Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/04/22/DWP

Umowa licencyjna

zawarta w dniu _____________ roku w Krakowie, pomiędzy:
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542
Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000033198, o numerze NIP: 6760058847, o numerze REGON: 350239017, kapitał
zakładowy: 87 675 000 PLN (w całości wpłacony) którą reprezentują:
__________________________ - ___________________________
__________________________ - ___________________________
zwaną dalej Licencjobiorcą,
a
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
reprezentowaną przez:
__________________________ - ___________________________
__________________________ - ___________________________
zwanym dalej Licencjodawcą,
zwanymi łącznie Stronami lub każde z osobna Stroną,
o następującej treści:
§1
Definicje
Program – oznacza program komputerowy __________ (nazwa programu), złożony ze środowiska produkcyjnego oraz akceptacyjnego/testowego, na który składa się kod źródłowy oraz oprogramowanie, wykonany przez Licencjodawcę udostępniony Licencjobiorcy do używania na zasadach i w sposób wskazany
w Umowie.
Aktualizacja – zmiany w Programie wprowadzane bieżąco przez Licencjodawcę, mające na celu poprawę
aktualnej funkcjonalności Programu wraz ze wszystkimi zmianami i wymogami nakładanymi przez
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ustawodawcę niezbędnymi do poprawnego funkcjonowania umowy faktoringowej w zakresie funkcjonalnym realizowanym przez Program i wskazanym w niniejszej Umowie.
Usługi serwisowe – czynności faktyczne Licencjodawcy polegające na usuwaniu Błędów na warunkach
opisanych w załączniku Nr 1
Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część.
Obsługiwane Produkty – jakikolwiek produkt lub usługa finansowa rozliczana przez Program.
Miesięczny okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy. Pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy trwa
od _______________ r. do _______________ r.
Godziny robocze – godziny od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
§2
Oświadczenia Stron i Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest:
a.

udzielenie przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z Programu na zasadach wskazanych
w Umowie,

b.

świadczenie przez Licencjodawcę usług utrzymania, na zasadach określonych załączniku Nr
1.

2.

Przedmiot umowy nie obejmuje nabycia przez Licencjobiorcę uprawnień lub skorzystania z usług,
które nie są wyraźnie określone w Umowie.

3.

Licencjodawca zobowiązuje się do przekazania programu Licencjobiorcy w terminie __ dni roboczych od daty podpisania Umowy.

4.

Po przekazaniu przez Licencjodawcę Licencjobiorcy Programu, Licencjobiorca jest uprawniony do
korzystania z akceptacyjnego/testowego wersji systemu do końca trwania umowy. W terminie … dni.
Licencjobiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia testów odbioru potwierdzających prawidłową
realizację wdrożenia Programu na środowisku akceptacyjnym. Po potwierdzeniu przez Licencjobiorcę pozytywnego przeprowadzenia testów Programu Licencjodawca wykona wdrożenie Programu
na środowisko produkcyjne. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Licencjobiorcy co do prawidłowości wdrożenia Programu, funkcjonalności lub zgodności z warunkami licencji i złożonym zamówieniem, Licencjobiorca winien swoje zastrzeżenia zgłosić do dnia ___________________, pod rygorem utraty prawa do powołania się na zastrzeżenia w terminie późniejszym.

5.

W przypadku instalowania Aktualizacji, Licencjobiorca na wniosek Licencjodawcy przeprowadzi testy odbioru (na środowisku akceptacyjnym/testowym) potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie
Programu po wdrożeniu Aktualizacji. W takich przypadkach Licencjodawca przekaże wytyczne co
do zakresu wymaganych testów odbioru a Strony uzgodnią czas potrzebny na przeprowadzenie
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testów, formę testów oraz formę potwierdzenia testów. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Licencjobiorcy co do prawidłowości funkcjonowania Programu po wdrożeniu Aktualizacji, Licencjobiorca winien swoje zastrzeżenia zgłosić w Protokole odbioru, pod rygorem utraty prawa do powołania się na zastrzeżenia w terminie późniejszym. Po potwierdzeniu przez Licencjobiorcę pozytywnego przeprowadzenia testów Programu po wdrożeniu Aktualizacji na środowisku /akceptacyjnym
Licencjodawca wykona wdrożenie Aktualizacji na środowisko produkcyjne. Po wdrożeniu Aktualizacji na środowisku produkcyjnym Licencjodawca może w uzasadnionych przypadkach zażądać od
Licencjobiorcy przeprowadzenie testów prawidłowego wdrożenia na kopii środowiska produkcyjnego. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Licencjobiorcy co do prawidłowości funkcjonowania
Programu po wdrożeniu Aktualizacji, Licencjobiorca winien swoje zastrzeżenia głosić Licencjodawcy, pod rygorem utraty prawa do powołania się na zastrzeżenia w terminie późniejszym, a Licencjodawca jest zobowiązany do ich poprawy. Po potwierdzeniu przez Licencjobiorcę pozytywnego
przeprowadzenia testów wdrożenia Aktualizacji na środowisko produkcyjne Licencjodawca uruchomi Program na środowisku produkcyjnym do pracy w normalnym trybie. W przypadku braku
potwierdzenia na wskazany przez Licencjodawcę adres mailowy przez Licencjobiorcę pozytywnego
przeprowadzenia testów wdrożenia Aktualizacji na środowisko produkcyjne Licencjodawca wycofa
Aktualizację ze środowiska produkcyjnego albo na żądanie Licencjobiorcy pozostawi Aktualizację,
jednakże na wyłączne ryzyko Licencjobiorcy (tj. Licencjodawca nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek korzystania przez Licencjobiorcę z Aktualizacji).
§ 3 Licencja
1.

