UMOWA LICENCYJNA NA PAKIET JPK.GURU
PREAMBUŁA
Licencjobiorca poprzez instalowanie, kopiowanie lub inne użycie Programu zobowiązuje się
przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej (dalej: Licencja). Jeżeli Licencjobiorca nie
zgadza się z warunkami niniejszej Licencji, Licencjobiorcy nie wolno instalować, kopiować ani w żaden
inny sposób używać Programu.

§1 Strony umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta między:
1.

2.

Przedsiębiorstwem Logic Systems Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 1/1104 legitymującym się wpisem do
rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491619
zwanym w dalszej części umowy Licencjodawcą,
a
Licencjobiorcą.

§2 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę odpłatnej,
niewyłącznej i niezbywalnej Licencji na Program o nazwie JPK.guru Creator z wbudowaną
funkcjonalnością JPK.guru Excel zwanym pakietem JPK.guru (dalej: Program), którego:
a) okres obowiązywania Licencji wynosi 12 miesięcy (licząc od dnia wysłania
przez Licencjodawcę wiadomości opisanej w §4 pkt.4),
b) działanie Programu opisano w §3,
c) ilość NIP-ów, dla których udzielana jest Licencja określony zostaje przez
Licencjobiorcę w wiadomości email opisanej w §4 pkt.1,
d) liczba użytkowników korzystających z Programu w ramach jednego NIP-u jest
nieograniczona,
e) ilość kopii zapasowych tworzonych przez Licencjobiorcę w ramach jednego
NIP-u jest nieograniczona.
2. Licencja na program w wersji demo udzielana jest nieodpłatnie na czas nieokreślony.
Program w wersji demo jest ograniczoną wersję programu względem ilość przetwarzanych
danych.
3. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość udzielenia nieodpłatnej pełnej wersji programu.
4. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość na zmianę okresu na jaki udzielona zostanie
licencja. W przypadku zmiany okresu obowiązywania licencji, licencjobiorca zostanie
poinformowany o tym fakcie drogę mailową.
5. Licencjodawca oświadcza, iż:
a) przysługuje mu ogół autorskich praw majątkowych do Programu będącego
przedmiotem umowy.

§3 Przeznaczenie Programu
1. Program winien eksportować dane z plików XLSX do plików XML (JPK) oraz z plików XML (JPK)
do XLSX.
Obsługiwane struktury to:
a. JPK_EWP (1) wersja schemy 1-0, wariant 1
b. JPK_FA (1) wersja schemy 1-0, wariant 1
c. JPK_KR (1) wersja schemy 1-0, wariant 1
d. JPK_MAG (1) wersja schemy 1-0, wariant 1
e. JPK_PKPIR (2) wersja schemy 1-0, wariant 2
f. JPK_VAT (1) wersja schemy 1-0, wariant 1
g. JPK_VAT (2) wersja schemy 1-0, wariant 2
h. JPK_VAT (3) wersja schemy 1-1, wariant 3
i. JPK_WB (1) wersja schemy 1-0, wariant 1
2. W przypadku przetwarzania plików XLSX do plików XML:
a. Licencjobiorca, osoby trzecie działające w imieniu Licencjobiorcy bądź osoby trzecie
działające na rzecz Licencjobiorcy zobowiązane są do wcześniejszego przygotowania
danych, w gotowych szablonach XLSX generowanych przez Program.
b. Dane przygotowane w plikach XLSX przy pomocy Programu winny przechodzić
wstępna walidację ich poprawności, a w przypadku wykrycia błędów w arkuszu XLSX
winny pokazywać się w Programie odpowiednie komunikaty błędów.
c. Po przejściu wstępnej walidacji, która winna być przeprowadzona przez Program, plik
winien zostać sprawdzony przez Program pod względem zgodności ze schematami
XSD udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów (obowiązującymi na dzień: 16
kwietnia 2018 roku).
d. Po przejściu obu etapów walidacji, winien zostać wygenerowany przez Program plik o
rozszerzeniu XML. Plik w podanym rozszerzeniu winien zostać zapisany na dysku
komputera w lokalizacji wskazanej przez Licencjobiorcę, osoby trzecie działające w
imieniu Licencjobiorcy lub osoby działające na rzecz Licencjobiorcy.
3. W przypadku przetwarzania plików XML (JPK) do plików XLSX:
a. Licencjobiorca, osoby trzecie działające w imieniu Licencjobiorcy bądź osoby trzecie
działające na rzecz Licencjobiorcy zobowiązane są do wcześniejszego przygotowania
poprawnych plików JPK.
b. Dane przygotowane w plikach XML winny przechodzić wstępna walidację ich
poprawności, a w przypadku wykrycia błędów w plikach XML winny pokazywać się
błędy w arkuszu XLSX.
c. Po przejściu wstępnej walidacji, która winna być przeprowadzona przez Program, plik
winien zostać sprawdzony przez Program pod względem zgodności ze schematami
XSD udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów (obowiązującymi na dzień: 16
kwietnia 2018 roku).
d. Po przejściu obu etapów walidacji, winien zostać wygenerowany przez Program plik o
rozszerzeniu XLSX. Plik w podanym rozszerzeniu winien zostać zapisany na dysku
komputera w lokalizacji wskazanej przez Licencjobiorcę, osoby trzecie działające w
imieniu Licencjobiorcy lub osoby trzecie działające na rzecz Licencjobiorcy.

