UMO W A LI C E N C YJNA

Niniejsza umowa licencyjna („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy spółką CS-Lab Janusz Wawak,
Andrzej Rogożyński, Szymon Paprocki s.c. z siedzibą pod adresem: Wojska Polskiego 65A, 85-825
Bydgoszcz, NIP: 9532539069, REGON: 340268216, zwaną dalej Licencjodawcą, a Licencjobiorcą.
Licencjodawca i Licencjobiorca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna również „Stroną”.
Niniejsza Umowa określa prawnie wiążące prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem z
Oprogramowania przez Licencjobiorcę, dlatego Strony powinny uważnie zapoznać się z treścią
Umowy.
Zaakceptowanie niniejszej Umowy poprzez kliknięcie przez Licencjobiorcę odpowiedniego pola
oznaczającego zgodę na związanie się postanowieniami Umowy jest niezbędne dla nawiązania
stosunku licencji i legalne korzystanie z Oprogramowania. W przypadku braku akceptacji niniejszej
Umowy przez Licencjobiorcę, korzystanie z Oprogramowania nie będzie możliwe.

§1
DEFINICJE
W celu uzgodnienia pojęć, na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają następujące definicje:
a)

Oprogramowanie – oprogramowanie, którego wyłącznym właścicielem jest Licencjodawca,
stanowiące wtyczkę (plugin) do programu Mach4 opracowanego przez ArtSoft Newfangled
Solutions, służące zapewnieniu możliwości użytkowania programu Mach4 na Urządzeniach, wraz
z dokumentacją udostępnianą wraz z tym oprogramowaniem;

b)

Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni uznanych ustawowo za
wolne od pracy w Polsce;

c)

Godziny Robocze – godziny 8:00 – 16:00 w każdym Dniu Roboczym;

d)

Informacje Poufne – wszelkie nieopublikowane informacje dotyczące działalności Strony, w
szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003
roku Nr 153, poz. 1503 ze zm.), tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności, a także informacje dotyczące kontrahentów, dostawców, technologii, produkcji,
planów handlowych, finansów, spraw pracowniczych, wynagrodzeń, zawieranych umów,
realizowanych usług lub produktów, ponoszonych kosztów działalności gospodarczej,
prowadzonych negocjacji, a także nieujawnionych do publicznej wiadomości objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa, handlową lub służbową Strony;

e)

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Licencjodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f)

Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.);

g)

Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami (o ile występują);
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h)

Urządzenia – produkowane i dystrybuowane przez Licencjodawcę urządzenia do sterowania
maszynami CNC (kontrolery, in. sterowniki CSMIO/IP wraz z modułami rozszerzeń CSMIO),
kompatybilne z Oprogramowaniem na dzień zawarcia Umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieodpłatnej
licencji na korzystanie z Oprogramowania, oraz świadczy usługi wsparcia technicznego, a
Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania na warunkach i zasadach
określonych w niniejszej Umowie oraz współpracy z Licencjodawcą w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonywania Umowy. Szczegółowe obowiązki Stron określono w poniższych
postanowieniach Umowy.

§3
OBOWIĄZKI LICENCJODAWCY
1.

W ramach niniejszej Umowy Licencjodawca zobowiązuje się do:
a)

udzielenia Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania na zasadach
wskazanych w § 5 Umowy,

b)

świadczenia na rzecz Licencjobiorcy usług wsparcia technicznego na zasadach określonych
w § 6 Umowy.

2.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie powinno być interpretowane jako udzielenie przez
Licencjodawcę dalej idących praw własności intelektualnej w zakresie korzystania z
Oprogramowania.

3.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie powinno być interpretowane jako udzielenie przez
Licencjodawcę jakiejkolwiek gwarancji pełnej kompatybilności Oprogramowania ze wszystkimi
funkcjami oraz wersjami programu Mach4.

§4
OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
1.

Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania na warunkach i zasadach
określonych w niniejszej Umowie.

2.

