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Umowa licencyjna
Zawarta w dniu określonym w Załączniku do niniejszej umowy pomiędzy:
Bartłomiej Sowa zam. ul. Grunwaldzka 5, 36-040 Boguchwała prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą: Tacho-Taxi Bartłomiej Sowa w Boguchwale, reprezentowaną przez:
Bartłomieja Sowę - właściciela
zwanym dalej Licencjodawcą
a
podmiotem, określonym z załączniku nr 2 do niniejszej umowy zwanym dalej Licencjobiorcą o
następującej treści:
§1
1. Licencjodawca oświadcza, że:
1) jest twórcą aplikacji internetowej służącej do obsługi warsztatu tachografów cyfrowych
zwanej dalej SYSTEMEM i SYSTEM ten jest przedmiotem ochrony określonej w art. 1
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (
Dz.U. z 1994r. nr 24 poz. 83 )
2) jest dysponentem autorskich praw majątkowych do SYSTEMU,
3) prawa, o których mowa w pkt 2 są wolne od jakichkolwiek obciążeń i Licencjodawca
może korzystać z nich bez żadnych ograniczeń,
2. Licencjobiorca oświadcza, że:
1) przed zawarciem umowy szczegółowo zapoznał się z właściwościami SYSTEMU i
ustalił, że SYSTEM nadaje się do wykorzystywania w działalności Licencjobiorcy,
2) jego wolą jest uzyskanie licencji na korzystanie z SYSTEMU,
3) zamierza korzystać z SYSTEMU,
4) poinformuje wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników SYSTEMU, że ponoszą
oni odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie systemu zgodnie z jego
przeznaczeniem i są zobowiązani do sprawdzenia czy dane umieszczone na dokumentach
stanowiących wyniki pracy Systemu są zgodne z stanem faktycznym.
3. SYSTEM zawiera elementy według załącznika nr 1
4. W ramach dostosowania usługi do funkcjonowania, Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy
prawo do użytkowania SYSTEMU oraz wszystkim jego zarejestrowanym technikom
warsztatowym. Licencjobiorca rejestrując swoją firmę na stronie digital-tacho.eu uzyskuje
dostęp do panelu administracyjnego do obsługi zarejestrowanych techników warsztatu oraz
zarejestrowanych miejsc wykonywania działalności. SYSTEM będzie zapewniać pełną
funkcjonalność wspomagającą prace wszystkim jego uczestnikom poprzez: umożliwienie
pełnego odczytu kart warsztatowych z opcją drukowania tabliczek instalacyjnych, protokołów
sprawdzeń i kalibracji, protokołów odczytu, poświadczeń braku możliwości odczytu
tachografów cyfrowych oraz pokwitowań przekazań danych z elektronicznych kart kierowców.
Licencjobiorca uzyska dostęp do wszystkich danych zgromadzonych przez swoich techników
warsztatowych poprzez generowany indywidualny elektroniczny rejestr wykonanych czynności.
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§2
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z SYSTEMU (zwanej
dalej „Licencją”), a Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczania Licencjodawcy umówionej:
a) opłaty licencyjnej,
b) opłaty abonamentowej z tytułu udostępniania wiedzy know-how dla techników, świadczenia
usługi hostingowej, opłacanie serwisu technicznego, szkolenia oraz doradztwa,
c) opłaty dodatkowej w przypadku zmiany zarejestrowanego technika.
§3
1. Strony ustalają:
a) opłatę licencyjną w wysokości 1400 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych) plus podatek
VAT według obowiązującej stawki za jednego technika warsztatu zarejestrowanego w
