
Umowa licencyjna

na używanie płatnego oprogramowania komputerowego OpenSolution 

§ 1

Definicje

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

1. OpenSolution – OpenSolution Zdzisław Zawada z siedzibą w Skoczowie, ul Stalmacha 43 B, 

43-430 Skoczów 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

4. Oprogramowanie - płatny program komputerowy Quick.Cms.Ext lub Quick.Cart.Ext 

opracowany przez OpenSolution

5. Korzystanie z Oprogramowania - oznacza jakiekolwiek używanie Oprogramowania przez 

Użytkownika w tym jego pobranie, instalację, skopiowanie, logowanie do panelu 

administracyjnego.

6. Serwis Internetowy - pojedyncza instalacja Oprogramowania na serwerze internetowym 

dostępna pod jednym adresem internetowym.

§ 2

Przedmiot umowy, zawarcie umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Użytkownikowi przez OpenSolution licencji na 

Oprogramowanie na zasadach opisanych w dalszej części Umowy.

2. OpenSolution oświadcza, że jest twórcą a także jedynym i wyłącznym podmiotem 

uprawnionym do udzielenia licencji i dostawy Oprogramowania. 

3. Umowa reguluje zasady korzystania z Oprogramowania.

4. OpenSolution oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do 

Oprogramowania w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich 

z tym wyraźnym zastrzeżeniem, że prawa autorskie nie obejmują dołączonych do 

Oprogramowania popularnych dodatków znajdujących się w katalogu "plugins/" 

działających w oparciu o odrębne licencje z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

5. Umowa zostaje zawarta pomiędzy OpenSolution a Użytkownikiem w momencie 

udostępnienia Użytkownikowi Oprogramowania przez OpenSolution.

6. Korzystanie z Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy.



§ 3

Pola eksploatacji, ograniczenia, kary umowne

1. OpenSolution, z zastrzeżeniem poniższych warunków, udziela Użytkownikowi odpłatnej, 

nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na Oprogramowanie na terytorium całego świata 

na polach eksploatacji takich jak:

a) wykorzystanie Oprogramowania do prowadzenia Serwisu Internetowego

b) przechowywanie jednej kopii zapasowej Oprogramowania przy czym kopia ta może 

być wykorzystywana jedynie do celów testowych i zabezpieczona przed dostępem dla

osób trzecich

2. W celu ponownego użycia Oprogramowania lub jego rozpowszechniania Użytkownik ma 

obowiązek wyjaśnić innym warunki Umowy.

3. Wymagane jest pozostawienie w widocznym miejscu tj. w stopce, na każdej podstronie 

wygenerowanej przez Oprogramowanie wyraźnej i widocznej informacji w postaci 

graficznej o treści "powered by Quick.Cart" lub "powered by Quick.Cms", która musi być 

linkiem prowadzącym do strony http://opensolution.org/. Zakazane jest ukrywanie, 

pomniejszanie lub jakiekolwiek modyfikowanie wyświetlanego pliku graficznego 

zawierającego nazwę Oprogramowania.

4. Wymagane jest pozostawienie informacji o Oprogramowaniu zawartych w wiadomościach 

e-mail wysyłanych przez Oprogramowanie.

5. Użytkownik nie ma prawa do ukrywania zamieszczonych w Oprogramowaniu: nazwy 

Oprogramowania, informacji od OpenSolution, logo OpenSolution, linków do strony 

OpenSolution.

6. Usunięcie na danej stronie informacji opisanych w punktach 3 i 4 tego paragrafu, możliwe 

jest jedynie po wykupieniu takiej opcji na stronie http://opensolution.org/sklep/ 

7. Licencja zostaje udzielona wyłącznie w zakresie użytkowania w ramach jednego Serwisu 

internetowego, którego adres lub adresy są podane w zamówieniu. W przypadku zmiany 

adresu Użytkownik jest zobowiązany przed tą zmianą poinformować o tym OpenSolution 

na adres e-mail: info@opensolution.org albo pisemnie na adres siedziby OpenSolution i 

uzyskać wyraźne zezwolenie od OpenSolution.