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
a)

Oprogramowanie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie na Urządzeniu produkcji
Licencjodawcy;

b)

osiągi, czasy obróbki i inne parametry produkcyjne wskazane przez Licencjodawcę w
niniejszej Umowie lub innych publicznie dostępnych materiałach ofertowych mają
charakter ogólny i szacunkowy i mogą różnić się od rzeczywistych parametrów
uzyskiwanych przez Licencjobiorcę przy wykorzystaniu Oprogramowania. Licencjodawca nie
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gwarantuje osiągnięcia przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek rezultatu w związku z
korzystaniem z Oprogramowania;
c)

Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od błędów, przy czym
Licencjodawca podejmuje w swojej działalności czynności zmierzające do minimalizacji
występowania ewentualnych błędów w Oprogramowaniu;

d)

Oprogramowanie może nie być kompatybilne ze wszystkimi funkcjami oraz wersjami
programu Mach4;

e)

Licencjodawca nie gwarantuje zgodności Oprogramowania z nowszymi modelami Urządzeń,
tj. Urządzeniami innymi niż wymienione w § 1 lit. h) Umowy;

f)

Licencjodawca nie gwarantuje żadnej minimalnej
Licencjobiorcy aktualizacji Oprogramowania;

g)

na podstawie niniejszej Umowy Licencjodawca nie udziela licencji ani w inny sposób nie
udostępnia Licencjobiorcy programu Mach4.

częstotliwości

udostępniania

§5
LICENCJA
1.

Licencjodawca udziela na rzecz Licencjobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej i niezbywalnej licencji
na czas nieokreślony na korzystanie z Oprogramowania, bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji (licencja
wieczysta):
a)

b)

2.

w odniesieniu do dokumentacji udostępnianej wraz z Oprogramowaniem będącej utworem
w rozumieniu Prawa autorskiego:
i.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – prawo do zwielokrotnienia egzemplarzy
dokumentacji techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową oraz prawo do
wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera – wyłącznie w celach związanych z
korzystaniem z Oprogramowania przez Licencjobiorcę;

ii.

prawo do korzystania z dokumentacji – wyłącznie w celach związanych z korzystaniem
z Oprogramowania przez Licencjobiorcę.

w odniesieniu do Oprogramowania będącego utworem w rozumieniu Prawa autorskiego:
i.

prawo do wprowadzenia Oprogramowania do Urządzenia Licencjobiorcy wskazanego
w § 2 Umowy;

ii.

prawo do uruchamiania, odtwarzania oraz stosowania Oprogramowania w zakresie
niezbędnym do korzystania z Urządzenia wskazanego w § 2 Umowy w oparciu o
Oprogramowanie.

Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej nie obejmuje w szczególności uprawnienia do:
a)

rozpowszechniania poszczególnych utworów, ich kopii lub egzemplarzy oraz wprowadzania
utworów do obrotu lub egzemplarza tych utworów,
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b)

tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych
zmian utworów, rozwijania Oprogramowania, dekompilacji, odtwarzania, reprodukowania
lub modyfikowania Oprogramowania w całości lub w części, zwielokrotniania kodu
źródłowego Oprogramowania lub tłumaczenia formy kodu. Jakakolwiek czynność dotycząca
zwielokrotnienia kodu Oprogramowania lub tłumaczenia jego formy wymaga uprzedniej
pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Licencjodawcy. Kod źródłowy Oprogramowania
nie jest przedmiotem Umowy. Licencjobiorca nie otrzymuje prawa do wykonywania ani
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Oprogramowania.

3.

Licencja na korzystanie z Oprogramowania w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej zostaje
udzielona Licencjobiorcy z chwilą zaakceptowania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej
Umowy (moment udzielenia licencji).

4.

Wygaśnięcie w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną licencji na korzystanie z
Oprogramowania powoduje jednocześnie wygaśnięcie licencji na korzystanie z dokumentacji
udostępnionej wraz z Oprogramowaniem.

5.

Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie, ma charakter licencji odwołalnej i podlegającej
wypowiedzeniu. Licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia lub odwołania licencji ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli Licencjobiorca narusza warunki niniejszej Umowy i licencji,
oraz nie zaprzestaje naruszeń wraz z usunięciem skutków naruszeń w terminie wyznaczonym
przez Licencjodawcę w pisemnym wezwaniu, nie dłuższym jednak niż 3 (trzy) Dni Robocze.