Z chwilą przekazania przez Licencjodawcę Licencjobiorcy Programu zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy,
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na okres trwania niniejszej Umowy, określony w § 6 ust. 1,
licencję. Udzielona licencja ma charakter odpłatny, jest niewyłączna, nieprzenoszalna, niepodzielna
i nie obejmującą swym zakresem uprawnienia do udzielania dalszej licencji (sublicencji) lub
jakiegokolwiek innego przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Programu na polach eksploatacji określonych w ust.
2 niniejszego paragrafu bez ograniczeń przestrzennych (tj. na terytorium Polski i wszystkich krajów
świata). Wynagrodzenie za udzielenie licencji na wszystkich polach eksploatacji, określonych w ust.
2, zostało ustalone w § 5 Umowy.

2.

Licencja, o której mowa w ustępie 1 obejmuje pola eksploatacji konieczne do korzystania przez
Licencjobiorcę na własny użytek z Programu, tj. pola eksploatacji w zakresie używania, utrwalania
i wprowadzana do pamięci serwera lub stacji roboczej, dla których został nabyty; przy czym
Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Programu na jednym serwerze służącym do celów
produkcyjnych oraz na jednym serwerze stanowiącym środowisko testowe.
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3.

Licencjodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Programie (w tym wprowadzania
Aktualizacji) w okresie obowiązywania licencji, a zmiany takie nie będą stanowić naruszenia
warunków licencji. Z dokonania zmian (w tym wprowadzania Aktualizacji) Strony sporządzą
Protokół odbioru, gdy przeprowadzano testy odbioru zgodnie z § 2 ust. 5.

4.

Licencjodawca przeprowadzi w siedzibie rejestrowej Licencjobiorcy szkolenie z systemu
____________________ dla wskazanej przez Licencjobiorcę grupy osób. Czas szkolenia – cztery
bloki po 6h w formie ustalonej przez strony Umowy. Jednocześnie Licencjodawca postawi do
dyspozycji Licencjobiorcy wskazaną przez siebie osobę i wskaże jej adres e-mail, pod którym przez
30 dni od daty uruchomienia systemu pracownicy Licencjobiorcy będą mogli wysyłać pytania
dotyczące funkcjonowania Programu. Czas na odpowiedź ze strony Licencjodawcy 8h roboczych.

5.

Licencjodawca udostępni minimum miesięczną wersję testową Programu z możliwością
wprowadzania klientów testowych i przejścia z nimi pełnej ścieżki w okresie maksymalnie do jednego
miesiąca od daty podpisania umowy (wersja testowa do dyspozycji Licencjobiorcy do dnia
poprzedzającego dzień uruchomienia Programu), przed wdrożeniem systemu informatycznego do
obsługi faktoringu.

6.

Licencjodawca udostępni środowisko akceptacyjne/testowe Programu do bieżącej symulacji
procesów - infrastruktury umożliwiającej rozbudowy aplikacji i testy procesów przez cały okres
obowiązywania umowy od terminu uruchomienia Systemu.

7.

Licencja będzie obejmować moduły Front Office i Back Office, które mają kompleksowo wspierać
klientów i pracowników Licencjobiorcy w świadczeniu usług faktoringowych zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia.
§4
Ograniczenia korzystania z Oprogramowania

1.

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Licencjobiorca nie
może:
a.

trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie,

b.

tłumaczyć, przystosowywać Programu, zmieniać układu Programu, ani wprowadzać jakichkolwiek innych zmian w Programie,

c.

zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz.
83 ze zm.
§5
Wynagrodzenie
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1.