§4 Procedura zakupu
1. Licencjobiorca chcąc zakupić Program zobligowany jest wysłać wiadomość email na adres:
jpk@jpk.guru, która musi zawierać poniższe informacje:
a) złożenie zamówienia zakupu Programu,
b) dane osoby kontaktowej w niniejszej sprawie,
c) liczbę NIP-ów, z którymi Program winien działać,
d) dane Licencjobiorcy:
i.
Nazwa firmy Licencjobiorcy,
ii.
Adres firmy Licencjobiorcy,
iii.
Numer KRS firmy Licencjobiorcy
iv.
NIP-y, które winny być wkompilowane w Program.
2. Po otrzymaniu wiadomości przez Licencjodawcę, w ciągu 5 dni roboczych Licencjobiorca
otrzymuje wiadomość email od Licencjodawcy. Niniejsza wiadomość winna zawierać
szczegółowe dane, takie jak:
a) cena opisana w §5 pkt.1,
b) dane do przelewu opisane w §6 pkt. 1.
3. Licencjobiorca w ciągu 5 dni roboczych (liczonych od dnia wysłania przez Licencjodawcę
wiadomości email opisanej w §4 pkt. 2) zobowiązany jest wykonać przelew na rzecz
Licencjodawcy, w kwocie której wysokość została ustalona przez Licencjodawcę na podstawie
wyliczeń opisanych w §4 pkt.2 ust. a, o wysokości której Licencjobiorca został
poinformowany w wiadomości email, jak opisano w §4 pkt. 2.
4. Od daty zaksięgowania przelewu na koncie Licencjodawcy, Licencjodawca ma 5 dni
roboczych na wysłanie wiadomości email zawierającej:
a) adres internetowy do strony, z której Licencjobiorca może pobrać Program,
b) fakturę VAT za zakup Programu.
5. Licencjobiorca w przeciągu 5 dni roboczych (licząc od daty wysłania przez Licencjodawcę
wiadomości email opisanej w §4 pkt. 4) winien poinformować Licencjodawcę wiadomością
zwrotną, iż otrzymał on wiadomość email zgodną z §4 pkt.4.
6. W przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej, o której mowa w §4 pkt. 5, Licencjodawca
po upływie 10 dni roboczych (licząc od dnia wysłania wiadomości opisanej w §4 pkt. 4),
wysyła ponownie wiadomość email opisaną w §4 pkt. 4.
7. Licencjobiorca ma 5 dni roboczych (licząc od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w §4
pkt.6) na udzielenie odpowiedzi, o której mowa w §4 pkt.5. W przypadku braku otrzymania
odpowiedzi od Licencjobiorcy, Licencjodawca obowiązany jest uznać, iż Licencjobiorca
otrzymał wiadomość wraz z załącznikami opisanymi w §4 pkt.4.

§5 Cena
1. Cena niniejszej Licencji wyliczona zostaje na podstawie iloczynu liczby NIP-ów oraz ceny za
Licencję, z uwzględnieniem, iż:
a) cena Licencji za pierwszy NIP jest wyższa niż za kolejne,
b) dla Licencjobiorcy nabywającego Licencję w Polsce do ceny netto zostanie doliczona
cena VAT według obowiązujących stawek (Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług, DZ.U. 2004 Nr 54 poz.535).

§6 Dane do przelewu
1. Dane niezbędne do wykonania przelewu:
a) nazwa firmy Licencjodawcy,
b) adres firmy Licencjodawcy,
c) numer konta bankowego Licencjodawcy,
d) tytuł przelewu.

