
1 

ZGŁOSZENIE - UMOWA -  o  korzystanie przez Partnera firmy JVD sp. z o.o. z systemu informatycznego TAPETOMAT 

 

FIRMA  ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT – DANE  DO  FAKTUROWANIA 

Uwaga:   

1. Zgłoszenie sklepu do systemu TAPETOMAT jest traktowane jako zamówienie usługi konfiguracyjnej dostępu, za  

2. Login i hasło dostępowe zostaną wysłane na adres e-mailowy podany powyżej. Właściciel sklepu ma prawo do 

umieszczenia logo firmy po jego przesłaniu do JVD e-mailem w formacie .jpg 

3. Konfiguracja systemu w sklepie wykonywana jest we własnym zakresie przez i na koszt właściciela sklepu. 

4. Załączniki szt. …………….. (zgłoszenia i dane teleadresowe sklepów będących własnością firmy). 

5. Korzystanie i użytkowanie  systemu TAPETOMAT jest nieodpłatne.  

6. Pozostałe ustalenia uregulowane są w Regulaminie, który po podpisaniu przez właściciela sklepu dołączony jest do 

niniejszego zgłoszenia. 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczątka właściciela firmy  …………………………………………….………………………………….   Data  ……………………………………… 

Nazwa Firmy                             
 

Nip 
 

E-mail do właściciela 
 

Numer telefonu do 

właściciela  

Ulica (dot.firmy) 
 

Nr domu (dot.firmy) 
 

Nr mieszkania 
(dot.firmy)  

Miasto (dot.firmy) 
 

Kod pocztowy 
(dot.firmy)  
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załącznik nr 1 do zgłoszenia do systemu TAPETOMAT 

DANE SKLEPU ZGŁASZANEGO DO SYSTEMU TAPETOMAT  -  karta teleadresowa nr ………… 

Osoba uprawniona do zamawiania towarów do sklepu: 
 

Nazwisko i Imię - funkcja :   

 

Nr tel. komórkowego:   
 

Login * nadaje administrator systemu 

Hasło *nadaje administrator systemu 

Nazwa sklepu  
 

Nip Firmy będącej właścicielem sklepu 
 

E-mail do sklepu 
 

Numery telefonów  do sklepu 
 

Ulica                      ( dotyczy sklepu)  
 

Nr domu                    ( dotyczy sklepu) 
 

Nr lokalu                     ( dotyczy sklepu) 
 

Miasto                         ( dotyczy sklepu) 
 

Kod pocztowy                      ( dotyczy sklepu) 
 

Grupa * nadaje administrator systemu 

 
Podpis i pieczątka  właściciela sklepu  ……………………………………………………………………… 
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 data ………………………… 
 

załącznik nr 2 do zgłoszenia do systemu TAPETOMAT 
 

 

 

UMOWA NR  ……………… 
Zawarta w dniu ........2012 r. w Przybysławicach  pomiędzy: 

JVD sp. z o.o. Przybysławice 114a, 21-080 Garbów , reprezentowaną przez: 

1) Wincenty Kurczuk - Prezes 

2) Krzysztof Kurczuk - Wiceprezes 

zwany dalej „Licencjodawcą”, 

a firmą: ………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

 

1) .............................................................................................................. 

 

2) .............................................................................................................. 

zwaną dalej „Licencjobiorcą”. 

 
W wyniku wzajemnych uzgodnień została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 
1. LICENCJODAWCA oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe 

do programu komputerowego oznaczonego nazwą: TAPETOMAT  wraz z nośnikami i 

dokumentacją, zwanego dalej "programem" którego cechy szczegółowe opisano w 

załączniku nr 1 „część B” do umowy. 

2. LICENCJODAWCA zapewnia, że program oraz nośniki i dokumentacja nie są obciążone 

żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności,  

że zawarcie i wykonanie przez LICENCJODAWCĘ niniejszej umowy nie wymaga 

żadnych zezwoleń osób trzecich.  

3. Na mocy niniejszej umowy LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY 

upoważnienia do niewyłącznego korzystania z programu (licencja niewyłączna),  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na polach eksploatacji określonych w załączniku 

nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

 
Czas trwania licencji strony ustalają wspólnie na okres: nieograniczony. 

 

§ 3 

 
Wykonanie przez LICENCJODAWCĘ obowiązków wynikających z umowy nastąpi ze 

starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności prowadzonej 

przez LICENCJODAWCĘ. 

 

§ 4 

 
1. W ramach realizacji umowy LICENCJODAWCA działał będzie przez następujących 

przedstawicieli: 
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Krzysztof Kurczuk, Michał Kurczuk, Wincenty Kurczuk. 