systemie,
b) opłatę abonamentową w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) rocznie plus
podatek VAT według obowiązującej stawki. Opłata abonamentowa za pierwszy rok za
danego technika jest zawarta w ramach opłaty, o której mowa w pkt 1,
c) opłatę dodatkową w wysokości 300 zł netto w przypadku zmiany technika
(identyfikowanego poprzez numer karty warsztatowej, z wyłączeniem zmian numeru
spowodowanych zastąpieniem lub odświeżeniem karty).
2. Opłata licencyjna będzie uiszczona przez Licencjobiorcę przy zakupie licencji,
3. Opłata abonamentowa będzie uiszczana do końca danego miesiąca w którym mija kolejny rok
użytkowania systemu licząc od rejestracji danego technika,
4. Opłata dodatkowa będzie uiszczana w przypadku zmiany zarejestrowanego technika warsztatu
na inną osobę,
5. Opłaty wymienione w pkt 2, 3 i 4 wnoszone są na rachunek bankowy o numerze: 16 1050 1458
1000 0090 7223 2896, prowadzony przez ING Bank Śląski, na podstawie faktur VAT w terminie
30 dni od dnia ich wystawienia
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Licencjodawcy.
7. Opłaty o których mowa w pkt 1 ulegają zmniejszeniu przy zakupie następujących pakietów
licencji:
- dla 5 techników – o 5%
- dla 10 techników – o 10%
8. Przez określenie „technik warsztatu” używane w niniejszej umowie rozumie się osobę która jest
uprawniona do wykonywania czynności w warsztacie tachografów cyfrowych posiadająca kartę
warsztatową wydaną przez odpowiedni podmiot na podstawie Ustawy o Systemie Tachografów
Cyfrowych, identyfikowaną przez numer karty warsztatowej, za wyjątkiem zmian numeru karty
spowodowanej odświeżeniem lub zastąpieniem karty.
§4
W terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia do Licencjodawcy przez Licencjobiorcę
podpisanej niniejszej umowy Licencjodawca zobowiązuje się przygotować Licencjobiorcy
SYSTEM w postaci konta administracyjnego do obsługi własnej działalności oraz udostępni
możliwość założenia odpowiedniej co do ilości i rodzaju kont techników warsztatu ustalonych w
niniejszej umowie.
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§5
1 . Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony z zastrzeżeniem jej wypowiedzenia przez
każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Okres trwania licencji, na potrzeby ustalenia opłat o których mowa w §3 ust. 1 liczy się od
chwili zarejestrowania poszczególnych techników w systemie.
3. Usługa hostingowa świadczona jest przez czas nieokreślony z zastrzeżeniem jej
wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Licencja wygasa wraz z upływem okresu jej wypowiedzenia.
5. Licencja obejmuje również wszelkie dostarczone Licencjobiorcy w czasie wykonywania
umowy unowocześnienia, ulepszenia i modyfikacje SYSTEMU.
6. Licencja udzielona jest na zasadzie licencji niewyłącznej i niezbywalnej na potrzeby własne na
serwerze dedykowanym Licencjodawcy.
7. System jest przeznaczony do korzystania z wszystkich urządzeń z dostępem do Internetu za
pośrednictwem wszystkich dostępnych przeglądarek internetowych.
8. W przypadku rozwiązania umowy Licencjodawca zobowiązuje się do przekazania
Licencjobiorcy wszystkich plików z baz danych dotyczących historii zapisów w rejestrach
użytkowników, oddziałów, kalibracji, wiadomości oraz logów w okresie obowiązywania
umowy.

