
 

 
 
 

Umowa licencyjna na oprogramowanie FUTURITI 

Oprogramowanie produkcji Futuriti  - xSale.ai 

 

  

 

  

  

 Stan dokumentu: poufny 

 

 Data dokumentu: 2019-01-30 

 Wersja dokumentu: 1  z dnia  2019-01-30 

 

  

 

 

 

 

 

  



 
 

 
str. 2 z 3 

 

Umowa licencyjna na oprogramowanie 
FUTURITI 

Zawarta w dniu dokonania rejestracji przez formularz online w Krakowie pomiędzy : 
 
Klientem końcowym dokonującym rejestracji przez formularz rejestracyjny reprezentowaną przez: Upoważnionego przedstawiciela, 
zawierającego umowę przez dokonanie rejestracji 
zwanym dalej Licencjobiorcą, oraz 
 
Futuriti sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dr Józefa Babińskiego 69; 30-393 Kraków, wpisaną do KRS: 0000710151, NIP: 
6762542702 reprezentowaną przez: PRZEMYSŁAW LEPIARZ – PREZES ZARZĄDU 
Zwanym dalej Licencjodawcą 
 

§1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji na Oprogramowanie komputerowe na zasadach opisanych 

w dalszej części umowy. 
2. Oprogramowanie komputerowe objęte niniejszą umową to: 

a) System xSale.ai  
3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na ww. 

Oprogramowanie.  
4. Prawidłowe działanie oprogramowania komputerowego opisuje Specyfikacja Oprogramowania, która może się zmieniać wraz 

z nowymi wersjami Oprogramowania. 
 

§2. Obowiązki Licencjodawcy 
1. Licencjodawca zobowiązany jest do udzielenia i świadczenia terminowej gwarancji na Oprogramowanie objęte niniejszą 

Umową, na Warunkach Gwarancji stanowiących załącznik niniejszej umowy. 
2. Terminem świadczenia gwarancji jest termin ważności niniejszej umowy 
3. Licencjodawca zobowiązany jest do przekazania egzemplarza Oprogramowania Licencjobiorcy przy czym przejmując 

egzemplarz Oprogramowania Licencjobiorca zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość działania Oprogramowania przed 
produkcyjnym jego wykorzystaniem. 

 
§3. Wynagrodzenie 

1. Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym cennikiem: 
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej : 

a) Za udzielenie licencji, gwarancję oraz obsługę zamówień – na początek każdego miesiąca, 
b) Za wykonanie szkolenia/wdrożenia po jego wykonaniu, 
płatnej w terminie 7 dni od daty wystawienia, faktura zostanie przesłana na podany adres e-mail. Zmiana adresu w trakcie 
umowy nie jest zmiana umowy. 

 
 

§4. Autorskie prawa majątkowe 
1. Licencjodawca oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania 
2. Licencjodawca udziela licencji na oprogramowanie komputerowe na następujących prawach eksploatacji 

a) Uruchamianie oprogramowania komputerowego w celu obsługi działalności przedsiębiorstwa Licencjobiorcy 
b) Wykonywania kopii zapasowych oprogramowania komputerowego  
c) Udostępniania do korzystania (Uruchamiania i wykorzystywania) oprogramowania przez osoby wykonujące pracę na 

rzecz Licencjobiorcy, przy czym Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za ich działanie jak za własne. 
3. Licencjobiorca w szczególności nie jest uprawniony do: 

a) Modyfikacji, dekompilowania, stosowania inżynierii odwrotnej w odniesieniu do Oprogramowania 
b) Rozpowszechniania Oprogramowania lub jego elementów w jakikolwiek sposób 
c) Wykorzystywania do obsługi innego przedsiębiorstwa niż Licencjobiorcy 

 
§5. Czas trwania umowy i zasady jej wypowiadania 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednak nie krócej niż 3-y (słownie: trzy) miesiące 
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2. Każda ze stron Umowy może wypowiedzieć ją w każdym czasie ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca od dnia skutecznego 
wypowiedzenia. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona w rażący 
sposób narusza istotne postanowienia Umowy i nie usunęła takich naruszeń w terminie 14 dni od stosownego żądania drugiej 
strony 

4. Wypowiedzenie umowy możliwe jest dla licencjodawcy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
a) zaległości w płatności wynagrodzenia na rzecz licencjodawcy powyżej 30 dni . 

5. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wypowiedzenie umowy jest możliwe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgodnej woli obu stron. 
7. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy Licencjobiorca zobowiązany jest do całkowitego wyłączenia oraz 

nieodwracalnego usunięcia wszystkich posiadanych egzemplarzy oprogramowania oraz jego kopii. 
 

§6. Odpowiedzialność Licencjodawcy 
1. Licencjodawca Gwarantuje prawidłowe działanie oprogramowania na warunkach gwarancji stanowiących załącznik do 

niniejszej umowy. 
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Licencjodawcy z tytułu rękojmi za wady zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz ograniczają 

odpowiedzialność sprzedawcy z wszelkich tytułów i przepisów prawa do wysokości otrzymanego wynagrodzenia z tytułu 
niniejszej umowy za okres ostatnich 12 miesięcy.  

3. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za straty oraz utracone korzyści spowodowane przez działanie, błędne działanie lub 
brak działania oprogramowania lub Licencjodawcy. 

 
§7. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowa niniejsza jest kompletna tzn. zawiera wszelkie ustalenia stron w zakresie niniejszej umowy. 
3. Umowa niniejsza z dniem zawarcia zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia i umowy w zakresie niniejszej umowy. 
4. Niniejszą umowę uznaje się za zawartą: 

a) w momencie obustronnego jej podpisania lub, 
b) złożenia przez Licencjobiorcę zamówienia na przedmiot umowy potwierdzonego przez Licencjodawcę podpisanym 

egzemplarzem niniejszej umowy. W miejscu podpisu Licencjobiorcy wpisuje się wtedy „na podstawie zamówienia”. 
5. W sprawach nieuregulowanych postawieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
Adres e-mail do przesyłania faktury dla Licencjobiorcy: adres podany przy rejestracji, chyba, że indywidualnie ustalono inaczej 
 

Licencjodawca      Licencjobiorca 

…………………….       ………………………… 


