
Umowa na udostępnienie oprogramowania 

KONBET POZNAŃ – SMART 1.5 

 

Umowa zawarta w dniu ………………….. roku w Poznaniu pomiędzy:  

KONBET Poznań Sp. z o.o. Sp.k.,  

ul. św. Wincentego 11, 61-003 Poznań, 

NIP:7851770196, REGON 301011574, 

reprezentowanym przez:  

Pana Artura Kisiołka – Prezesa Zarządu, zwanym w dalej „Licencjodawcą.”,  

 

a ………………………………………………………………………………………………………….  
imię, nazwisko, nazwa działalności / firma 

PESEL……………………, NIP …….............................., KRS …............................................... 

zamieszkałym …………………………………………………………………………………….……. 

siedziba działalności................................................................................................................... 

zwanym dalej „Licencjobiorcą” 

 

§ 1 

Licencjodawca oświadcza, iż posiada prawa majątkowe do programu SAMRT 1.5 i jest 

uprawniony do udzielenia nieodpłatnej licencji na jego używanie. 

§ 2 

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej licencji na używanie aplikacji SMART 1.5, 

stanowiącego zestaw makr dla programu AUTOCAD począwszy od wersji 2008 do 2015 

oraz ZW CAD PRO począwszy od wersji 2009 do 2015.  

§ 3 

Licencjodawca oddaje licencjobiorcy w użytkowanie oprogramowanie w stanie gotowym  

do zainstalowania. Licencjobiorca dokonuje instalacji oprogramowania licencyjnego  

na komputerze, spełniającym minimalne wymagania sprzętowe zalecane przez 

licencjodawcę.  

§ 4 

1. Dozwolona jest instalacja Programu wyłącznie na jednej jednostce komputerowej,  

do której Licencjobiorca posiada tytuł prawny (licencja jednostanowiskowa). Licencjodawca 

przyznaje Licencjobiorcy jeden kod odblokowujący program SAMRT 1.5 na każde 

stanowisko komputerowe.  



2. W ramach niniejszej umowy na korzystanie, udzielono licencji wraz z kodami 

odblokowującymi na …………… jednostek komputerowych.  

3. Dopuszczalne jest przeniesienie Programu na inną jednostkę komputerową tego samego 

Użytkownika, ale wyłącznie po usunięciu Programu z poprzedniej jednostki.  

§ 5 

Licencja jest udzielana na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 6 

1. Licencjobiorcy zabrania się udzielania sublicencji. Licencjobiorca upoważniony jest  

do sporządzenia wyłącznie jednej kopii zapasowej Programu lub Dokumentacji na jedną 

jednostkę komputerową.  

2. Dokumentacja w formie elektronicznej może być wyłącznie jednorazowo wydrukowana, 

bez prawa do powielania lub rozpowszechniania.  

3. Dokumentacja w formie drukowanej nie może być kopiowana lub rozpowszechniana.  

4. Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, tłumaczenia, przystosowywania Programu  

lub Dokumentacji w całości lub w części, a także wykorzystywania w inny sposób niż opisany 

w niniejszej Licencji lub ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie próby 

złamania zabezpieczeń mogą trwale uszkodzić kod programu, tym samym uniemożliwiając 

dalsze poprawne jego działanie.  

5. Zabrania się wstecznego odtwarzania, dekompilacji, dezasemblacji Programu lub innego 

uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Programu  

z wyjątkiem zakresu, jaki jest wyraźnie dopuszczalny przez bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

§ 7 

1. Licencjobiorcy zabrania się: 

 Sprzedawania lub udostępniania programu lub jego części; 

 Tworzenia opracowań będących pochodną programu lub jego części oraz instrukcji 

obsługi.  

 Ingerowania w pracę programu, modyfikowania programu lub jego elementów składowych.  

2. Zabrania się usuwania, zmieniania, zakrywania informacji o prawach autorskich  

lub oznaczeń w szczególności informacji i oznaczeń autora, znajdujących się w Programie 

lub Dokumentacji.  

3. Z chwilą naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych ograniczeń umowa licencyjna 

wygasa.  

  



§ 8 

Odpowiedzialność autora i licencjodawcy za Program lub Dokumentację: 

 Program lub Dokumentacja są udostępniane Licencjobiorcy w takim stanie, w jakim je 

otrzyma.  

 Autor i Licencjodawca nie gwarantują, iż Program lub Dokumentacja będą należycie 

funkcjonować w każdym środowisku i systemie operacyjnym – Autor nie ponosi wobec 

Licencjobiorcy lub osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym jakiekolwiek 

szkody związane z używaniem i korzystaniem lub niemożnością używania i korzystania 

Programu lub Dokumentacji.  

§9 

Zastrzeżenia: 

 Program oraz Dokumentacja są przewidziane jako pomoc w projektowaniu i nie mogą 

zastąpić niezależnego testowania bezpieczeństwa lub użyteczności projektowanych 

elementów.  

 Licencjobiorca oraz inne osoby korzystające z Programu lub Dokumentacji odpowiadają  

za przeprowadzenie niezależnych procedur testowania otrzymanych wyników łącznie  

z wszelkimi elementami zaprojektowanymi przy użyciu Programu. 

 Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie 

informacji zawartych w programie, jak również za powstałe w wyniku użytkowania programu 

ewentualne szkody czy błędy w projektach. Licencjobiorca nabywa i korzysta  

z oprogramowania na własną odpowiedzialność i nie może mieć podstaw do wnoszenia 

jakichkolwiek roszczeń teraz oraz w przyszłości. 

 Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za uzyskane wyniki i wobec stanu zaawansowania 

techniki nie wyklucza błędów w związku z przetwarzaniem danych dla wszystkich 

przypadków.  

 Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oprogramowaniu  

i dokumentacji (aktualizacje oprogramowania i dokumentacji)  

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują zapisy powszechnie 

obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

LICENCJOBIORCA:              LICENCJODAWCA: 


