
UMOWA DYSTRYBUCYJNA nr ....../D/rrrr 
zawarta w dniu .................... w Poznaniu, pomiędzy firmą 

............................................................................................................ 

.............................................................................................................. 

reprezentowaną przez ................................. 

zwaną dalej Dystrybutorem, a firmą 

„„PRO-INF” Usługi Informatyczne  Janusz Maciej Grot 

ul. Czarnucha 3J, 61-612 Poznań, NIP: 972-061-39-71, REGON 300657481 

reprezentowaną przez  Janusza Macieja Grota  

zwaną dalej Producentem. 

 

§  1. 

Przedmiot umowy. 

    Producent udziela Dystrybutorowi upoważnienia do wykonywania działań 

marketingowych i handlowych mających na celu sprzedaż licencji na produkowane przez 

Producenta oprogramowanie systemu .............. 

   Odsprzedaż licencji na oprogramowanie zakupionych u Producenta przez Dystrybutora dla 

użytkownika końcowego następuje wyłącznie na warunkach ustalonych w niniejszej umowie 

oraz określonych w treści licencji dołączonej do faktury zakupu oprogramowania. 

 

§  2. 

Warunki realizacji umowy. 

1. Dystrybutor zobowiązuję się do działania na rzecz sprzedaży oprogramowania 

............... poprzez odsprzedaż licencji, przeprowadzanie wdrożenia i prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

2. Producent zobowiązuje się do terminowego dostarczania zamówionego 

oprogramowania oraz świadczeń gwarancyjnych dotyczących oprogramowania 

zgodnie z zapisami licencji, oraz udostępniania Dystrybutorowi posiadanych instrukcji i 

materiałów szkoleniowych dotyczących oprogramowania. 

3. Świadczenie pomocy technicznej dla użytkownika końcowego spoczywa na 

Dystrybutorze. 

4. Producent udziela licencji do dalszej odsprzedaży oprogramowania wyłącznie 

indywidualnie wymienionemu w zamówieniu użytkownikowi końcowemu.  

5. Do obowiązków Dystrybutora należy dbanie aby prawa własności ani prawa autorskie 

Producenta do programów nie zostały naruszone. 

 

§  3. 

Rozliczenia. 

1. Ceny licencji na oprogramowanie dla użytkownika końcowego określa Producent. 

2. Ustalenie wynagrodzenia za prace wdrożeniowe i pomoc techniczną następuje pomiędzy 

użytkownikiem końcowym a Dystrybutorem. 

3. Dystrybutor ma prawo do zakupu licencji na oprogramowanie przeznaczone dla dalszej 

odsprzedaży z upustem w wysokości 30% (trzydzieści procent). W uzasadnionym 

przypadku w/w prowizja może ulec zmianie za obopólną zgodą Stron umowy. 



4. Zapłata należności za licencje przez Dystrybutora następuje w ciągu 10 dni od 

przekazaniu przez Producenta wersji instalacyjnej oprogramowania. 

5. Dystrybutorowi nie przysługuje ze strony Producenta zwrot poniesionych kosztów 

reklamy i działań marketingowych. 

6. Dystrybutorowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów licencji w przypadku gdy 

użytkownik końcowy nie dokona zapłaty na jego rzecz za oprogramowanie lub czynności 

wdrożeniowe. 

    

§  4. 

Dodatkowe postanowienia. 

1. Dystrybutor zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów i informacji przekazanych 

przez Producenta wyłącznie do prac na rzecz niniejszej umowy. 

2. Producent zobowiązuje się udzielania odpłatnej pomocy technicznej Dystrybutorowi i 

Użytkownikowi końcowemu w przypadku problemów w eksploatacji oprogramowania 

niemożliwych do rozwiązania przez Dystrybutora. 

3. Dystrybutor upoważnia ze swojej strony do podejmowania decyzji dotyczących realizacji 

umowy następujące osoby:............................................. 

4. Producent upoważnia ze swojej strony do podejmowania decyzji dotyczących realizacji 

umowy następujące osoby: Janusz Maciej Grot. 

 

§  5. 

    Niniejszą umowę zawiera się na czas nieokreślony, jej rozwiązanie może nastąpić 

wyłącznie na podstawie pisemnego wypowiedzenia, przy czym obie strony obowiązuje 

miesięczny termin wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§  6. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli Stron w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. W ramach nie unormowanych niniejszą  Umową mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

§  7. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

         PRODUCENT:                                                                DYSTRYBUTOR: 

 

 

     / Janusz Maciej Grot / 


