Umowa licencyjna
zawarta w dniu ………………… w …………………. pomiędzy:
Bartłomiej Sowa zam. ul. Grunwaldzka 5, 36-040 Boguchwała prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą: Tacho-Taxi B. Sowa w Boguchwale.
oraz
Piotr Rusinek zam. ul. Dr. Tkaczowa 309A, 36-040 Boguchwała.
oraz
Paulina Teśniarz zam. ul. Tysiąclecia 8/6, 38-400 Krosno
reprezentowani przez: Bartłomiej Sowa
zwanymi dalej Licencjodawcą
a
…...................

o następującej treści:
§1
1. Licencjodawca oświadcza, że:
1) jest współtwórcą aplikacji internetowej sprzedaży biletów 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 Systemy 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,
3. System zawiera:
elementy według załącznika nr 1
4. W ramach dostosowania systemu do funkcjonowania, Licencjodawca wykona na
rzecz Licencjobiorcy: Nową stronę www w oparciu o technologie
TICKET-TOURS.EU ( HTML5, CSS3, JQUERY, MYSQL ) w języku polskim
i angielskim w wersji standardowej oraz mobilnej umieszczoną na serwerze
Licencjodawcy oraz zapewni usługę hostingową.
5. Usługa hostingowa o której mowa w ust. 4. polega na udostępnieniu Licencjobiorcy,
w sieci internet, powierzchni serwerów, oprogramowania, oraz mocy obliczeniowej,
umożliwiającej utrzymanie i funkcjonowanie Systemu.
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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 świadczenia usługi hostingowej, opłacanie domeny w
serwisie …............, serwisu technicznego, szkolenia oraz doradztwa.
§3
1. Strony ustalają opłatę:
a) licencyjną w wysokości …...... ( słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych ) plus
podatek VAT według obowiązującej stawki.
b) opłatę abonamentową w wysokości ….... ( słownie: dwieście złotych ) miesięcznie plus
podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Opłata licencyjna będzie uiszczona przez Licencjobiorcę:
a) w formie 12 rat miesięcznych. Począwszy od miesiąca w którym została podpisana
umowa
b) na podstawie faktur VAT na wskazany w niej rachunek bankowy, w terminie 14 dni od
dnia jej wystawiania.
3. Opłata abonamentowa będzie uiszczana:
a) w formie rat miesięcznych począwszy od miesiąca w którym została podpisana umowa
b) na podstawie faktur VAT na wskazany w niej rachunek bankowy,
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Licencjodawcy

§4
W terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Licencjodawca zobowiązuje się
wydać Licencjobiorcy System w postaci:
Przygotowanej indywidualnej aplikacji internetowej wraz ze stroną www pod sub-domeną
www................ticket-tours.eu umieszczonej na serwerze Licencjodawcy oraz modernizację
istniejącej strony …................. W ten sposób aby umożliwić współpracę z Systemem.
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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. Usługa hostingowa świadczona jest przez czas nieokreślony z zastrzeżeniem jej
wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Licencja wygasa wraz z upływem okresu jej wypowiedzenia.
4. Licencja obejmuje również wszelkie dostarczone Licencjobiorcy w czasie wykonywania
umowy unowocześnienia, ulepszenia i modyfikacje Systemu.
5. Licencja udzielona jest na zasadzie licencji niewyłącznej i niezbywalnej na potrzeby
własne na serwerze dedykowanym ticket-tours.eu Licencjodawcy.
6. System jest przeznaczony do korzystania z wszystkich urządzeń z dostępem do internetu
za pośrednictwem wszystkich dostępnych przeglądarek internetowych.
7. W przypadku rozwiązania umowy Licencjodawca zobowiązuje się do przekazania
Licencjobiorcy wszystkich plików nowo powstałej strony www odpowiedzialnych za
szablon, grafikę, konfigurację Facebook, system zarządzania treścią i ogólny wygląd tak
aby można byłoby odtworzyć stronę www na innym serwerze. Zobowiązuje się również do
przekazania wszystkich plików z baz danych dotyczących historii rezerwowanych oraz
zakupionych biletów i bazy klientów w okresie obowiązywania umowy. Licencjodawca
zastrzega sobie pliki chronione prawem autorskim i ich nie przekazuje. To jest: Moduł
Płatności Online, Moduł Rezerwacji Telefoniczna, Moduł Punkty Premium, Moduł Panel
Kierowcy praz Moduł Sieć Sprzedaży zgodnie z załącznikiem nr 1
§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, ani też nie będzie świadczył żadnych usług
na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem Systemu lub jego części,
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,
7) będzie promował markę TICKIET-TOURS w formie; umieszczenia na własnej nowopowstałej stronie www linku przekierowującego URL do serwera www.ticket-tours.eu
wraz z logiem TICKET-TOURS i naniesienia informacji o Systemie na autokarach lub
busach Licencjobiorcy w ilości sztuk…......., w postaci naklejek z logiem
TICKET-TOURS o wzorze według załącznika nr 2
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§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.
2. Przeszkolenia pracowników Licencjobiorcy w zakresie funkcjonowania i obsługi
Systemu,
3. Rozwijania Systemu z uwzględnieniem uwag i sugestii Licencjobiorcy oraz
nieodpłatnego konfigurowanie wersji up – gradowch. Licencjodawca zobowiązuje się
do opracowania nie mniej niż jednej nowej aktualizacji na rok.
4. 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.
5. Maksymalny czas reakcji na zgłoszone problemy związane z użytkowaniem Systemu
( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) wynosi:
1) 1 godzina – rozmowa telefoniczna ze specjalistą,
2) 7 dni – pisemna odpowiedź,
3) 1 godzina - interwencja w siedzibie Licencjobiorcy (sytuacje dotyczące sprzedaż)
4) 12 godzin – interwencja w siedzibie Licencjobiorcy (sytuacja dotycząca zwykłych
bieżących spraw)
6. Maksymalny czas usunięcia awarii Systemu wynosi 1 godzina od dnia 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.
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§ 11
Licencjodawca gwarantuje stałą wyłączność na swoje trasy i linie regularne. oznacza to, że w
momencie dołączenia do systemu Licencjobiorca zyskuje niezbywalne prawo
zastrzeżenia sobie możliwości uruchomienia przez innego uczestnika, innej sprzedaży
biletów przez serwis Ticket-Tours na tej samej linii lub trasie.

