UMOWA LICENCYJNA NR CTWT/………/2018
zawarta w dniu…………., w Gdańsku, pomiędzy:
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-02035-93, REGON: 000001620, reprezentowaną przez:
prof. dr. hab. Piotra Dominiaka – Prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji Politechniki Gdańskiej,
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej
zwaną dalej: „Licencjodawcą”,
a
……………. z siedzibą w ………….., przy ul. ……………………, …-…… …………., NIP:
………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………., pod
numerem ……………………., reprezentowaną przez:
…………………….. – …………………….
zwaną dalej „Licencjobiorcą”
zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
o treści następującej:
§1
Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do programu
komputerowego TCad wersji 8 opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanego w dalszej treści
umowy „pakietem TCad”, którego twórcami są: Krzysztof Iwan, Janusz Nieznański i Piotr Chrzan.
§2
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odpłatnej licencji na korzystanie
z pakietu TCad na polach eksploatacji opisanych w §4 poniżej.
2. Z tytułu udzielenia licencji na pakiet TCad, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy opłatę licencyjną.
3. Licencjobiorca nie jest upoważniony do udzielania sublicencji.
§3
1. Strony ustalają, że opłata licencyjna składa się z następujących dwóch części:
a. opłaty rejestracyjnej w wysokości …………… (słownie:
) powiększonej o należny podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, uiszczanej jednorazowo, płatnej w terminie 30 dni od
dnia podpisania niniejszej umowy;
b. opłaty abonamentowej za okres wyszczególniony w §5 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości
……………….. (słownie:
) powiększonej o należny podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami, płatnej w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Zapłata powyżej wskazanej opłaty licencyjnej nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez
Licencjodawcę. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Licencjodawcy.
3. Licencjobiorca, jako odbiorca faktur VAT, wyraża zgodę na stosowanie w wykonaniu niniejszej umowy
faktur elektronicznych, wobec czego wskazuje, aby przesyłanie przez Licencjodawcę faktur VAT
odbywało się drogą elektroniczną na adres e-mail:………………………………….
§4
1. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z pakietu TCad na następujących polach eksploatacji:
a. wykonywanie instalacji TCad na komputerach Licencjobiorcy, przy czym liczba użytkowanych
instalacji jest ograniczona do ………….;
b. wykonywanie kopii zapasowych dowolnych składników programu;
c.

korzystanie z aktualizacji – z zastrzeżeniem postanowień §4 ust.4 niniejszej umowy.

2. Licencja na korzystanie z pakietu TCad udzielona zostaje wyłącznie na ……. komputerów.
3. Licencja zostaje udzielona do celów […edukacyjnych, akademickich, komercyjnych…]. Licencjobiorca
ma prawo korzystać z pakietu TCad wyłącznie wyżej wymienionych celach.
4. Licencjobiorca ma prawo do otrzymywania bezpłatnych aktualizacji pakietu TCad przez okres 12
miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem terminowego uregulowania opłat
licencyjnych.

§5
1. Licencja na pakiet TCad zostanie udzielona na okres

lat.

2. W terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Licencjodawca umieści pakiet
instalacyjny TCad w formie spakowanej pod adresem ………………………… i przekaże Licencjobiorcy
kod instalacyjny na adres email ……………………….
3. Licencjobiorca pobierze pakiet instalacyjny TCad z adresu, o którym mowa w ust.2 powyżej.
4. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności kodu instalacyjnego, o którym mowa w ust.2
powyżej przez okres 20 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.
5. W przypadku niewniesienia przez Licencjobiorcę opłat licencyjnych, o których mowa w §3 ust. 1
niniejszej umowy w wymaganej wysokości i terminie, Licencjodawca ma prawo rozwiązać niniejszą
umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§6
1. Strony wyłączają odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu ewentualnych wad pakietu TCad.
2. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność pakietu TCad w działalności
Licencjobiorcy, skuteczność jego zastosowania, czy efekty korzystania z pakietu TCad. Licencjodawca
nie odpowiada także za szkody poniesione przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie w związku
z korzystaniem z pakietu TCad.
§7
We wszelkich nieunormowanych w niniejszej umowie sprawach mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy według siedziby
Licencjodawcy.
§10
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

Licencjodawca

Załączniki:
1) Specyfikacja pakietu TCad
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