
Umowa licencyjna na korzystanie z dodatku do programu Microsoft Excel służącego 
weryfikacji numerów NIP podmiotów polskich i zagranicznych, określa warunki pomiędzy 
użytkownikiem dodatku ("Licencjobiorcą") i jego producentem, firmą SignForm.pl sp. z o.o., 
zlokalizowaną pod adresem: ul. Elegijna 20, 02-787 Warszawa ("Licencjodawcą"), 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512531538, REGON: 520736112. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy licencyjnej jest dodatek do aplikacji MS Excel, służący 
weryfikacji numerów NIP/VAT, zwany dalej “Oprogramowaniem”. 

2. Licencjodawca dostarczy oprogramowanie w postaci pliku z rozszerzeniem *.xlam 
po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez klienta. 

 
§ 2 

Oświadczenia stron 
 

1. Licencjodawca oświadcza, że: 
a. przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do oprogramowania 

(osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie 
zależnych praw autorskich w odniesieniu do oprogramowania, 

b. może rozporządzać prawami autorskimi do oprogramowania w zakresie niezbędnym 
do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy, 

c. korzystanie z oprogramowania nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych 
i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, 

d. oprogramowanie zostało przez niego wykonane osobiście i nie jest opracowaniem, 
przeróbką lub adaptacją cudzego oprogramowania, 

2. W razie skierowania przeciwko Licencjobiorcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 
naruszenia przysługujących im praw autorskich - w wyniku korzystania przez 
Licencjobiorcę z oprogramowania w zakresie określonym przez niniejszą umowę - 
Licencjobiorca zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Licencjodawcę, który zobowiązuje 
się do przejęcia powyższych roszczeń. 

 
§ 3 

Zakres licencji 
 

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania 
na następujących polach eksploatacji:  

1. wykorzystywanie oprogramowania w przedsiębiorstwie Licencjobiorcy lub 
przedsiębiorstwach wchodzących w skład grupy kapitałowej Licencjobiorcy bez 
żadnych ograniczeń związanych z liczbą stanowisk. 

2. Licencja nie obejmuje prawa do: rozprowadzania, wypożyczania oraz udzielania 
sublicencji osobom trzecim. Nie obejmuje również prawa do modyfikowania kodu 
VBA zawartego w oprogramowaniu (w tym dekompilacji) lub innych form 
przekazywania zawartego w nim oprogramowania osobom trzecim bez pisemnej 
zgody Licencjodawcy. 
 



§ 4  
Ograniczenia odpowiedzialności 

 
1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę danych i inne szkody 

powstałe w związku z korzystaniem z Oprogramowania w skutek: 
a. okoliczności leżących po stronie Licencjobiorcy, a w szczególności w wyniku 

użytkowania oprogramowania w sposób niezgodny z instrukcją techniczną 
lub w przypadku zaniedbania Licencjobiorcy w zakresie np. niesporządzania 
kopii bezpieczeństwa bazy danych przeprowadzonych weryfikacji, dopuszczenia 
do działania wirusa komputerowego, czy podobnych. 

b. ingerencji w kod źródłowy; 
2. Licencjodawca, przy zachowaniu całej staranności, nie gwarantuje, iż produkt 

jest pozbawiony jakichkolwiek wad, stąd też nie przyjmuje na siebie 
odpowiedzialności za ewentualne błędy koncepcyjne mogące się przenieść 
na Oprogramowanie. 

3. Licencjodawca uwalnia się tym samym od oskarżeń o powstałe w wyniku stosowania 
oprogramowania przez klientów szkody bezpośrednie i pośrednie. 

 
§ 5 

Czas trwania licencji 
 

4. Licencja zostaje udzielona na czas określony, na okres jednego kwartału lub roku, 
licząc od daty zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z ofertą oprogramowania 
zamieszczoną na stronie Licencjodawcy https://www.iform.pl/nip-weryfikator. 

5. Przedłużenie czasu trwania licencji wymaga zgodnych oświadczeń stron złożonych 
przed wygaśnięciem umowy. 

 
§ 6 

 
Licencjobiorca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy. 
 

§ 7 
 

Udzielenie przez Licencjobiorcę sublicencji wymaga uprzedniej zgody Licencjodawcy, 
wyrażonej na piśmie. 
 

§ 8 
Wynagrodzenie 

 
1. Z tytułu udzielenia licencji w zakresie i na polach eksploatacji przewidzianych 

w niniejszej umowie, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie, zgodne 
z bieżącą ofertą oprogramowania zamieszczoną na stronie https://www.iform.pl/nip-
weryfikator.  

2. Wynagrodzenie określone w poprzednim punkcie będzie płatne w następujący 
sposób :  
a) poprzez płatność internetową; 
b) przelew na konto firmy SignForm.pl sp. z o.o., na podstawie wystawionej faktury. 

https://www.iform.pl/nip-weryfikator
https://www.iform.pl/nip-weryfikator
https://www.iform.pl/nip-weryfikator


3. Wynagrodzenie wyżej wymienione obejmuje całość honorarium należnego 
Licencjodawcy na podstawie niniejszej umowy. 

 
 

§ 9 
Wypowiedzenie umowy 

. 
1. Umowa nie może zostać rozwiązana jednostronnie przez żadną ze stron przed 

upływem terminu, na który została zawarta. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta, 

tylko za zgodnym oświadczeniem woli obu stron, po uprzednim ustaleniu terminu 
rozwiązania umowy, nie krótszym niż miesiąc od dnia złożenia przez strony 
zgodnych oświadczeń woli. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Dokonując płatności za licencję oprogramowania, Licencjobiorca akceptuje warunki 
niniejszej umowy. 

 


