
Umowa licencyjna

na uż�ywanie płatnego oprogramowania komputerowego OpenSolution 

§ 1

Definicje

W treś�ci niniejśżej umowy naśtępujące śłowa i ożnacżenia należ�y rożumiec� jak podano poniż�ej:

1. OpenSolution – OpenSolution Zdżiśław Zawada ż śiedżibą w Goleśżowie, ul. Fabrycżna 

23/1, 43-440 Goleśżo� w, Regon: 240262286, NIP: 548-237-74-66, repreżentowana prżeż 

Zdżiśław Zawada.

2. Uż�ytkownik – ośoba, kto� ra weśżła w pośiadanie oprogramowania opracowanego prżeż 

OpenSolution do kto� rego dołącżona żośtała niniejśża Umowa

3. Umowa – niniejśża umowa licencyjna

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

opracowany prżeż OpenSolution

5. Korżyśtanie ż Oprogramowania - ożnacża jakiekolwiek uż�ywanie Oprogramowania prżeż 

Uż�ytkownika w tym jego pobranie, inśtalację, śkopiowanie, logowanie do panelu 

adminiśtracyjnego.

6. Serwiś Internetowy - pojedyncża inśtalacja Oprogramowania na śerwerże internetowym 

dośtępna pod jednym adreśem internetowym.

§ 2

Prżedmiot umowy, żawarcie umowy 

1. Prżedmiotem umowy jeśt udżielenie Uż�ytkownikowi prżeż OpenSolution licencji na 

Oprogramowanie na żaśadach opiśanych w dalśżej cżęś�ci Umowy.

2. OpenSolution oś�wiadcża, ż�e jeśt two� rcą a takż�e jedynym i wyłącżnym podmiotem 

uprawnionym do udżielenia licencji i dośtawy Oprogramowania. 

3. Umowa reguluje żaśady korżyśtania ż Oprogramowania.

4. OpenSolution oś�wiadcża, ż�e prżyśługują mu wyłącżne autorśkie prawa majątkowe do 

Oprogramowania w pełnym żakreśie, beż jakichkolwiek ogranicżen�  na rżecż ośo� b trżecich 

ż tym wyraż�nym żaśtrżeż�eniem, ż�e prawa autorśkie nie obejmują dołącżonych do 

Oprogramowania popularnych dodatko� w żnajdujących śię w katalogu "pluginś/" 

dżiałających w oparciu o odrębne licencje ż kto� rymi Uż�ytkownik powinien śię żapożnac�.

5. Umowa żośtaje żawarta pomiędży OpenSolution a Uż�ytkownikiem w momencie 

udośtępnienia Uż�ytkownikowi Oprogramowania prżeż OpenSolution.

6. Korżyśtanie ż Oprogramowania jeśt ro� wnożnacżne ż akceptacją warunko� w Umowy.



§ 3

Pola ekśploatacji, ogranicżenia, kary umowne

1. OpenSolution, ż żaśtrżeż�eniem poniż�śżych warunko� w, udżiela Uż�ytkownikowi odpłatnej, 

nieprżenośżalnej, niewyłącżnej licencji na Oprogramowanie na terytorium całego ś�wiata 

na polach ekśploatacji takich jak:

a) wykorżyśtanie Oprogramowania do prowadżenia Serwiśu Internetowego

b) prżechowywanie jednej kopii żapaśowej Oprogramowania prży cżym kopia ta moż�e 

byc� wykorżyśtywana jedynie do celo� w teśtowych i żabeżpiecżona prżed dośtępem dla

ośo� b trżecich

2. W celu ponownego uż�ycia Oprogramowania lub jego rożpowśżechniania Uż�ytkownik ma 

obowiążek wyjaś�nic� innym warunki Umowy.

3. Wymagane jeśt pożośtawienie w widocżnym miejścu tj. w śtopce, na każ�dej podśtronie 

wygenerowanej prżeż Oprogramowanie wyraż�nej i widocżnej informacji w pośtaci 

graficżnej o treś�ci "powered by Quick.Cart" lub "powered by Quick.Cmś", kto� ra muśi byc� 

linkiem prowadżącym do śtrony http://openśolution.org/. Zakażane jeśt ukrywanie, 

pomniejśżanie lub jakiekolwiek modyfikowanie wyś�wietlanego pliku graficżnego 

żawierającego nażwę Oprogramowania.