2. Do wykonania umowy Licencjodawca wyznacza następujących przedstawicieli: 

 Michał Lenart     informatyk@eksim.pl 

 Zmiana postanowień ust. 1 i 2 dotyczących przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany 

 postanowień umowy. 

  

§ 5 

 
1. Instalacja oprogramowania na swoich jednostkach komputerowych Licencjobiorca 

wykonuje we własnym zakresie wg instrukcji dostarczonej przez Licencjodawcę. W 

przypadku braku możliwości technicznych w wykonaniu instalacji na jednostkach 

komputerowych Licencjobiorcy, , Licencjodawca w uzgodnionym terminie jest 

zobowiązany dokonać instalacji programu i wydać mu wszelkie wymagane dokumenty 

oraz nośniki informacji konieczne do prawidłowego korzystania z programu w ramach 

udzielonej licencji.  

2. Licencjodawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, zobowiązany jest 

skonfigurować dostęp do platformy TAPETOMAT na swoim serwerze i powiadomić o 

tym Licencjobiorcę. Za skonfigurowanie na serwerze Licencjodawcy oraz za przyłączenie 

do systemu, Licencjodawca wystawi fakturę VAT w wysokości 500 zł netto za każdy 

przyłączony sklep. 

3. Szczegółowy opis czynności i warunków związanych z instalacją programu  

oraz wydaniem dokumentów i nośników, o których mowa w ust. 1, ustalono  

w załączniku nr 1 „część A” do umowy. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1, zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-

odbiorczym. 

§ 6 

 
1. W czasie trwania licencji LICENCJODAWCA zobowiązany jest dokonywać w 

przypadku zmiany przepisów nieodpłatnej aktualizacji programu o nowe wersje lub 

uzupełnienia w terminie 30 dni, którymi dysponuje LICENCJODAWCA.  

2. O dysponowaniu nową wersją lub uzupełnieniem programu LICENCJODAWCA 

zobowiązany jest informować LICENCJOBIORCĘ niezwłocznie, poprzez system 

przekazywania nowych wiadomości w aplikacji TAPETOMAT. 

3. Do instalowania zmian lub uzupełnienia programu stosuje się odpowiednio zasady 

określone w § 5. 

4. LICENCJODAWCA udostępni uaktualnione wersje „programu” będącego przedmiotem 

niniejszej umowy poprzez własną stronę internetową po uprzednim zawiadomieniu 

LICENCJOBIORCY lub przesyłką pocztową. 

5. Nie wniesienie przez LICENCJOBIORCĘ uwag w terminie 30 dni od daty 

powiadomienia lub otrzymania przesyłki pocztowej należy traktować jako przyjęcie 

programu bez wnoszenia zastrzeżeń. 

§ 7 

 
1. LICENCJODAWCA zapewnia, że przekazany zgodnie z § 5 program będzie wykazywał 

wszystkie wymagane cechy użytkowe ustalone zgodnie z umową w chwili jej zawarcia. 

2. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności zarówno za sposób niewłaściwego 

użytkowania programu przez LICENCJOBIORCĘ, jak i za następstwa nieprawidłowego 

użytkowania programu. 

3. W czasie trwania licencji LICENCJODAWCA zobowiązany jest nieodpłatnie: 
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a) usuwać usterki stwierdzone w działaniu programu po stronie serwera 

Licencjodawcy, w terminie ustalonym przez strony stosownie do 

przyczyn wystąpienia usterki, 

b) dostarczać materiały instruktażowe do LICENCJOBIORCY w związku z 

instalacją i aktualizacją programu, 

c) udzielać upoważnionym pracownikom LICENCJOBIORCY porad            

i wyjaśnień dotyczących użytkowania programu. 

4. Zasady określone w ust.3 pkt. a-c, stosuje się odpowiednio do zainstalowanych nowych 

wersji i uzupełnień programu.  

§ 8 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 LICENCJOBIORCY nie wolno, bez uzyskania 

uprzedniego zezwolenia LICENCJODAWCY wyrażonego na piśmie: 

a) trwale lub czasowo zwielokrotniać dostępu do systemu programu w całości lub w 

części zakresu poza wiedzą Licencjodawcy, 

b) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu lub dokonywać w programie 

jakichkolwiek innych zmian, w tym w celu usunięcia błędów w programie. 

