Umowa sublicencyjna na korzystanie z projektu racjonalizatorskiego
zawarta w Bydgoszczy w dniu 14 maja 2007 r. pomiędzy:
„Audio Rec” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Polnej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 5219283,
reprezentowaną przez:
Mikołaja Potalę - prezesa zarządu,
Agnieszkę Figurską - członka zarządu,
zwaną dalej Licencjodawcą,
a
Janem Bystrzyckim, zam. w Bydgoszczy przy ul. Róży 25/8, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „EM Studio” Jan Bystrzycki, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2329874,
zwanym dalej Licencjobiorcą,
o następującej treści:
§ 1
1.	Licencjodawca oświadcza, że otrzymał od „Acoustica Tech.” sp.j. z siedzibą w Warszawie licencję na używanie projektu racjonalizatorskiego o nazwie „E-Akustyk” z prawem udzielania Sublicencji Kontrahentom, za zgodą „Acoustica Tech.” sp.j.
2.	Sublicencja może być udzielona jedynie na zasadach, na jakich Licencjodawca otrzymał licencję na używanie projektu racjonalizatorskiego. Szczegółowe zasady udzielenia sublicencji określają dalsze postanowienia umowy.
§ 2
1.	Licencjodawca udziela Janowi Bystrzyckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „EM Studio” Jan Bystrzycki niewyłącznej Sublicencji na używanie projektu racjonalizatorskiego (dalej „Projekt”) ograniczonej do zakresu określonego w niniejszej umowie (dalej „Sublicencja”).
2.	Szczegółowy opis Projektu wraz z dokumentacją techniczną stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.	Sublicencja obejmuje kod wynikowy w programie „E-Akustyk”.
4.	Licencjodawca zobowiązuje się do przekazania Licencjobiorcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowego korzystania z Projektu.
5.	Sublicencja jest przedmiotem ograniczeń określonych w niniejszej Umowie.
6.	Sublicencja uprawnia i zobowiązuje Licencjobiorcę do używania Projektu wyłącznie na terytorium Polski do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
§ 3
1.	Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Licencjodawcy miesięcznych opłat licencyjnych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc rozliczeniowy w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2.	Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Licencjodawcę.
§ 4
Licencjobiorca nie może:
1)	sprzedawać sublicencji, udzielać kolejnych sublicencji, przekazywać jakichkolwiek praw do Projektu, użyczać, oferować do wspólnego używania lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać Projektu osobom trzecim;
2)	kopiować Projektu.
§ 5
Licencjobiorca nie nabywa własności Projektu, jego kopii, dokumentacji ani innych materiałów dostarczonych wraz z Projektem.
§ 6
Licencjobiorca jest zobowiązany do:
1)	przechowywania Projektu w sposób zapobiegający bezprawnemu użyciu, skopiowaniu lub rozpowszechnianiu Projektu;
2)	podjęcia wszelkich działań mających na celu ochronę przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym haseł i innych zabezpieczeń niezbędnych do korzystania z Projektu.
§ 7
Sublicencja jest udzielona na czas nieoznaczony.
§ 8
Licencjodawca ma prawo cofnąć Sublicencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem Licencjodawca wyznaczy 14-dniowy termin do zaniechania naruszeń przez Licencjobiorcę.
§ 9
W wypadku cofnięcia z jakiejkolwiek przyczyny niniejszej Sublicencji, z dniem cofnięcia Sublicencji:
1)	wygasają również wszelkie prawa Licencjobiorcy do korzystania z Projektu; 
2)	Licencjobiorca zaprzestanie korzystania z oprogramowania;
3)	Licencjobiorca będzie zobowiązany do zwrotu Licencjodawcy Projektu wraz ze wszystkimi materiałami i dokumentacją na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Licencjodawcę.
§ 10
1.	Obowiązki Licencjodawcy i „Acoustic Tech.” sp.j. są ograniczone do wymiany nośnika magnetycznego, na którym dostarczono Projekt, jeśli tego rodzaju nośnik okaże się wadliwy, oraz usunięcia wady oprogramowania, jeżeli uniemożliwi ona jego normalne wykorzystanie.
2.	Zarówno Licencjodawca, jak i „Acoustic Tech.” sp.j. nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Licencjobiorcy i osobom trzecim, w szczególności:
a)	spowodowane utratą danych powstałych w wyniku nadużycia lub wadliwej obsługi Projektu,
b)	powstałe wskutek korzystania z Projektu na niewłaściwym sprzęcie lub przy użyciu niewłaściwych programów.
§ 11
Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Licencjodawcy oraz „Acoustic Tech.” sp.j. w skutek nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Ewentualne spory zaistniałe między stronami umowy w wyniku realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Licencjodawcy.
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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