
Umowa licencyjna 
na używanie płatnego oprogramowania komputerowego 

firmy OpenSolution

§ 1
W treści niniejszej umowy następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć jak podano poniżej:

1. OpenSolution - firma OpenSolution z siedzibą w  Skoczowie, ul. Stalmacha 43 B, Regon:  240262286,
NIP: 548-237-74-66,  reprezentowana przez Zdzisława Zawadę

2. Użytkownik – osoba, która weszła w posiadanie oprogramowania opracowanego przez OpenSolution do
którego dołączona została niniejsza Umowa

3. Umowa – niniejsza umowa licencyjna

§ 2
1. Umowa reguluje zasady korzystania z płatnego oprogramowania komputerowego opracowanego przez

OpenSolution
2. Umowa  zostaje  zawarta  pomiędzy  OpenSolution  a  Użytkownikiem  w  momencie  udostępnienia

Użytkownikowi oprogramowania  przez OpenSolution 
3. Korzystanie z oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy.
4. OpenSolution  oświadcza,  że  przysługują  mu  wyłączne  autorskie  prawa  majątkowe  i  osobiste  do

oprogramowania.  Wyjątek  stanowią  dodatki  znajdujące  się  w  katalogu  „plugins”  przesłanego
oprogramowania.

§ 3
1. Na  podstawie  niniejszej  Umowy  OpenSolution  udziela  Użytkownikowi  odpłatnej,  niewyłącznej  i

nieprzenośnej  na  osoby  trzecie  licencji  na  korzystanie  z  oprogramowania,  chyba  że  indywidualne
ustalenia OpenSolution z Użytkownikiem stanowią inaczej. 

2. Licencja  zostaje  udzielona  w zakresie  użytkowania  dla  jednej  strony internetowej,  której  adres  lub
adresy są podane w zamówieniu. W przypadku zmiany adresu Użytkownik jest zobowiązany przed tą
zmianą poinformować o tym OpenSolution i uzyskać zezwolenie od OpenSolution.

3. Użytkownik ma prawo do przechowywania jednej kopii zapasowej oprogramowania. Kopia ta może być
wykorzystywana jedynie do celów testowych i zabezpieczona przed dostępem dla osób trzecich.

4. Użytkownik  dostaje  prawo  do  użytkowania  oprogramowania  w  zakupionej  wersji.  Aktualizacja  do
nowszych wersji nie jest objęta niniejszą Umową i nie przysługuje Użytkownikowi bezpłatnie. Wyjątek
stanowią poprawki błędów opisane w paragrafie 5.

5. Niespełnienie wskazanych warunków w tym paragrafie stanowi naruszenie licencji i  jest podstawą do
obciążenia Użytkownika karą umowną w wysokości pełnej wartości używanego oprogramowania według
cennika  OpenSolution  obowiązującego  w chwili  naruszenia  licencji.  W przypadku  powstania  szkody
przewyższającej  wysokość  kary  umownej  OpenSolution  przysługuje  prawo  do  dochodzenia  od
Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4
1. Wymagane  jest  pozostawienie  w widocznym miejscu  tj.  w stopce,  każdej  podstronie  wygenerowanej

przez  oprogramowanie,  informacji  o  jego  nazwie  "Sklep  internetowy  Quick.Cart"  lub  "CMS  by
Quick.Cms", która ma być linkiem prowadzącym do strony http://opensolution.org/. 

2. Usunięcie  linka  na  danej  stronie  możliwe  jest  jedynie  po  wykupieniu  takiej  opcji  na  stronie
http://opensolution.org/sklep/

§ 5
1. OpenSolution udziela gwarancji na poniższych zasadach na okres 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
2. OpenSolution  udostępnia  Użytkownikowi  opisy  wykrytych  błędów,  które  zaleca  się  poprawić  w

oprogramowaniu. 

http://opensolution.org/sklep/
http://opensolution.org/


3. OpenSolution udziela gwarancji na oprogramowanie na następujących zasadach: 
a) wykryty  błąd  lub  nieprawidłowe  działanie  oprogramowania  powinno  być  zgłoszone
OpenSolution poprzez formularz wsparcia na stronie http://opensolution.org/support/ 
b) OpenSolution zobowiązuje się usunąć błąd w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. OpenSolution odpowiada za szkody wynikające z błędów oprogramowania, w tym szkody bezpośrednio
wynikające z użycia bądź niemożliwości użycia oprogramowania, za utratę danych lub powstanie danych
niedokładnych,  albo  za  straty  poniesione  przez  Użytkownika  lub  osoby trzecie,  do  wartości  za  jaką
zakupiono oprogramowanie.

5. OpenSolution nie odpowiada za szkody wynikające z działalności czynników wyższych, niezależnych od
OpenSolution,   szkody wynikające  z  działalności  lub  braku działalności  podmiotów trzecich,  jak też
niemożność współpracy oprogramowania z innymi programami lub serwerami.

6. OpenSolution nie  odpowiada za funkcjonowanie dodatków (pluginów) oraz modyfikacji  dodanych do
oryginalnej wersji oprogramowania. Modyfikacje oprogramowania mogą nieść ze sobą błędy powodujące
utratę gwarancji.

§ 6
1. Rozwiązanie Umowy to zaprzestanie przez Użytkownika korzystania z oprogramowania.
2. Każdy Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie.
3. W  przypadku  naruszenia  Umowy  przez  Użytkownika,  OpenSolution  wezwie  Użytkownika  do

zaniechania  naruszeń  i  naprawienia  powstałej  szkody.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego
Użytkownikowi terminu OpenSolution będzie uprawnione do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

4. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika nie wiąże się ze zwrotem jakichkolwiek kosztów zakupu czy
użytkowania oprogramowania poniesionych przez Użytkownika.

§ 7
1. Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia OpenSolution z Użytkownikiem wymagają formy pisemnej

lub muszą zostać potwierdzone drogą elektroniczną pod rygorem nieważności.

http://opensolution.org/support/

