Umowa licencyjna
zawarta w dniu .................. (data) roku w ………………………. (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy:
Firma UpLogic sp z.o.o, NIP: 5423242842, REGON: 360760634, KRS: 0000542991 adres: 15333 Białystok, Zwierzyniecka 10 lok. 5
zwanym dalej LICENCJOBIORCĄ,
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej LICENCJODAWCĄ.
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na wykorzystanie
biblioteki oprogramowania zawierającej implementacje algorytmu antykolizyjnego, którego wynikiem jest
manewr antykolizyjny dla morskich jednostek pływających, które znalazły się w sytuacji zagrażającej
kolizją na akwenie otwartym.

2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wobec dzieła wyłączne i nieograniczone
terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe. Licencjodawca zapewnia, iż dzieło nie jest
obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
§2
1. Licencjodawca udziela licencji na następujących polach eksploatacji obejmujących:
1.1. zwielokrotnianie dowolną techniką,
1.2. utrwalanie,
1.3 wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich pamięci,
1.4 wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych,

1.5 użycie w programach i systemach komputerowych stworzonych przez Licencjobiorcę,
pod warunkiem ich wykorzystania w obszarach związanych wyłącznie z planerami tras
dla jachtów morskich, których integralnym elementem jest system nawigacji dla jachtów
morskich.
2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
3.

Z

tytułu

udzielonej

licencji,

Licencjodawcy

przysługuje

wynagrodzenie

w

wysokości .................. zł (słownie: ……..złotych i ………../100) netto za korzystanie z utworu
na każdym polu eksploatacji wskazanym w § 2.
4. Należność dla Licencjodawcy zostanie przekazana na jego rachunek bankowy numer
……………………………………………………., w terminie 7 dni od daty dostarczenia
biblioteki oprogramowania. Licencjodawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie
nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty podpisania niniejszej umowy.
§3
Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn.
zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
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