4. Wymagane jeśt pożośtawienie informacji o Oprogramowaniu żawartych w wiadomoś�ciach 

e-mail wyśyłanych prżeż Oprogramowanie.

5. Uż�ytkownik nie ma prawa do ukrywania żamieśżcżonych w Oprogramowaniu: nażwy 

Oprogramowania, informacji od OpenSolution, logo OpenSolution, linko� w do śtrony 

OpenSolution.

6. Uśunięcie na danej śtronie informacji opiśanych w punktach 3 i 4 tego paragrafu, moż� liwe 

jeśt jedynie po wykupieniu takiej opcji na śtronie http://openśolution.org/śklep/ 

7. Licencja żośtaje udżielona wyłącżnie w żakreśie uż�ytkowania w ramach jednego Serwiśu 

internetowego, kto� rego adreś lub adreśy śą podane w żamo� wieniu. W prżypadku żmiany 

adreśu Uż�ytkownik jeśt żobowiążany prżed tą żmianą poinformowac� o tym OpenSolution 

na adreś e-mail: info@openśolution.org albo piśemnie na adreś śiedżiby OpenSolution i 

użyśkac� wyraż�ne żeżwolenie od OpenSolution.

8. Licencja obejmuje wyłącżnie Oprogramowanie w żakupionej prżeż Uż�ytkownika werśji. 

Aktualiżacja do nowśżych werśji nie jeśt objęta niniejśżą Umową i nie prżyśługuje 

Uż�ytkownikowi beżpłatnie. Wyjątek śtanowią poprawki błędo� w opiśane w § 4.

9. Uż�ytkownik nie ma prawa do wykorżyśtywania Oprogramowania do celo� w nieżgodnych ż 

prawem.

10. W rażie naruśżenia prżeż Uż�ytkownika, kto� regokolwiek ż pośtanowien�  niniejśżej Umowy 

lub innego prżypadku dżiałania Uż�ytkownika na śżkodę OpenSolution, Uż�ytkownik 



żobowiążany jeśt każ�dorażowo do żapłaty na rżecż OpenSolution trżykrotnoś�ci 

wynagrodżenia ża płatną edycję Oprogramowania według aktualnego cennika 

żamieśżcżonego na www.openśolution.org OpenSolution moż�e jednak dochodżic� 

naprawienia śżkody na żaśadach ogo� lnych, wynikłej ż dżiałania Uż�ytkownika nieżgodnego 

ż pośtanowieniami niniejśżej Umowy, w prżypadku gdyby wyśokoś�c� śżkody prżekracżała 

wyśokoś�c� kary umownej.

11. Każ�dy Uż�ytkownik korżyśtający ż Oprogramowania jeśt obowiążany do żapożnania śię 

treś�cią niniejśżej Umowy dośtępną żawśże w werśji elektronicżnej na śtronie 

www.openśolution.org, prżeśtrżegania jej pośtanowien� , a w prżypadku braku żgody na 

kto� rekolwiek ż jej pośtanowien�  nieżwłocżnego żaprżeśtania ż jego korżyśtania ż 

żaśtrżeż�eniem treś�ci par. 5.

§ 4

Gwarancja, odpowiedżialnoś�c� 

1. OpenSolution udżiela gwarancji na Oprogramowanie na okreś 12 mieśięcy od daty 

żawarcia Umowy.

2. OpenSolution udośtępnia Uż�ytkownikowi opiśy wykrytych błędo� w, kto� re żaleca śię 

poprawic� w Oprogramowaniu. 

3. OpenSolution udżiela gwarancji na Oprogramowanie na naśtępujących żaśadach: 

a) wykryty błąd lub nieprawidłowe dżiałanie oprogramowania powinno byc� żgłośżone 

OpenSolution poprżeż formularż wśparcia na śtronie http://openśolution.org/śupport/

b) OpenSolution żobowiążuje śię uśunąc� błąd w ciągu 14 dni od otrżymania żgłośżenia.

4. OpenSolution odpowiada wyłącżnie ża śżkody wynikające ż błędo� w Oprogramowania 

powśtałych ż winy OpenSolution, w tym śżkody beżpoś�rednio wynikające ż uż�ycia bądż�  

niemoż� liwoś�ci uż�ycia Oprogramowania, ża utratę danych lub powśtanie danych 

niedokładnych, albo ża śtraty ponieśione prżeż Uż�ytkownika lub ośoby trżecie, ż 

ogranicżeniem do wartoś�ci ża jaką żakupiono Oprogramowanie.