Strony postanawiają, iż Licencjobiorca będzie uiszczał wynagrodzenie z tytułu Licencji co miesiąc.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie na rachunek bankowy Licencjodawcy wskazany
na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Licencjobiorcę prawidłowo wystawionej
przez Licencjodawcę faktury VAT.

2.

Licencjodawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy widnieje w wykazie, o którym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dane tam podane
są prawdziwe i aktualne, Licencjobiorca oświadcza, że w sytuacji gdy na fakturze wskazany zostanie
przez Licencjodawcę rachunek bankowy niewidniejący w wyżej wskazanym wykazie, niezwłocznie
zgłosi ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego.

3.

Licencjobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, ich duplikatów i korekt drogą elektroniczną
i bez podpisu.
Za dzień zapłaty faktury VAT uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Licencjobiorcy.
W przypadku opóźnienia w płatności Licencjodawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie
w płatności w transakcjach handlowych.

4.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia z tytułu Licencji w trakcie obowiązywania Umowy wynosi
_________zł;

5.

Stawka wynagrodzenia jest stawką netto. Licencjodawca doliczy do nich podatek VAT wedle stawek
obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
§6
Okres obowiązywania umowy

1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ______________2022 do ______________ 2026 r.

2.

Licencjodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku
zapłaty przez Licencjobiorcę wynagrodzenia wskazanego w § 5 za dwa miesiące rozliczeniowe, co
nie oznacza kolejne. W takim przypadku Licencjodawca wyznaczy Licencjobiorcy pisemnie dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych faktur. Po bezskutecznym upływie tego terminu
licencjodawca może złożyć Licencjobiorcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze
skutkiem natychmiastowym.

3.

Umowa może ulec rozwiązaniu w trakcie trwania licencji z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz w sytuacji podjęcia przez Licencjobiorcę decyzji o zaprzestaniu kontynuacji usługi. Wówczas wynagrodzenie Licencjodawcy będzie
obejmowało jedynie pełne zamknięte okresy dotychczas świadczonych usług.

4.

Każda strona ma prawo wypowiedzenia umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5.

Niezależnie od innych uprawnień w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy przez Licencjodawcę, Licencjobiorca wyznaczy Licencjodawcy pisemnie dodatkowy tygodniowy termin do
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należytego wykonania umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu Licencjobiorca ma prawo
wypowiedzeniu Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§7
Współpraca i poufność
1.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach
mających wpływ na realizację Umowy.

2.

Wszelkie zawiadomienia, zgody lub inna korespondencja, będzie przekazywana listem poleconym
lub e-mailem na adres Strony wskazany poniżej. W przypadku przesłania zawiadomienia e-mailem
do uznania zawiadomienia za doręczone potrzebne jest potwierdzenia przez Licencjodawcę otrzymania zawiadomienia.

3.

Dla oświadczeń stron o których mowa w § 6 wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

4.

Sprawy bieżące niewprowadzające zmian do Umowy lub nieokreślone w § 6 będą ustalane przez
upoważnionych przedstawicieli Stron e-mailem.

5.

Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, jednakże wymagane jest zachowanie formy pisemnej przy powiadamianiu drugiej strony o zmianie.

6.

Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem prawidłowej realizacji Umowy.

7.

Niezależnie od obowiązków przewidzianych w Umowie do Stron należeć będzie niezwłoczne przekazywanie sobie danych oraz udzielanie informacji niezbędnych do realizacji Umowy.

8.

Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania nieuprawnionym osobom
trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom informacji o warunkach Umowy oraz informacji o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, w szczególności:
a.

treści i warunków Umowy,

b. oferowanych cenach, stosowanych marżach, upustów, warunków handlowych,
c. know–how,
d. innych

informacjach

które

to

informacje

pozyskane

zostaną

w

trakcie

lub

w związku z realizacją Umowy, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek
ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji
odpowiednich władz,.
§8
Oświadczenia stron
1. Licencjodawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, numer NIP: _______________ i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
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2. Na rzecz Licencjobiorcy faktury należy wystawiać i przesyłać według następujących danych:
Nazwa: MARR S.A.
Adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
NIP:

67600588473.

3. Licencjobiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
§9
Postanowienia Końcowe
1.

Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów mogących powstać na tle obowiązywania
lub wykonywania niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Licencjobiorcy.

2.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej z wyjątkiem danych
określonych w §7 ust. 4.

3.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

Licencjodawca

Licencjobiorca