§7 Sposób korzystania z Programu
1. Sposób korzystania z niniejszego Programu został szczegółowo opisany w instrukcji obsługi
(Załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

§8 Aktualizacja
1. W przypadku zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów , tj. struktur logicznych
postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych [zgodnie z art. 193 a §2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn.
zm.)], Licencjodawca zastrzega sobie okres 10 dni roboczych na przygotowanie aktualizacji
Programu. W momencie udostępnienia aktualizacji Programu przez Licencjodawcę,
Licencjobiorca winien wejść na stronę internetową: www.jpk.guru i zaktualizować Program,
w celu uniknięcia błędów w funkcjonowaniu Programu.

§9 Wsparcie techniczne
1. Licencjodawca zapewnia wsparcie techniczne polegające na udzieleniu odpowiedzi na
pytania zadane przez Licencjobiorcę, ściśle związane z Programem, przekazywane drogą
email na adres: jpk@jpk.guru, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. Licencjodawca zastrzega 48 godzin na odpowiedź na niniejsze pytania.
3. Licencjodawca nie gwarantuje rozwiązania każdego problemu technicznego, który pojawi się
w związku z korzystaniem Programu.

§10 Gwarancja
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy 90 dniowej gwarancji na Program.
2. W ramach gwarancji Licencjodawca zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na
celu poprawę oprogramowania tak szybko, jak będzie to możliwe, od momentu
zawiadomienia Licencjodawcy przez Licencjobiorcę o problemie związanym z Programem.

§11 Zakres korzystania z Programu
1. W ramach korzystania z programu Licencjobiorca, osoby trzecie działające w imieniu
Licencjobiorcy oraz osoby trzecie działające na rzecz Licencjobiorcy, bez udzielenia pisemnej
zgody Licencjodawcy mogą:
a) korzystać z Programu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz
instrukcją obsługi,
b) tworzyć kopie zapasowe Programu,
2. Licencjobiorcy, osobom trzecim działającym w imieniu Licencjobiorcy bądź osobom
działającym na rzecz Licencjobiorcy zabrania się w szczególności:

a)
b)
c)
d)

udostępniania Programu w całości lub w części innym podmiotom,
udzielania sublicencji na Program w całości lub w części,
ingerowania w kod źródłowy Programu w całości lub w części,
odtwarzania całości lub części postaci źródłowej Programu w oparciu o jego kod
wynikowy,
e) dekompilowania Programu,
f) włączania całości lub części Programu w strukturę innych programów,
g) wykorzystywanie Programu w celu rozwijania, wytwarzania lub prowadzenia do
obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do
innych czynności naruszających prawa Licencjodawcy.

§12 Prawa autorskie
1. Prawa autorskie do oprogramowania JPK.guru należą do Licencjodawcy,
2. JPK.guru, korzysta z biblioteki EPPlus (https://github.com/JanKallman/EPPlus), udostępnionej
na licencji LGPL. Kopia licencji umieszczona została w instalatorze programu (plik lgpl.txt).
3. Kod źródłowy aplikacji JPK.guru, również udostępniony został z wykorzystaniem licencji LGPL.
W celu otrzymania kodu źródłowego należy napisać maila na adres jpk@jpk.guru.
4. Licencjodawca w żaden sposób nie odpowiada za poprawność działania programu
udostępnionego na licencji LGPL.

§12 Odpowiedzialność i roszczenia
5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody Licencjobiorcy
powstałe w szczególności w wyniku:
a) korzystania z Programu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością
oraz instrukcją obsługi,
b) braku możliwości korzystania z Programu,
c) utraty lub zniekształcenia danych w Programie,
d) wprowadzenia do Programu błędnych danych,
e) wygenerowania przy użyciu Programu błędnego Jednolitego Pliku Kontrolnego
6. Ponadto Licencjodawca w żadnym stopniu nie bierze odpowiedzialności za szkody zaistniałe
w działalności gospodarczej Licencjobiorcy, w szczególności:
a) utratę zysków,
b) kary nałożone na Licencjobiorcę,
c) przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej,
d) utratę informacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Licencji, Licencjodawca może żądać od
Licencjobiorcy:
a) zaprzestania naruszania,
b) usunięcia skutków naruszania,
c) zapłaty kary umownej w wysokości 300% wynagrodzenia za wszystkie udzielone
Licencjobiorcy licencje,
d) wydania uzyskanych korzyści wynikających z naruszania,
e) zapłaty odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego karę umowną.

§13 Postanowienia końcowe
1. Zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku z
niniejszą umową winny być dokonane w formie pisemnej i podpisane przez każdą ze Stron
lub jej należycie upoważnionych przedstawicieli pod rygorem nieważności.
2. Strony zobowiązane są do polubownego rozwiązywania sporów wynikających z niniejszej
umowy.
3. W przypadku niemożności osiągnięcia konsensusu przez Strony umowy, sądem właściwym
do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo sąd
dla miejsca siedziby Licencjodawcy.