§6
Licencjobiorca zobowiązuje się, że:
1. będzie korzystał z Systemu wyłącznie do obsługi własnej działalności,
2. nie będzie udzielał żadnym osobom sublicencji na korzystanie z SYSTEMU, nie obciąży
SYSTEMU żadnymi prawami osób trzecich,
3. bez zgody Licencjodawcy nie będzie dokonywał trwałego lub czasowego zwielokrotnienia
SYSTEMU w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
4. nie będzie dokonywał odtwarzania struktury SYSTEMU ani jego dekompilacji, jak również
jakichkolwiek innych zmian w SYSTEMIE,
5. powstrzyma się od wszelkich innych działań lub zaniechań, które naruszałyby lub prowadziły do
naruszenia autorskich praw majątkowych Licencjodawcy do SYSTEMU,
6. umożliwi Licencjodawcy przeprowadzenie kontroli poprawności korzystania z Licencji, przy
czym kontrola taka może być wykonywana tylko w dniach roboczych, za które uznaje kolejne
dni tygodnia od poniedziałku do piątku, w wyjątkiem dni będących ustawowo dniami wolnymi
od pracy, i w godzinach pracy zakładu Licencjobiorcy,
zapewni odpowiednie środki techniczne określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
§7
Kopię bezpieczeństwa baz danych, kodu źródłowego oraz konfiguracji wykonuje Licencjodawca
na własny serwer zapasowy każdego dnia o godzinie 00:00'
§8
W ramach obowiązywania niniejszej umowy Licencjodawca zobowiązuje się ponadto do:
1 . Przekazania wszystkich niezbędnych informacji jak rozpocząć pracę w Systemie.
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2. Przeszkolenia pracowników Licencjobiorcy w zakresie funkcjonowania i obsługi Systemu
3. Rozwijania SYSTEMU z uwzględnieniem istotnych uwag i sugestii Licencjobiorcy
4. Licencjodawca zobowiązuje się do opracowania nie mniej niż jednej nowej aktualizacji na rok,
która będzie zawierać wszystkie niezbędne elementy wynikające ze zmian stanu prawnego
dotyczącego warsztatu tachografów cyfrowych oraz ewentualnych zmian technicznych
dotyczących procesu sprawdzania, kalibracji tachografów cyfrowych oraz dystrybucji
pobieranych z niech danych.
5. Zapewnienia telefonicznej i zdalnej pomocy oraz doradztwa w zakresie rozwiązywania
bieżących problemów związanych z użytkowaniem Systemu (Hot – Line) w dni robocze w
godzinach 8:00 – 16:00 w wymiarze 160 godzin miesięcznie.
6. Maksymalny czas reakcji na zgłoszone problemy związane z użytkowaniem SYSTEMU ( z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) wynosi:
- 1 godzina – rozmowa telefoniczna ze specjalistą,
- 7 dni – pisemna odpowiedź.
7. Maksymalny czas usunięcia awarii SYSTEMU wynosi 8 godzin od chwili zgłoszenia.
§9
Odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy względem Licencjobiorcy reguluje Kodeks
Cywilny.
§ 10
1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane tzw. siłą wyższą, przy czym w umowie „siła
wyższa” oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, pozostające poza racjonalną kontrolą
Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na wykonywanie przez tę Stronę
zobowiązań wynikających z umowy, których Strona dotknięta takim zdarzeniem nie mogła
przewidzieć i którym nie mogła zapobiec, przezwyciężyć ich ani ograniczyć (w całości lub w
części) poprzez działanie z należytą starannością.
2. Strona dotknięta działaniem siły wyższej, będzie mogła domagać się całkowitego lub
częściowego zawieszenia wykonywania umowy, w trakcie całego okresu występowania siły
wyższej.