5. OpenSolution nie odpowiada ża śżkody wynikające ż dżiałalnoś�ci cżynniko� w wyż�śżych, 

nieżależ�nych od OpenSolution, śżkody wynikające ż dżiałalnoś�ci lub braku dżiałalnoś�ci 

podmioto� w trżecich, jak też�  niemoż�noś�c� wśpo� łpracy Oprogramowania ż innymi 

programami lub śerwerami.

6. OpenSolution nie odpowiada ża funkcjonowanie dodatko� w (plugino� w) oraż modyfikacji 

dodanych do oryginalnej werśji oprogramowania. Modyfikacje oprogramowania mogą 

nieś�c� że śobą błędy powodujące utratę gwarancji.



§ 5

Rożwiążanie umowy

1. Rożwiążanie Umowy to żaprżeśtanie prżeż Uż�ytkownika korżyśtania ż Oprogramowania. 

Każ�dy Uż�ytkownik moż�e rożwiążac� Umowę w dowolnym cżaśie. Rożwiążanie umowy 

prżeż Uż�ytkownika żobowiążuje go do nieżwłocżnego żaprżeśtania korżyśtania ż 

Oprogramowania i jego odinśtalowanie, a w prżypadku naruśżenia Umowy 

żadoś�c�ucżynienia wśżelkim jej pośtanowieniom w tym w śżcżego� lnoś�ci naprawienia 

powśtałej śżkody. 

2. W prżypadku naruśżenia Umowy prżeż Uż�ytkownika OpenSolution weżwie Uż�ytkownika 

do żaniechania naruśżen�  i naprawienia powśtałej śżkody wyżnacżając mu odpowiedni 

termin. Po beżśkutecżnym upływie wyżnacżonego Uż�ytkownikowi terminu OpenSolution 

będżie uprawnione do natychmiaśtowego rożwiążania Umowy. Wo� wcżaś dotychcżaśowy 

Uż�ytkownik jeśt obowiążany do natychmiaśtowego żaprżeśtania ż dalśżego korżyśtania ż 

Oprogramowania i jego natychmiaśtowego uśunięcia oraż naprawienia powśtałej śżkody, 

w tym w śżcżego� lnoś�ci żapłaty kary umownej, do cżego żośtał weżwany. Dalśże 

Korżyśtanie ż Oprogramowania prżeż Uż�ytkownika jeśt ro� wnożnacżne ż naruśżeniem 

niniejśżej Umowy i żobowiążuje Uż�ytkownika do nieżwłocżnego naprawienia powśtałej 

śżkody. 

3. Rożwiążanie Umowy prżeż Uż�ytkownika nie rodżi po śtronie OpenSolution jakichkolwiek 

obowiążko� w w śżcżego� lnoś�ci żwrotu jakichkolwiek kośżto� w żakupu cży uż�ytkowania 

Oprogramowania ponieśionych prżeż Uż�ytkownika.

§ 6

Pośtanowienia dodatkowe i kon� cowe

1. Wśżelkie żmiany niniejśżej umowy, dodatkowe uśtalenia ż Uż�ytkownikiem, wymagają 

żachowania formy piśemnej lub elektronicżnej pod rygorem nieważ�noś�ci i muśżą byc� 

wyraż�nie potwierdżone prżeż obie śtrony. Oś�wiadcżenia woli śkładane drogą 

elektronicżną na potrżeby niniejśżej licencji śą toż�śame że śkładanymi w formie piśemnej. 

2. Uż�ytkownik moż�e korżyśtac� ż modyfikacji lub aktualiżacji Oprogramowania na warunkach 

odrębnie uśtalonych prżeż Strony.

3. Nażwa oraż ożnacżenie Oprogramowania podlegają ochronie prawnej.

4. Niniejśża Umowa podlega i jeśt interpretowana żgodnie ż prawem polśkim.

5. Spory wynikłe ż niniejśżej Umowy, a nie rożśtrżygnięte w drodże negocjacji będą 

rożśtrżygane prżeż właś�ciwy śąd powśżechny.


