
LICENCJA NR .................. z dnia .............................

Licencja  niniejsza  jest  licencją  użytkownika  oprogramowania  autorstwa  firmy  TRES
Centrum Oprogramowania w Rumi dla:

Nazwa użytkownika: .................................................
Siedziba użytkownika: .................................................
Adres instalacji: .................................................

OPROGRAMOWANIE  jest  chronione  prawem  autorskim,  postanowieniami  umów
międzynarodowych  oraz  innym  ustawodawstwem  i  umowami  międzynarodowymi  o
ochronie praw własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie
sprzedawane.

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA Użytkownika oprogramowania licencjonowanego przez firmę TRES
Centrum Oprogramowania (zwana dalej "UMOWĄ LICENCYJNĄ") stanowi prawnie wiążącą umowę
pomiędzy  osobą  fizyczną  lub  prawną  (zwaną  dalej  "LICENCJOBIORCĄ")  i  TRES  Centrum
Oprogramowania  (zwaną  dalej  "LICENCJODAWCĄ"),  której  przedmiotem jest  produkt  określony
poniżej (zwany dalej "OPROGRAMOWANIEM"). Do OPROGRAMOWANIA zalicza się oprogramowanie
komputerowe łącznie z wszelką dokumentacją elektroniczną i drukowaną. Instalując, kopiując lub
używając  w  jakikolwiek  inny  sposób  OPROGRAMOWANIE,  LICENCJOBIORCA  zobowiązuje  się
przestrzegać postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. Jeśli LICENCJOBIORCA nie zgadza się
przestrzegać  postanowień  UMOWY  LICENCYJNEJ,  LICENCJODAWCA  nie  udziela  mu  licencji  na
OPROGRAMOWANIE.  W  takim  przypadku  LICENCJOBIORCA  nie  ma  prawa  instalować
OPROGRAMOWANIA ani z niego korzystać w jakikolwiek sposób.

I. PRZEDMIOT LICENCJI

1. Przedmiotem licencji jest prawo do korzystania z pakietu oprogramowania TRAWERS wersja .......
2.  Szczegółowy zakres funkcjonalny systemu, na który udzielana jest  licencja  wskazany jest  w
udostępnianym LICENCJOBIORCY pliku licencyjnym (licencja.txt).
3. Program będący przedmiotem licencji jest utworem w rozumieniu ustawy - o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z  dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami (dalej  upaipp) i podlega
ochronie w szczególności na zasadach tej ustawy.

II. RODZAJ LICENCJI

1. Licencja niniejsza jest licencją na .............. (słownie..........) sesji dostępu.
2. Niniejsza licencja jest licencją odpłatną.

III. ZAKRES LICENCJI

1. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA przyznaje LICENCJOBIORCY następujące prawa:
LICENCJOBIORCA  może  zainstalować,  używać,  wyświetlać,  lub  w  inny  sposób  korzystać
interaktywnie (działania te są łącznie zwane dalej "URUCHAMIANIEM") z OPROGRAMOWANIA na
pojedynczym komputerze, stacji roboczej, terminalu, komputerze przenośnym lub innym cyfrowym
urządzeniu  elektronicznym,  chyba że  co  innego wynika z  ilości  urządzeń zapisanych w rodzaju
licencji.
2. Licencja na OPROGRAMOWANIE nie może być używana wspólnie lub jednocześnie na różnych
komputerach, chyba że jest to wersja wielosesyjna.
3. Liczba sesji oznacza liczbę jednocześnie uruchomionych systemów pakietu OPROGRAMOWANIA
na jednym lub więcej komputerach.
4. LICENCJOBIORCA nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać OPROGRAMOWANIA.
Nie może on również przekazać swoich praw wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ innej
osobie fizycznej lub prawnej bez zgody pisemnej LICENCJODAWCY.
5. Odtwarzanie, dekompilacja lub deasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona. Zabronione
jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji OPROGRAMOWANIA lub jego części składowych.
6. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone LICENCJOBIORCY na podstawie niniejszej
umowy są zastrzeżone dla LICENCJODAWCY.
7.  Niezależnie  od  jakichkolwiek  innych  uprawnień  LICENCJODAWCA ma  prawo  w  każdej  chwili
rozwiązać niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ, jeśli LICENCJOBIORCA nie przestrzega jej postanowień. 
8. Niniejsza Licencja obejmuje także dołączoną do OPROGRAMOWANIA dokumentację, dostarczoną
w formie elektronicznej jak i formie wydrukowanej.
9. Niedopuszczalne jest dokonywanie instalacji ani korzystanie z oprogramowania lub też z jego
części  w sieci,  poprzez portale  internetowe,  w systemie terminalowym, o ile nie  zezwala na to
licencja. Niedopuszczalne jest również instalowanie czy korzystanie z oprogramowania lub też z jego
części na więcej komputerach aniżeli określa licencja.



10.  W  przypadku,  gdy  niniejsza  licencja  przestanie  obowiązywać  z  jakiejkolwiek  przyczyny,
LICENCJOBIORCA  jest  obowiązany  zniszczyć  wszystkie  posiadane  kopie  OPROGRAMOWANIA  i
wszystkie  jego  składniki  oraz  dokonać  niezwłocznego  usunięcia  OPROGRAMOWANIA  z  pamięci
komputera lub każdego innego urządzenia zdolnego przechowywać dane w formie cyfrowej. 