8. Licencja obejmuje wyłącznie Oprogramowanie w zakupionej przez Użytkownika wersji. 

Aktualizacja do nowszych wersji nie jest objęta niniejszą Umową i nie przysługuje 

Użytkownikowi bezpłatnie. Wyjątek stanowią poprawki błędów opisane w § 4.

9. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Oprogramowania do celów niezgodnych z 

prawem.

10. W razie naruszenia przez Użytkownika, któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy 

lub innego przypadku działania Użytkownika na szkodę OpenSolution, Użytkownik 



zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty na rzecz OpenSolution trzykrotności 

wynagrodzenia za płatną edycję Oprogramowania według aktualnego cennika 

zamieszczonego na www.opensolution.org OpenSolution może jednak dochodzić 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych, wynikłej z działania Użytkownika niezgodnego 

z postanowieniami niniejszej Umowy, w przypadku gdyby wysokość szkody przekraczała 

wysokość kary umownej.

11. Każdy Użytkownik korzystający z Oprogramowania jest obowiązany do zapoznania się 

treścią niniejszej Umowy dostępną zawsze w wersji elektronicznej na stronie 

www.opensolution.org, przestrzegania jej postanowień, a w przypadku braku zgody na 

którekolwiek z jej postanowień niezwłocznego zaprzestania z jego korzystania z 

zastrzeżeniem treści par. 5.

§ 4

Gwarancja, odpowiedzialność 

1. OpenSolution udziela gwarancji na Oprogramowanie na okres 12 miesięcy od daty 

zawarcia Umowy.

2. OpenSolution udostępnia Użytkownikowi opisy wykrytych błędów, które zaleca się 

poprawić w Oprogramowaniu. 

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 wyłącznie za szkody wynikające z błędów Oprogramowania 

powstałych z winy OpenSolution, 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, z 

ograniczeniem 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.



§ 5

Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie Umowy to zaprzestanie przez Użytkownika korzystania z Oprogramowania. 

Każdy Użytkownik może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie. Rozwiązanie umowy 

przez Użytkownika zobowiązuje go do niezwłocznego zaprzestania korzystania z 

Oprogramowania i jego odinstalowanie, a w przypadku naruszenia Umowy 

zadośćuczynienia wszelkim jej postanowieniom w tym w szczególności naprawienia 

powstałej szkody. 

2. W przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika OpenSolution wezwie Użytkownika 

do zaniechania naruszeń i naprawienia powstałej szkody wyznaczając mu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Użytkownikowi terminu OpenSolution 

będzie uprawnione do natychmiastowego rozwiązania Umowy. Wówczas dotychczasowy 

Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaprzestania z dalszego korzystania z 

Oprogramowania i jego natychmiastowego usunięcia oraz naprawienia powstałej szkody, 

w tym w szczególności zapłaty kary umownej, do czego został wezwany. Dalsze 

Korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika jest równoznaczne z naruszeniem 

niniejszej Umowy i zobowiązuje Użytkownika do niezwłocznego naprawienia powstałej 

szkody. 

3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika nie rodzi po stronie OpenSolution jakichkolwiek 

obowiązków w szczególności zwrotu jakichkolwiek kosztów zakupu czy użytkowania 

Oprogramowania poniesionych przez Użytkownika.

§ 6

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dodatkowe ustalenia z Użytkownikiem, wymagają 

zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności i muszą być 

wyraźnie potwierdzone przez obie strony. Oświadczenia woli składane drogą 

elektroniczną na potrzeby niniejszej licencji są tożsame ze składanymi w formie pisemnej. 

2. Użytkownik może korzystać z modyfikacji lub aktualizacji Oprogramowania na warunkach 

odrębnie ustalonych przez Strony.

3. Nazwa oraz oznaczenie Oprogramowania podlegają ochronie prawnej.

4. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.

5. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


