Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego „Uprawnienia
Budowlane” (obowiązująca od 18.01.2014 r.), zwana dalej „UMOWĄ”
zawarta pomiędzy:
BUDOSYSTEM Michał Siwiecki z siedzibą w Kętach os. Nad Sołą 1/19 32-650 Kęty,
identyfikujący się numerem NIP: 513-003-73-23 oraz numerem REGON:121510210, zwany
dalej „LICENCJODAWCĄ”
oraz
nabywcą licencji oprogramowania komputerowego „UPRAWNIENIA BUDOWLANE”,
rozumianego jako osobę fizyczną lub prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, zwanym dalej „LICENCJOBIORCĄ”.
§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony zgodnie ustalają następujące znaczenie używanych w treści niniejszej umowy
terminów:









PROGRAM – wyprodukowany przez LICENCJODAWCĘ program komputerowy
o nazwie „Uprawnienia Budowlane”;
DEMO – wersja demonstracyjna PROGRAMU służąca do zapoznania się z jego
funkcjonalnością, dostępna na stronie internetowej UprawnieniaBudowlane.pl
NUMER LICENCJI – kod numeryczny utworzony przez LICENCJODAWCĘ,
zastrzeżony dla LICENCJOBIORCY, identyfikujący go i pozwalający na aktywację
PROGRAMU do wersji pełnej.
CENNIK – cennik zakupu licencji na użytkowanie PROGRAMU dostępny na
stronie internetowej UprawnieniaBudowlane.pl
REGULAMIN SPRZEDAŻY – regulamin określający ogólne warunki sprzedaży
dostępny na stronie internetowej UprawnieniaBudowlane.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI – dokument określający zasady postępowania podczas
instalacji, aktywacji oraz korzystania z PROGRAMU, opisujący wszystkie jego
funkcję i zasady działania
WERSJA PEŁNA PROGRAMU – PROGRAM oferujący pełną funkcjonalność
zgodnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
LICENCJA - uprawnienie do korzystania z PROGRAMU przez
LICENCJOBIORCĘ na zasadach określonych w niniejszej UMOWIE
o LICENCJA PODSTAWOWA – dotyczy pierwszego stanowiska
komputerowego użytkowanego przez LICENCJOBIORCE
o LICENCJA DODATKOWA – dotyczy kolejnego stanowiska
komputerowego użytkowanego przez tego samego LICENCJOBIORCE
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§2
ZAWARCIE UMOWY
1. LICENCJOBIORCJA przed zawarciem UMOWY zobowiązany jest do sprawdzenia
czy sprzęt komputerowy, na którym ma być zainstalowany PROGRAM spełnia
wymagania systemowe PROGRAMU.
2. Zawarcie UMOWY musi być poprzedzone zapoznaniem się przez
LICENCJOBIORCĘ z zasadami niniejszej UMOWY, REGULAMINU
SPRZEDAŻY oraz CENNIKA. Zawarcie UMOWY, niezależnie od formy, jest
potwierdzeniem przez LICENCJOBIORCĘ, iż zapoznał się z wersją DEMO
Programu, oferowana funkcjonalność spełnia jego oczekiwania oraz przyjmuje do
wiadomości i stosowania zasady UMOWY, REGULAMINU SPRZEDAŻY oraz
CENNIKA.
3. Niniejsza UMOWA zostaje zawarta z dniem dokonania zapłaty za opłatę licencyjną.
Za dzień zapłaty uważa się dzień , w którym płatność wpłynęła na rachunek bankowy
lub odpowiedni rachunek rozliczeniowy operatora szybkich płatności Dotpay.pl
należące do LICENCJODAWCA.
4. Miejscem zawarcia Umowy jest miejsce siedziby LICENCJODAWCY
§3
PRAWA AUTORSKIE
1. LICENCJODAWCA oświadcza, iż jest twórcą PROGRAMU i z tego tytułu
przysługują mu do niego prawa autorskie wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zm.)
2. LICENCJODAWCA oświadcza i zapewnia, iż posiada wyłączne i pełne majątkowe
prawa do PROGRAMU, stanowiącego przedmiot niniejszej UMOWY oraz, że prawa
te nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi nie jest w
żaden sposób wyłączone lub ograniczone.
3. Wszystkie prawa, nie udzielone w sposób jawny są zastrzeżone przez
LICENCJODAWCĘ.
§4
UDZIELENIE LICENCJI
1. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w tej UMOWIE LICENCJODAWCA
udziela licencji, jako niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z
PROGRAMU tylko z jednej kopii wyłącznie LICENCJOBIORCY, na warunkach
określonych w niniejszej UMOWIE.
2. LICENCJA uprawnia LICENCJOBIORCĘ do korzystania z PROGRAMU na
polach eksploatacji określonych w § 5.
3. LICENCJODAWCA zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone
LICENCJOBIORCY w sposób wyraźny. PROGRAM jest chroniony prawami
autorskimi, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz
innym ustawami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony własności
intelektualnej.
4. LICENCJOBIORCA w szczególności:
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5.
6.
7.