IV. CZAS TRWANIA LICENCJI

1. Niniejsza licencja uprawnia LICENCJOBIORCĘ do korzystania z oprogramowania określonego w
pkt I i II przez okres 1 (jednego) roku, chyba że LICENCJOBIORCA wnosi opłaty licencyjne za okres
krótszy. W takim wypadku licencja jest udzielana na ten krótszy okres.
2. W zakres powyżej określonego uprawnienia wchodzi także prawo do korzystania z najnowszych
wersji tego oprogramowania (tj. zawierających wydawane przez LICENCJODAWCĘ aktualizacje).
3.  W  przypadku  uiszczenia  przez  LICENCJOBIORCĘ  odpowiedniej  opłaty  licencyjnej
(abonamentowej), okres wskazany w pkt 1 przedłuża się o kolejny odpowiedni okres. Zapis ten
stosuje się odpowiednio w przypadku wnoszenia dalszych opłat licencyjnych.
4.  LICENCJODAWCA  ma  prawo  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  licencyjną  ze  skutkiem
natychmiastowym  w  przypadku,  gdy  LICENCJOBIORCA  naruszy  którykolwiek  z  obowiązków
wynikających z zakresu licencji (pkt III). Nie wyłącza to stosowania przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych odnoszących się do wypowiadania umów licencyjnych.

V.  GWARANCJA  I  OGRANICZENIA  GWARANCJI,  RĘKOJMIA,  ODSZKODOWANIE  W
PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW LICENCJI.

1.  LICENCJODAWCA  zastrzega  że,  dołożył  wszelkich  starań  aby  oprogramowanie  działało
prawidłowo,  zgodnie  z  przyjętymi  założeniami,  jednak,  obecny  stan  techniki  nie  pozwala  na
zagwarantowanie całkowitej bezbłędności oprogramowania.
2.  LICENCJODAWCA  udziela  na  nośnik  mediów  (dyskietka  i/lub  cd-rom),  o  ile  został  wydany,
gwarancji  na  okres  90  dni  od  daty  dostarczenia.  LICENCJODAWCA gwarantuje,  że  dostarczony
nośnik jest wolny od wad materiałowych jak i wytworzenia.
3. LICENCJODAWCA zapewnia użytkownikowi oprogramowanie w stanie, jakim jest, bez udzielenia
gwarancji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  przed
LICENCJONOBIORCĄ  oraz  jakąkolwiek  stroną  trzecią  z  tytułu  szkód  pośrednich,  ubocznych,
wtórnych, szczególnych, za straty moralne czy z nawiązką, w tym wynikających z utraty zysków,
dochodów, sposobności lub danych gospodarczych, wynikłych z lub odnoszących się do niniejszej
licencji lub produktu, bez względu na to, czy dotyczy odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej lub
innej,  nawet  jeśli  LICENCJODAWCA wiedział,  powinien był  wiedzieć lub został  poinformowany o
możliwości  wystąpienia  takich  szkód.  Całkowita  ryczałtowa  odpowiedzialność  LICENCJODAWCY
(karna umowna) wynikła z lub związana z niniejszą licencją lub produktem, bez względu na to, czy
jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa bądź inna, stanowi równowartość kwot faktycznie
wpłaconych  przez  LICENCJOBIORCĘ  zgodnie  z  niniejszą  UMOWĄ  LICENCYJNĄ.  Niniejszy  punkt
obowiązuje również,  gdy kara umowna przewidziana powyżej  nie wyczerpie  szkód poniesionych
przez osoby wymienione w tym punkcie.
4.  Za  naruszenie  obowiązków  LICENCJOBIORCY  wynikających  z  zakresu  licencji  (pkt  III)
LICENCJODAWCA  uprawniony  jest  do  naliczenia  kary  umownej  równej  opłacie  licencyjnej,  zaś
LICENCJOBIORCA zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 14 dni i zaprzestania naruszeń. Kara
umowna nie wyłącza dochodzenia przez LICENCJODAWCĘ odszkodowania na zasadach ogólnych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy LICENCJODAWCĄ a LICENCJOBIORCĄ jest
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę LICENCJODAWCY. W przypadku uznania przez sąd
poszczególnych  postanowień  niniejszych  warunków  licencyjnych  za  niebyłe,  jak  również  w
przypadkach przez niniejsze warunki nie uregulowanych, stosuje się odpowiednio ustawę o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie dodatkowe ustalenia pomiędzy LICENCJODAWCĄ a LICENCJOBIORCĄ, zmieniające treść
niniejszych warunków, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. LICENCJONOBIORCA odpowiada za użycie własne oraz swoich pracowników i osób mu podległych
lub  którymi  się  posługuje,  jako  użycie  oprogramowania  tzn.  zgodnie  z  nabytą  konfiguracją.
LICENCJONOBIORCA zobowiązuje się dotrzymywać wszystkich praw autorskich i licencyjnych wyżej
wymienionych.

LICENCJODAWCA LICENCJOBIORCA