6.

Licencjodawca gwarantuje, że Oprogramowanie jest wolne od wad prawnych, a w szczególności
nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, oraz nie narusza w
jakikolwiek inny sposób praw własności intelektualnej osób trzecich.

7.

Licencjobiorca nabywa
Oprogramowanie.

8.

W ramach udzielonej licencji Licencjobiorca nabywa prawo do uzyskania aktualizacji
Oprogramowania do jego nowszych wersji powstałych przez cały okres trwania licencji.

własność

otrzymanych

nośników,

na

których

utrwalono

§6
WSPARCIE TECHNICZNE
1.

Licencjodawca na podstawie niniejszej Umowy świadczyć będzie na rzecz Licencjobiorcy usługi
wsparcia technicznego dotyczącego Oprogramowania na niżej wymienionych zasadach, przez
cały okres trwania licencji.

2.

Wsparcie techniczne oferowane jest w ograniczonym zakresie utrzymania i użytkowania
Oprogramowania. W ramach wsparcia technicznego Licencjodawca udziela odpowiedzi na
pytania Licencjobiorcy kierowane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) i dotyczące
poszczególnych funkcjonalności Oprogramowania, a także pomaga rozwiązywać zgłaszane przez
Licencjobiorcę problemy techniczne z Oprogramowaniem wynikłe w trakcie jego użytkowania.
Wsparcie techniczne nie obejmuje wykonywania czynności naprawczych, jak również
rozwiązywania problemów w działaniu Oprogramowania związanych z korzystaniem z
Oprogramowania w niekompatybilnych Urządzeniach.
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3.

Zgłoszenia Licencjobiorcy kierowane będą na następujący dedykowany adres e-mail
Licencjodawcy: office@cs-lab.eu. Zgłoszenie powinno każdorazowo zawierać informacje na
temat wersji Oprogramowania, z którego korzysta Licencjobiorca, numer seryjny Urządzenia
powiązanego z licencją, szczegółowy opis oraz określenie problemu i jego objawów.
Licencjodawca nie przewiduje możliwości świadczenia usług wsparcia technicznego za
pośrednictwem komunikacji telefonicznej.

4.

Usługi wsparcia technicznego będą świadczone wyłącznie w Dni Robocze w Godzinach
Roboczych.

5.

Licencjodawca udziela odpowiedzi na zgłoszenia Licencjobiorcy w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych
od otrzymania prawidłowego zgłoszenia. Odpowiedź na zgłoszenie następować będzie wyłącznie
drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).

6.

Licencjodawca zachowuje prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.
Licencjodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług wsparcia technicznego w odniesieniu
do zgłoszeń powodowanych:
a)

nieprawidłową obsługą Oprogramowania, w tym nieprawidłowym administrowaniem
Oprogramowaniem;

b)

nieprawidłową instalacją lub konfiguracją Oprogramowania, chyba że została ona dokonana
przez Licencjobiorcę zgodnie z wytycznymi Licencjodawcy,

c)

usterkami w Urządzeniach niekompatybilnych z Oprogramowaniem,

d)

naprawami lub modyfikacjami Oprogramowania podejmowanymi przez nieupoważnione
osoby trzecie;

e)

przyczynami zewnętrznymi będącymi wynikiem działania siły wyższej.

7.

W przypadku, gdy Licencjobiorca dokona zgłoszenia nieobjętego zakresem wsparcia,
Licencjodawca po stwierdzeniu tego faktu poinformuje o tym Licencjobiorcę z krótkim
wyjaśnieniem przyczyn bezzasadności zgłoszenia oraz odmowy udzielenia odpowiedzi.

8.

Żadne z postanowień powyższego paragrafu nie powinno być interpretowane jako udzielenie
przez Licencjodawcę gwarancji jakości lub tym podobnego zapewnienia dotyczącego
Oprogramowania.