8.

a. nie nabywa prawa własności do PROGRAMU,
b. nie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim,
c. nie może dokonać cesji licencji,
Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania
PROGRAMU lub jego kopii osobom trzecim.
Licencja udzielona zostaje na okres 1 roku od momentu zawarcia niniejszej Umowy
Licencyjnej
Licencja zostaje udzielona wyłącznie dla LICENCJOBIORCY do korzystania na
jednym stanowisku komputerowym, na którym dokonano aktywacji PROGRAMU.
Przeniesienie licencji na inne stanowisko komputerowe, jest możliwe w wyjątkowych
przypadkach, wyłącznie za zgodą LICENCJODAWCY.
Bezwzględnie zabrania się LICENCJOBIORCY:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) PROGRAMU w
całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b. korzystania z PROGRAMU na większej liczbie stanowisk niż to wynika z
nadanych uprawnień;
c. przenoszenia pełnej wersji PROGRAMU na inne stanowisko komputerowe,
niż to na którym pierwotnie aktywowano pełną wersję PROGRAMU, bez
wyraźniej zgody LICENCJODAWCY.
d. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w
strukturze PROGRAMU w wersji wynikowej lub jej części;
e. stosowania przedmiotowego PROGRAMU, jego części, fragmentów lub
wersji w innym oprogramowaniu;
f. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania,
oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim PROGRAMU, jego kopii,
wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji użytkownika (instrukcji);
g. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami
wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
h. Udostępniania otrzymanego NUMERU LICENCJI osobom trzecim.
§5
POLA EKSPLOATACJI

1. LICENCJOBIORCA ma prawo korzystać z PROGRAMU na następujących polach
eksploatacji:
a. Instalacja i używanie PROGRAMU zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
2. LICENCJOBIORCA jest uprawniony do instalacji oprogramowania:
a. w jednej kopii,
b. na jednym stanowisku komputerowym
§6
REALIZACJA UMOWY
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1. W celu umożliwienia realizacji niniejszej umowy LICENCJODAWCA udostępnia
LICENCJOBIORCY wersję instalacyjną PROGRAMU ( DEMO) za
pośrednictwem serwisu internetowego UprawnieniaBudowlane.pl
2. LICENCJODAWCA zobowiązuje się – po dokonaniu przez LICENCJOBIORCĘ
zapłaty za zamówioną licencję PROGRAMU – wygenerować i udostępnić
LICENCJOBIORCY unikalny NUMER LICENCJI.
3. NUMER LICENCJI przekazywany jest:
a. W przypadku korzystania z szybkich przelewów online Dotpay niezwłocznie
po zaksięgowaniu wpłaty na koncie LICENCJODAWCY, przez
przekierowanie LICENCJOBIORCY na stronę z NUMEREM LICENCJI.
Dodatkowo LICENCJOBIORCA otrzymuje NUMER LICENCJI w treści
maila z potwierdzeniem transakcji z Dotpay na adres email wskazany podczas
płatności.
b. W przypadku z korzystania z tradycyjnego przelewu bankowego NUMER
LICENCJI przekazywany jest na adres email podany w zamówieniu na
Program do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
LICENCJODAWCY.
4. LICENCJOBIORCA jest zobowiązany zabezpieczyć otrzymany NUMER
LICENCJI przed dostępem osób trzecich.
§6
GWARANCJA
1. Gwarancja jest udzielana na okres 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej UMOWY.
§7
AKTUALIZACJE
1. LICENCJBIORCA ma prawo do bezpłatnych aktualizacji PROGRAMU w okresie
obowiązywania niniejszej UMOWY.
2. Aktualizacje udostępniane są przez LICENCJODAWCE na podstawie pisemnego
żądania użytkownika przekazanego za pomocą poczty elektronicznej.