§ 11
Licencjodawca uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatności opłaty licencyjnej ponad 30 dni po uprzednim
pisemnym wezwaniu do zapłaty, jak również w sytuacji naruszenia przez Licencjobiorcę innych
istotnych postanowień niniejszej umowy.
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§12
W przypadku, gdy wykonana na mocy niniejszej Umowy usługa lub dostarczone na mocy niniejszej
Umowy produkty okażą się wadliwe w sposób powodujący szkody na osobie lub na majątku innym
niż te produkty, Dostawca zobowiązuje się zrekompensować straty oraz przejąć roszczenia i ich
skutki prawne wobec Zamawiającego w odniesieniu do wszelkich takich szkód.
§13
1. Każda ze Stron:
a) traktuje jako ściśle poufne:
 wszelkie informacje uzyskane lub otrzymane w efekcie negocjacji, zawierania umów lub
wykonywania swoich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie oraz
 wszelkie inne informacje handlowe, finansowe, operacyjne, techniczne i marketingowe
(bądź wszelkie inne tajemnice i informacje zastrzeżone) dotyczące drugiej Strony i
uzyskane (w każdym przypadku) zgodnie z niniejszą Umową (zwane dalej łącznie
„Informacjami Poufnymi”). Poufność obejmuje również Umowę oraz produkty i usługi
dostarczane na mocy Umowy
b) nie publikuje ani w żaden inny sposób nie ujawnia jakiejkolwiek osobie Informacji Poufnych bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Klauzula §13 pkt. 1 nie ma zastosowania, jeżeli Strona ujawniająca Informacje Poufne wykaże,
że:
a) ujawnienie takie jest wymagane przepisami prawa, giełdy lub organu regulacyjnego bądź
rządowego właściwego dla tej Strony, bez względu na to, czy wymóg ten ma charakter
ustawowy; lub
b) strona dysponowała Informacjami Poufnymi zgodnie z prawem (po okazaniu odpowiednich
pisemnych dowodów) przed ich otrzymaniem lub uzyskaniem; lub
c) informacje Poufne zostały podane do publicznej wiadomości w inny sposób, niż z winy tej
Strony.
3. Każda ze Stron ma obowiązek zagwarantować poufność poprzez zobowiązanie swojego
personelu i ewentualnych podwykonawców do zachowania poufności lub poprzez zastosowanie
innych odpowiednich działań.
4. Bez uszczerbku dla postanowień niniejszej klauzuli §13 Licencjobiorca może ujawnić
Informacje Poufne każdej osobie prawnej należącej do służb uprawnionych z mocy prawa do do
uzyskania tych informacji w ramach prowadzonych postępowań.
5. Postanowienia niniejszej klauzuli §13 stosują się przez okres trzech (3) lat od daty wygaśnięcia
lub rozwiązania niniejszej Umowy.
§14
Obie Strony zobowiązują się do przestrzegania i stosowania dziesięciu zasad inicjatywy Organizacji
Narodów Zjednoczonych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania
zrównoważonego rozwoju (United Nations Global Compact) na całym świecie, w tym dotyczących
praw człowieka, stosunku pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji, a Dostawca zagwarantuje,
że wszyscy jego podwykonawcy uczestniczący w świadczeniu usług lub z nimi związani złożą
identyczne zobowiązanie.
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§15
1. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie bezpośredniej realizacji niniejszej Umowy osoby
kontaktowe dla obu stron umowy będą określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Licencjobiorca oraz Licencjodawca zobowiązują się do każdorazowego pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zmianie osoby kontaktowej wyznaczonej do realizacji
niniejszej Umowy.
§ 16
1. Strony zobowiązują się, że będą dążyły do tego, aby wszelkie spory wynikłe na tle umowy były
w najlepszej wierze załatwiane ugodowo.
2. W przypadku, gdy spór nie zostanie załatwiony ugodowo będzie on rozstrzygnięty przez
właściwy sąd ze względu na siedzibę Licencjodawcy.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
i przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Licencjobiorcy, jeden dla Licencjodawcy.