§7
LICENCJA NIEODPŁATNA
Wykonanie przedmiotu Umowy, udzielenie Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie, korzystanie z Oprogramowania,
przeniesienie własności nośników, na których utrwalono Oprogramowanie, a także za świadczenie
usług wsparcia technicznego następuje w sposób nieodpłatny.
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§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Licencjodawca niniejszym oświadcza, a Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że
Oprogramowanie nie zostało przygotowane celem spełnienia indywidualnych potrzeb ani
wymogów Licencjobiorcy, wobec czego Licencjodawca nie składa żadnych zapewnień i gwarancji
co do przydatności Oprogramowania do celów zamierzonych przez Licencjobiorcę.

2.

Licencjobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym
korzystaniem z Oprogramowania, w szczególności niezgodnie z celem Oprogramowania lub
warunkami licencji określonymi w niniejszej Umowie.

3.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego wyłączona zostaje
odpowiedzialność Licencjodawcy za utracone korzyści i szkody pośrednie wynikające ze szkód
poniesionych w związku z niniejszą Umową. Zdanie poprzedzające nie stosuje się, jeżeli
Licencjobiorca jest Konsumentem.

4.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego całkowita
odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy z tytułu wszystkich przypadków
niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązań z Umowy lub przepisów prawa i
czynów niedozwolonych stanowiących jednocześnie przypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy nie będzie przekraczać 100% wartości wynagrodzenia należnego
Licencjodawcy z tytułu jednorazowego udzielenia licencji rocznej na Oprogramowanie według
stanu obowiązującej na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Zdanie poprzedzające nie stosuje się,
jeżeli Licencjobiorca jest Konsumentem.

5.

Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy
jest powodowane działaniem siły wyższej, np.: stanem wyjątkowym, wojną, pożarem, powodzią,
strajkiem, lokautem lub jakąkolwiek inną przyczyną, nieprzewidywalną, niezależną od Strony
oraz pozostającą poza kontrolą Strony. W takim przypadku niniejsza Umowa ulega zawieszeniu
na okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni. Na koniec przedmiotowego okresu 90dniowego Strona, której działalność nie została utrudniona działaniem „siły wyższej”, ma prawo
do rozwiązania Umowy na podstawie uprzedniego pisemnego, pod rygorem nieważności,
oświadczenia skierowanego do drugiej Strony.

6.

Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie nie jest towarem o znaczeniu strategicznym w
rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i
usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1050), a także nie jest
wymienione w wykazie towarów podwójnego zastosowania (Rozporządzenie Rady (WE) nr
428/2009 z dnia 5 maja 2009 r., Dz. Urz. UE nr L 134/1 ze zm.) oraz nie znajduje się, w aktualnym
w dniu wywozu przesyłki, wykazie uzbrojenia określonym na podstawie ww. ustawy. W związku
z powyższym, towar ten nie podlega ograniczeniom w obrocie z zagranicą na mocy ww. ustawy.
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§9
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa zostaje zawarta na czas odpowiadający udzielonej licencji.

§ 10
POUFNOŚĆ INFORMACJI
1.

Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy uzyskane od drugiej Strony
Informacje Poufne, niezależnie od tego czy zostały one przekazane bezpośrednio przez drugą
Stronę, czy też osobę trzecią działającą w jej imieniu oraz nie ujawniać ich osobom trzecim w
całości ani w części. Strona otrzymująca zobowiązuje się korzystać z Informacji Poufnych
wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz wyłącznie w celu realizacji Umowy.

2.

Strony postanawiają, że Informacją Poufną jest w szczególności treść i poszczególne elementy
Oprogramowania udostępnianego Licencjobiorcy.

3.

Strona może ujawniać w niezbędnym zakresie Informacje Poufne wyłącznie w przypadku, gdy:
a)

Strona, od której informacja pochodzi wyrazi pisemną zgodę na ujawnienie Informacji
Poufnych ze wskazaniem zakresu jej ujawnienia oraz podmiotów, którym Informacja Poufna
może być ujawniona,

b)

Informacja Poufna stała się uprzednio publicznie jawna w okolicznościach nie będących
wynikiem czynu bezprawnego,

c)

Informacja Poufna jest znana osobie otrzymującej przed uzyskaniem jej od Strony
ujawniającej ze źródła innego niż takie, które objęte jest obowiązkiem zachowania
poufności, pod warunkiem udowodnienia tej okoliczności, lub

d)

ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie, lub obowiązek
ujawnienia wynika z podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego lub administracyjnego,
z zastrzeżeniem, że Strona ujawniająca zobowiązana jest z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomić na piśmie drugą Stronę o wynikającej z obowiązku prawnego konieczności
ujawnienia pochodzących od niej informacji, tak aby umożliwić jej podjęcie czynności
faktycznych lub prawnych mogących zapobiec lub ograniczyć takie ujawnienie.

