Umowa licencyjna ograniczona na korzystanie z programu komputerowego
zawarta w dniu 4 czerwca 2007 r. w Kielcach między:
„Polcom International” SA z siedzibą w Kielcach przy ul. Letniej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowdzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr 35367,
reprezentowaną przez:
Wincenta Mikulskiego - członka zarządu,
Jadwigę Batych - członka zarządu,
zwaną dalej „Licencjodawcą”,
a
„Audio Marketing” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żwirki i Wigury 11/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 93453,
reprezentowaną przez:
Stefana Rabczewskiego - prezesa zarządu,
Mirosława Krotosza - członka zarządu,
zwaną dalej „Licencjobiorcą”,
o następującej treści:
§ 1
Strony zgodnie ustalają następujące znaczenie używanych w treści niniejszej umowy terminów:
1)	Program - wyprodukowany przez Licencjodawcę program komputerowy o nazwie „Synthax”;
2)	Nośnik Programu - dysk CD-ROM, na którym został utrwalony Program wraz z Instrukcją w postaci elektronicznej;
3)	Instrukcja - instrukcja instalacji i obsługi Programu, utrwalona na Nośniku Programu w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej;
4)	Kod dostępu - kod numeryczny utworzony przez Licencjodawcę, zastrzeżony dla Licencjobiorcy, identyfikujący go i pozwalający na instalcję programu;
5)	Obiekt - budynek biurowy Licencjobiorcy przy ul. Żwirki i Wigury 11/2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 2
Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Programu w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich.
§ 3
1.	Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu.
2.	Licencja zostaje udzielona na okres 1 roku, począwszy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
3.	Licencja zostaje udzielona wyłącznie dla Obiektu. Na terenie Obiektu licencja obejmuje nieograniczoną liczbę stanowisk.
4.	Licencjobiorca nie może upoważnić jakiejkolwiek osoby trzeciej do korzystania z Programu.
5.	Licencjobiorca zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami wynikającymi z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 4
Licencjobiorca nie jest uprawniony do:
1)	trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Programu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem i w zakresie przypadków, gdy zwielokrotnianie Programu jest niezbędne dla jego wprowadzania, wyświetlania oraz stosowania;
2)	rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu, Programu lub jego kopii;
3)	sporządzania kopii zapasowej Programu.
§ 5
Nazwa oraz logo Programu podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów. Licencjobiorca bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy nie jest uprawniony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
§ 6
1.	W celu umożliwienia realizacji niniejszej umowy Licencjodawca wydaje i przenosi na Licencjobiorcę prawo własności Nośnika Programu oraz Instrukcji utrwalonego techniką drukarską.
2.	Licencjodawca zobowiązuje się - niezwłocznie po spełnieniu przez Licencjobiorcę warunków rejestracji Programu określonych w Instrukcji - wygenerować i udostępnić Licencjobiorcy Kod dostępu.
3.Z zastrzeżeniem ust. 6-10 Licencjodawca zapewnia Licencjobiorcy niewadliwe funkcjonowanie Programu oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z Programu – z zastrzeżeniem  ust. 5, bez odrębnego wynagrodzenia - wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Programu, które ujawnią się po pierwszej instalacji Programu dokonanej przez Licencjobiorcę lub dla Licencjobiorcy.
4.	Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Programie oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia Kodu dostępu, loginu lub hasła dostępowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Programu lub z Instrukcją) instalowania  lub korzystania z Programu przez Licencjobiorcę, jego personel lub osoby trzecie.
5.	Jeżeli w okresie trwania niniejszej umowy zostanie stwierdzona wadliwość materiałowa lub wadliwość zapisu Nośnika Programu, Licencjodawca bez odrębnego wynagrodzenia wymieni niezwłocznie wadliwy nośnik na nośnik wolny od wad.
6.	Jeżeli w okresie trwania niniejszej umowy Nośnik Programu zostanie utracony albo ulegnie uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłową instalację Programu z przyczyn, za które nie odpowiada Licencjodawca, Licencjodawca, na pisemny wniosek Licencjobiorcy, dostarczy w terminie 14 dni nowy nośnik, za zwrotem kosztów nabycia niezapisanego nośnika, zapisu oraz dostarczenia nowego nośnika.
§ 7
Licencjobiorca może korzystać z modyfikacji lub usprawnień Programu dokonanych przez Licencjodawcę na warunkach odrębnie ustalonych przez Strony.

§ 8
1.	Z tytułu udzielenia przez Licencjodawcę licencji zgodnie z niniejszą umową Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty Licencjodawcy jednorazowej ryczałtowej opłaty licencyjnej w wysokości 10.500,00 netto (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
2.	Zapłata opłaty licencyjnej, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Licencjodawcę.
§ 9
1.	W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Licencjobiorcę Licencjodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2.	Za istotne naruszenie postanowień umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
1)	naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Licencjodawcy;
2)	zwłokę w uiszczeniu opłaty licencyjnej, o której mowa w § 8 ust. 1.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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