Podpis Licencjobiorcy, data

Podpis Licencjodawcy, data

Załączniki:
1. Załącznik nr 1: Specyfikacja, zawartość i elementy systemu Digital-Tacho.eu.
2. Załącznik nr 2: Ustalenie ilości techników, rodzaju licencji, aktywnych pakietów oraz osób
odpowiedzialnych za realizację umowy
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Załącznik nr 1 do umowy licencyjnej systemu digital-tacho.eu
Specyfikacja, zawartość i elementy systemu Digital-Tacho.eu
System Digital-Tacho.eu w wersji PRO jest to aplikacja internetowa wspomagająca pracę
warsztatu tachografów cyfrowych. Umożliwia wydrukowanie na podstawie danych zgromadzonych
na karcie warsztatowej technika warsztatu wydrukowanie tabliczki instalacyjnej zgodnej z
wymogami rozporządzenia KOMISJI (WE) NR
1360/2002 w zakresie podstawowym,
sporządzenia protokołu ze sprawdzenia i kalibracji tachografu oraz księgi rejestrowej. Ponadto
system umożliwia wydrukowanie zaświadczenia o wykonaniu kalibracji tachografu cyfrowego –
opcjonalnie wraz z certyfikatem o sprawdzeniu urządzenia do ograniczania prędkości
zainstalowanego w pojeździe.
System dysponuje modułem administracyjnym (1 licencja – bez opłat) umożliwiającym dodawanie
oraz edycję lokalizacji oraz dodawanie oraz edycję techników warsztatu do ilości uzgodnionej w
umowie.
Moduł administracyjny jest wyposażony w komunikator służący do przekazywania
komunikatów wszystkim lub wybranym technikom zarejestrowanym w systemie wraz z
nadzorowaniem ich odebrania oraz moduł umożliwiający przypomnienie technikom warsztatu o
upływie ważności ich kart warsztatowych i uprawnień na podstawie wprowadzonych przez
administratora danych.
Ponadto moduł administracyjny jest wyposażony w funkcję sporządzania lokalnej kopii
danych (pliki z kart warsztatowych, pliki pdf protokołów kalibracji, zaświadczeń itp.) samodzielnie
przez administratora dla całości lub części organizacji.
System umożliwia również sporządzanie dokumentacji dotyczącej pobierania danych z
tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz przesyłanie tych danych do odbiorców z serwera
digital-tacho.eu.
System nie jest oprogramowaniem służącym pobieraniu i przenoszeniu danych w
rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2006
r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania.
System służy do archiwizacji danych pobranych z kart warsztatowych i tachografów cyfrowych
oraz wizualizacji danych zapisanych na kartach warsztatowych techników warsztatu na tabliczkach
instalacyjnych oraz protokołach na podstawie wprowadzonych przez techników warsztatu wyników
pomiarów i obserwacji.

Podpis Licencjobiorcy, data

Podpis Licencjodawcy, data
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Załącznik nr 2
Do umowy licencyjnej systemu digital-tacho.eu
Ustalenie danych Licencjobiorcy, ilości techników, rodzaju licencji, aktywnych pakietów oraz osób
odpowiedzialnych za realizację umowy
Zgodnie z umową licencyjną której niniejszy załącznik jest integralną częścią strony. Zgodnie z umową
Strony umowy ustalają:
Dane Licencjobiorcy:
Nazwa i adres Licencjobiorcy
Siedziba Licencjobiorcy
NIP Licencjobiorcy
Imię i nazwisko osoby (osób)
podpisujących umowę w
imieniu Licencjobiorcy
Ilość techników i aktywne pakiety
Ilość aktywnych techników warsztatu maksymalnie
Aktywne pakiety systemu
Zgodnie z zapisami § 3 pkt 1a 1b, 2 niniejszej umowy całkowita cena wynosić będzie:
Opłaty jednorazowe, o których mowa w § 3 umowy
Nazwa opłaty
Opłata licencyjna pakiet podstawowy PRO
Opłata licencyjna pakiet KOMFORT
Opłata licencyjna pakiet FACHOWY
Opłaty abonamentowe o których mowa w § 3 umowy
Nazwa opłaty
Opłata licencyjna pakiet podstawowy PRO
Opłata licencyjna pakiet KOMFORT
Opłata licencyjna pakiet FACHOWY
Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy
Ze strony
Imię i Nazwisko
Licencjodawcy
Licencjobiorcy

Cena jednostkowa

Opłata

Cena jednostkowa

Opłata

Telefon

Adres mailowy

Data zawarcia umowy:
Załącznik został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Licencjobiorcy, jeden
dla Licencjodawcy.
Potwierdzam odbiór

Potwierdzam wykonanie

Podpis Licencjobiorcy i data

Podpis Licencjodawcy i data
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