4.

Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć wszelkie realne środki ostrożności w celu ochrony
poufności Informacji Poufnych przekazanych jej przez drugą Stronę, a także odpowiada za
zachowanie ich poufności przez osoby, którym powierza wykonanie zadań związanych z
wykonaniem Umowy.

5.

Każda ze Stron zobowiązuje się w szczególności:
a)

ochraniać poufność Informacji Poufnych ze starannością przynajmniej taką samą, jaką
stosuje do ochrony własnej informacji ściśle poufnej i/lub o podobnym charakterze, przy
czym taka dbałość zawsze będzie nie mniejsza niż rozsądna,

b)

ograniczać dostęp do Informacji Poufnych zastrzegając go wyłącznie dla swoich doradców
prawnych lub ekonomicznych, którzy muszą je znać i są poinformowani o obowiązkach
wynikających z Umowy,
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c)

każdorazowo informować osoby mające dostęp do Informacji Poufnych drugiej Strony o
charakterze udostępnianych informacji oraz zapewnić, aby osoby te zobowiązały się do nie
ujawnienia udostępnionych im informacji na warunkach co najmniej analogicznych do
zawartych w Umowie.

6.

Obowiązki w zakresie zachowania poufności wiążą Strony przez cały czas obowiązywania
Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, do chwili utraty poufnego charakteru danej
informacji.

7.

Na pisemne żądanie Strony ujawniającej, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Strona
otrzymująca nie będzie dalej korzystać z Informacji Poufnych drugiej Strony i zniszczy wszelkie
materiały zawierające takie informacje łącznie z ich kopiami. Strona otrzymująca zwróci Stronie
ujawniającej wszelkie otrzymane dokumenty, próbki, rysunki, prototypy i tym podobne
otrzymane w ramach niniejszej Umowy. Na żądanie Strony ujawniającej Strona otrzymująca
dostarczy jej pisemny protokół zniszczenia wszelkich nośników zawierających otrzymane
informacje.

8.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Licencjobiorcy w zakresie
korzystania z Oprogramowania na podstawie udzielonej licencji.

9.

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązków określonych powyżej, drugiej
Stronie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia stosownego odszkodowania.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W przypadku uznania przez właściwy sąd któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za
niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w
mocy. Strony podejmą starania celem zmiany niniejszej Umowy w zakresie niezbędnym dla
zapewnienia jej zgodności z prawem i wykonalności oraz by w sposób możliwie najpełniejszy
odzwierciedlić intencje Stron pierwotnie zawarte w niniejszej Umowie, z uwzględnieniem
nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.

2.

Wszelkie modyfikacje, zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od
niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Niniejsza Umowa stanowi całkowite, ostateczne i wyłączne porozumienie Stron co do jej
przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, porozumienia i umowy Stron
związane z przedmiotem niniejszej Umowy.

4.

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim. W sprawach
nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w
szczególności Prawa autorskiego oraz Kodeksu cywilnego.

5.

Wszelkie spory lub roszczenia majątkowe, wynikłe pomiędzy Stronami w związku z treścią i/lub
wykonaniem niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Strony na drodze polubownej. Jeżeli w
terminie 10 (dziesięciu) dni od daty doręczenia pisma wszczynającego spór lub konkretyzującego
roszczenie Strony nie dojdą do porozumienia, spór taki lub roszczenie będzie rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W przypadku Licencjobiorcy będącego
Strona 8 z 9

Konsumentem, spór lub roszczenie będzie rozstrzygane przez sąd powszechny według
właściwości ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
6.

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszej Umowy, Licencjobiorca nie jest
uprawniony do cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej
zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zdanie poprzedzające nie
stosuje się, jeżeli Licencjobiorca jest Konsumentem.
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