§ 12
Licencjodawca uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatności opłaty licencyjnej ponad 30 dni, jak
również w sytuacji naruszenia przez Licencjobiorcę innych istotnych postanowień niniejszej
umowy.
§ 13
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 zamieszkanie.
§ 14
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.

Licencjodawca:

Licencjobiorca:

Załączniki:
1. Specyfikacja, zawartość i elementy systemu TICKET-TOURS.
2. Wzór naklejki przeznaczonej do promowania marki TICKET-TOURS.
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załącznik nr 1

Specyfikacja, zawartość i elementy systemu TICKET-TOURS
System TICKET-TOURS jest to aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie biletami
autokarowymi. Umożliwia poprzez kanał płatności PAYU sprzedaż biletów Licencjobiorcy
drogą elektroniczną. Łączy w sobie system sprzedażowy z systemem rezerwacyjnym.
Zapewnia informowanie kierowców Licencjobiorcy o planowanych i realizowanych kursach
za pośrednictwem urządzeń mobilnych (Tablet, Smartfon, z dostępem do internetu).
Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym. Kierowca informowany jest o dokonanych
rezerwacjach i zakupionych biletach w trakcie wykonywania kursu przewozowego.
Następnie wszystkie zbierane dane na temat sprzedaży oraz rezerwacji są automatycznie
przetwarzane i na bieżąco raportowane Licencjobiorcy w postaci wielu raportów.
Podstawowe elementy aplikacji dostępne przez stronę www:
1. Moduł Płatności Online – skonfigurowany odpowiednio pod zarejestrowane konto
sklepu www.payu.pl Licencjobiorcy.
2. Moduł Rezerwacja Telefoniczna – archiwizowanie w bazie danych rezerwacji
telefonicznych poprzez odpowiedni formularz który jest zintegrowany z Modułem
Płatności Online.
3. Moduł Punkty Premium – funkcja opcjonalna, prowadzenie programu
lojalnościowego dla użytkowników zarejestrowanych w aplikacji klienta.
4. Moduł Panel Kierowcy – interfejs oraz kanał transmisji informacji z baz danych o
rezerwacjach telefonicznych oraz zakupionych biletach do urządzenia mobilnego z
dostępem do internetu.
5. Moduł Sieć Sprzedaży – umożliwia organizację punktów sprzedaży biletów
przewoźnika poprzez zewnętrzne podmioty którym Licencjobiorca udzielił autoryzacji
do odpowiedniego Konta Agenta.
6. ….
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załącznik nr 2

Wzór naklejki przeznaczonej do promowanie marki
TICKET-TOURS umieszczanej na autokarach lub busach

wysokość 10 cm – szerokość 30 cm
Pojazdy na których naniesiona będzie naklejka promocyjna:
1. …....................
2. …....................
3. ….....................

7/7