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga: 

 

2.1. sporządzenie przez LICENCJOBIORCĘ kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne 

do korzystania z programu, z zastrzeżeniem jednak, że kopia ta nie może być 

używana równocześnie z programem, 

2.2. obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu w celu poznania 

jego idei i zasad - w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania 

lub przechowywania programu przez LICENCJOBIORCĘ na zasadach określonych 

w niniejszej umowie, 

2.3. zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne  

do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania programu  

z innymi programami komputerowymi, pod warunkiem że zostaną spełnione łącznie 

przesłanki określone poniżej: 

a) czynności te dokonywane będą przez LICENCJOBIORCĘ lub przez 

osobę działającą w jego imieniu i na jego rzecz, 

b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio 

łatwo dostępne dla LICENCJOBIORCY, a w szczególności 

LICENCJODAWCA nie przekazał mu ich w odpowiednim terminie, 

mimo pisemnego zwrócenia się przez LICENCJOBIORCĘ o 

udostępnienie tych danych,  

c) czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części programu, które są 

niezbędne do osiągnięcia współdziałania, 

d) informacje konieczne do osiągnięcia współdziałania programu z innymi 

programami komputerowymi nie mogą być: wykorzystane do innych 

celów niż osiągnięcie współdziałania; przekazane innym osobom, chyba 

że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania; wykorzystane do 

rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu o 

istotnie podobnej formie wyrażenia albo do innych czynności 

naruszających autorskie prawa majątkowe LICENCJODAWCY. 

3. LICENCJOBIORCA nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim. 

4. Zapewnienie LICENCJOBIORCY nieodpłatnego, stałego, niczym nieograniczonego 

dostępu do danych zgromadzonych i wprowadzonych do bazy przez LICENCJOBIORCĘ 

po wygaśnięciu umowy licencyjnej. 
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§ 9 
 

1. LICENCJOBIORCA zobowiązany jest współdziałać z LICENCJODAWCĄ w zakresie 

potrzebnym dla ochrony autorskich praw majątkowych do programu oraz do zasobów 

intelektualnych w tym fotografii będących materiałem wyjściowym do produkcji 

fototapet. .  

2. W razie stwierdzenia, że LICENCJOBIORCA korzysta z programu w sposób niezgodny z 

umową, LICENCJODAWCA może domagać się w szczególności: 

 

2.1.zniszczenia posiadanych przez LICENCJOBIORCĘ środków technicznych, których 

jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia 

technicznych zabezpieczeń programu, 

2.2. skasowania egzemplarzy programu powielonych w sposób niedozwolony, 

       ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do programu nieuprawnionych                

pracowników LICENCJOBIORCY lub osób trzecich.  

 

 

 

§ 10 

 
1. Z tytułu udzielenia licencji LICENCJODAWCY przysługuje od LICENCJOBIORCY 

jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 

 ilość sklepów ……………..  x  500,00 zł/sklep = …………….. zł netto 

VAT w wysokości 23% tj …………….. zł 

Razem brutto: ………………………. zł  

Słownie: …………………………………………………………………………………. zł 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie jednorazowo po wystawieniu 

faktury VAT przez Licencjodawcę.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktury powyżej 7 

dni od daty płatności Licencjodawca ma prawo odłączyć sklepy od systemu 

TAPETOMAT. 

3. Licencjodawca ma prawo odłączyć sklepy Licencjobiorcy od systemu TAPETOMAT 

także w przypadku braku zapłaty za zamawiane towary przez Licencjobiorcę w firmach 

grupy JVD/EKSIM/VELKOM w określonych terminach w fakturach. 

4. Kwota ustalona w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia LICENCJODAWCY z tytułu 

wykonanej umowy licencyjnej. LICENCJODAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne 

dalsze roszczenia finansowe wobec LICENCJOBIORCY. 

§ 11 

 
1. LICENCJODAWCA nie może, bez pisemnej zgody LICENCJOBIORCY, przelać 

przysługującej z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy, wierzytelności na 

rzecz osoby trzeciej. 

§ 12 

 
1. LICENCJODAWCA będzie zobowiązany zapłacić LICENCJOBIORCY kary umowne  

za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

LICENCJODAWCA –  500 zł za każdy sklep, z zastrzeżeniem ustaleń w par. 10 umowy 

tj. wówczas gdy Licencjobiorca nie opłaca terminowo faktur za dostarczone towary. 
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2. W przypadku zwłoki w uregulowaniu płatności przez LICENCJOBIORCĘ w terminach 

określonych w § 11, LICENCJODAWCY przysługuje prawo naliczania odsetek 

ustawowych za każdy dzień. 

3. Postanowienia ust. 1 oraz 2 nie wyłączają możliwości dochodzenia dalszego 

odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 13 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§ 14 

 
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy lub braku ustaleń umownych, 

w zakresach tych będą obowiązywać w następnej kolejności: Regulamin dostaw towarów 

oraz przepisy prawne Kodeksu Cywilnego.  

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby LICENCJODAWCY. 

§ 15 

 
W sprawach nieuregulowanych w kwestiach licencyjnych w umowie zastosowanie mają 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego. 

§ 16 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

LICENCJODAWCA                           LICENCJOBIORCA 
 


