownikowych, określenie opcji Produktu oraz ustalenie praw
dostępu dla personelu Licencjobiorcy.

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
Dobrzechów 509

3. Instalacja Produktu jest płatną usługą świadczoną przez Licencjodawcę na
podstawie pisemnego zamówienia złożonego Licencjodawcy przez
Licencjobiorcę. Postanowienia pkt IV.8 stosuje się odpowiednio.

NIP 7951418889
REGON 650969947

4. Produkt zainstalowany przez Licencjobiorcę we własnym zakresie objęty jest
taką samą gwarancją, jak w przypadku instalacji przez Licencjodawcę, pod
warunkiem, że podczas instalacji dochowane zostaną wszelkie wymagania
określone w Instrukcji Obsługi.

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl
www.21w.pl
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VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJOBIORCY
1. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej
Umowy, Licencjodawca wyznaczy nie krótszy niż 20-dniowy
termin na zaprzestanie naruszeń i usunięcie ich skutków. W razie
niedotrzymania
wyznaczonego
terminu
Licencjodawca
upoważniony jest do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. W razie wypowiedzenia umowy w trybie, o którym mowa w pkt 1,
Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego
zaprzestania korzystania z Produktu oraz niezwłocznego
zwrócenia Licencjodawcy wszystkich kopii Systemu wraz z
nośnikami i dokumentacją oraz usunięcia wszystkich kopii
Produktu z pamięci Serwera.

VIII

INNE POSTANOWIENIA

1. Niniejsza umowa licencyjna obowiązuje od chwili jej akceptacji przez
Licencjobiorcę. Akceptacja Licencjobiorcy jest równoznaczna z wyrażeniem
zgody na wszystkie warunki udzielenia licencji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują
postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, z tym zastrzeżeniem, iż do niniejszej umowy nie
stosuje się art. 66¹ § 2 i 3 kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej
Umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Licencjodawcy.

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
Dobrzechów 509

Licencjodawca:

Licencjobiorca:

NIP 7951418889
REGON 650969947

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
Dobrzechów 509
NIP: 7951418889

Nazwa Firmy
adres
ulica
NIP:

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl
www.21w.pl
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