§8
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY
1. LICENCJODAWCA nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad
te, które są wyraźnie określone w niniejszej UMOWIE, a LICENCJOBIORCA
przyjmuje na siebie ryzyko wynikające ze skutków korzystania lub niemożności
korzystania z PROGRAMU.
2. LICENCJODAWCA nie gwarantuje, iż PROGRAM spełni wymagania
LICENCJOBIORCY lub ,że PROGRAM będzie działało bez przeszkód.
3. LICENCJODAWCA nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za
jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w
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prowadzonej działalności, za przerwy w prowadzeniu działalności, utratę informacji
związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne lub niepieniężne)
wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z PROGRAMU.
4. Pytania i odpowiedzi zawarte w bazie danych PROGRAMU są opracowaniami
przykładowymi i udostępniane są LICENCJOBIORCY . LICENCJODAWCA
dołożył wszelkich starań, by pytania i odpowiedzi nie odbiegały od stanu faktycznego,
jednakże ze względu na dużą dynamikę zmian w prawie nie możemy zagwarantować,
iż pytania oraz odpowiedzi zawarte w niniejszym PROGRAMIE oraz
wykorzystywane akty prawne, w każdym przypadku będą poprawne. Błędy w
pytaniach lub odpowiedziach nie stanowią podstawy do reklamacji PROGRAMU.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku z realizacją
postanowień niniejszej UMOWY będzie właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby
LICENCJODAWCY.
§9
OPŁATA LICENCYJNA
1. Z tytułu udzielenia przez LICENCJODAWCE licencji zgodnie z niniejszą UMOWĄ
LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz LICENCJODAWCY
jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości zgodnej z CENNIKIEM.
§9
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. LICENCJODAWCA może rozwiązać UMOWĘ z zachowaniem jednotygodniowego
okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny. W takim przypadku
LICENCJODAWCA jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej przez
LICENCJOBIORCĘ opłaty licencyjnej.
2. LICENCJODAWCA ma prawo wypowiedzieć UMOWĘ bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeśli LICENCJOBIORCA nie przestrzega jej postanowień. W takim
przypadku LICENCJOBIORCY nie należy się zwrot zapłaconej opłaty licencyjnej.
Uprawnienia LICENCJOBIORCY wynikające z niniejszej UMOWY wygasają z
chwilą rozwiązania UMOWY.
3. W przypadku rozwiązania UMOWY LICENCJOBIORCA ma obowiązek zaprzestać
korzystania z PROGRAMU, a wszystkie kopie PROGRAMU, które są objęte
niniejszą licencją muszą zostać zwrócone LICENCJODAWCY lub usunięte z
sprzętu komputerowego, na którym został ono zainstalowany w terminie 7 dni od
momentu rozwiązania UMOWY.
§9
ZGODA NA WYKORZSTANIE DANYCH
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1. LICENCJOBIORCA wyraża zgodę na automatyczne wysyłanie, gromadzenie i
przetwarzanie przez LICENCJODAWCE jego danych osobowych oraz informacji o
komputerze, którym jest zainstalowany PROGRAM celem jednoznacznej
identyfikacji LICENCJOBIORCY oraz zabezpieczenia autorskich praw
majątkowych.
2. Informacjami takimi są w szczególności: NUMER LICENCJI, imię i nazwisko,
email, nazwa użytkownika, nazwa komputera, nazwa systemu operacyjnego, nazwa
platformy, numer systemu operacyjnego, ilość pamięci. Przekazanie w/w informacji
następuje automatycznie podczas aktywacji lub instalacji wersji DEMO ( lub próby
aktywacji) PROGRAMU poprzez jego wewnętrzny moduł komunikacyjny.
3. Dane użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody
LICENCJOBIORCY.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. LICENCJODAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej
umowie. Aktualna treść umowy licencyjnej PROGRAMU jest dostępna w serwisie
internetowym UprawnieniaBudowlane.pl
2. Niniejsza UMOWA dostępna jest w PROGRAMIE i bez jej akceptacji nie jest
możliwe aktywowanie wersji DEMO programu do WERSJI PEŁNEJ
PROGRAMU. W związku z tym akceptacja postanowień niniejszej umowy jest
równoznaczna z własnoręcznym podpisaniem jej papierowego odpowiednika przez
LICENCJOBIORCĘ.
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