Umowa licencyjna ramowa
zawarta w dniu 30 sierpnia 2006 r. w Gdańsku pomiędzy:
Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Muzyki "Denima Art" z siedzibą w Gdańsku przy ul. ks. Robaka 24, wpisanym do Krajowego Rejestru Handlowego pod nr 3214, posiadającym status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 
reprezentowanym przez
Jana Szyszko - prezesem,
Ludwikę Marszałek - członkiem zarządu,
zwanym dalej "Organizacją",
a
"Walewski i spółka" s.k. z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 45/11, wpisaną do Krajowego Rejestru Handlowego pod nr 132436,
reprezentowaną przez:
Marię Prabucką - komplementariusza,
zwaną dalej Użytkownikiem,
o następującej treści:
§ 1
1.	Użytkownik podaje, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będzie korzystał z utworów muzycznych (dalej "utwory") na polu eksploatacyjnym: odtwarzanie publiczne.
2.	Utwory, o których mowa w ust. 1, składają się na pakiet "Lata '60".
3.	Przykładowy wykaz utworów wchodzących w skład pakietu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jego integralną część.
4.	Strony umowy odrębnym pismem określą przybliżoną liczbę utworów. Zgodnie z zapewnieniem Organizacji liczba utworów zawartych w pakiecie, o którym mowa w ust. 2, będzie wystarczająca do ich ciągłego nadawania przez okres 20 dni bez powtórnego odtwarzania danego utworu.
§ 2
1.	Odtwarzanie utworów będzie następowało w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Użytkownika, tj. w salonie kosmetycznym "Walewski i spółka" przy ul. 10 Lutego 45/11 w Gdyni, o powierzchni użytkowej 99 m2.
2.	Odtwarzanie utworów będzie następowało w godzinach otwarcia salonu, tj. od godz. 9 do godz. 18, sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty.
3.	Użytkownik będzie odtwarzał utwory w kolejności i częstotliwości według swojego uznania.
4.	Odtwarzanie utworów nastąpi z płyt CD dostarczonych Użytkownikowi przez Organizację w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
§ 3
1.	Organizacja oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy zostały stworzone przez twórców będących jej członkami. Organizacja oświadcza także, iż przysługuje jej prawo rozporządzania utworami na wszystkich polach eksploatacji.
2.	Organizacja oświadcza także, że jest jedyną organizacją uprawnioną do rozporządzania i korzystania z utworów objętych niniejszą umową.
§ 4
Użytkownik zobowiązuje się korzystać z przekazanych utworów wyłącznie na polu eksploatacji wskazanym w § 1 umowy.
§ 5
Organizacja udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z utworów na warunkach określonych w § 1 i 2 niniejszej umowy.
§ 6
1.	Użytkownik zobowiązuje się w zamian za uzyskanie licencji uiszczać comiesięczne wynagrodzenie na rzecz Organizacji w wysokości równej 0,25% przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej w miejscu odtwarzania utworów działalności gospodarczej.
2.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc korzystania z utworów na rachunek bankowy Organizacji w PKO SA nr 27694592000000000143462.
§ 7
1.	W razie braku zapłaty wynagrodzenia w terminie określonym w § 6 umowy Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek umownych od wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia.
2.	W przypadku nieprzekazania Użytkownikowi nośników z utworami, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, Organizacja będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Użytkownika odsetek umownych w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy.
3.	Powyższe postanowienia umowy nie wyłączają uprawnienia do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy na zasadach ogólnych.
§ 8
1.	Użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Organizację inspekcji w miejscu korzystania z utworów w zakresie zgodności ich wykorzystania z niniejszą umową.
2.	Inspekcja nastąpi w godzinach otwarcia salonu, w czasie wybranym przez Organizację.
§ 9
Każda ze stron umowy może od umowy odstąpić w przypadku jej niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez drugą stronę, po wyznaczeniu jej 7 - dniowego terminu do usunięcia naruszenia.
§ 10
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Komisji Prawa Autorskiego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 13
Wszelkie zmiany umowy nastąpią w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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