UMOWA LICENCYJNA NR …/…
W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK
CZĘŚĆ WSTĘPNA
Określenie stron
1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji ……….....…………….………………
2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji ………..……………....…
CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
§1
Oświadczenie licencjodawcy
Licencjodawca oświadcza, że:
1. Jest właścicielem praw wyłącznych do wymienionego w § 2 projektu wynalazczego na podstawie ……………………….............………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. Uiścił dotychczasowe opłaty ochronne przedłużające ochronę do dnia
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3. Terminowo wniesie na rzecz UPRP opłaty za kolejne okresy ochronne,
4. Projekt wynalazczy został po raz pierwszy zastosowany w dniu ………………*,
nie był dotychczas stosowany,
5. Projekt wynalazczy jest/ nie jest* obecnie przemysłowo stosowany przez ......
…………………………………………… na podstawie ………..………………
…………………………………………………………………………………….
§2
Określenie przedmiotu umowy
1. Przedmiotem umowy jest wynalazek dotyczący:
………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………......………
dokonany przez: …………………………………………………………………
……………………………, zgłoszony do ochrony w dniu …………………,
na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia ………....…… udzielił patent
o numerze ……………………………...............................................…………
2. Dokładny opis wynalazku wraz z zastrzeżeniami stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
§3


Cel umowy
Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z wynalazku wymienionego w § 2 niniejszej umowy, na warunkach określonych w dalszej części
umowy a Licencjobiorca uiszcza cenę określona w dalszej części umowy.
§4
Zakres licencji
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji wyłącznej/ niewyłącznej*, która
upoważnia go do korzystania z wynalazku, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na terytorium ………………….............................………………………
…….………………....................................................................................……
2. Czas trwania licencji wynosi ……............…… lat od chwili zawarcia umowy.
3. Licencjobiorca morze korzystać z wynalazku w zakresie pełnym/ niepełnym*
dotyczącym jedynie …….............……… zastrzeżenia patentowego.
4. Licencjobiorca nie może/ może* upoważnić osoby trzecie do korzystania z wynalazku w następującym zakresie ………………………………...........………
…………………………
5. Licencjobiorca nie może/ może* upoważnić podwykonawcow do wykonywania dla niego całości lub części wynalazku poprzez zawarcie z nimi odpowiedniej umowy zlecenia.
§5
Obowiązki i uprawnienia Licencjodawcy
Licencjodawca zobowiązuje się do:
1. Przekazania w terminie ………… od zawarcia niniejszej umowy pełnej kopii dokumentacji projektu, w której skład wchodzą: opis patentowy wraz z zastrzeżeniami i ewentualnymi rysunkami jak również instrukcja obsługi, wyniki
badań i prób, receptury, obliczenia i schematy i inna dokumentacja techniczna,
jak również odpis karty zgłoszenia zawierający datę i numer zgłoszenia oraz
wykaz towarów wraz z ich procentowym wkładem w powstanie projektu.
2. Dostarczenia na wskazany przez licencjobiorcę miejsce następnych maszyn
i urządzeń: ……………....…… w terminie ……………………………… od
zawarcia umowy.
3. Przekazania doświadczeń technicznych i organizacyjnych polegających na
………………………………...…………………………………………......
.…….……………………………...............…………………………………
w terminie ………………………....… od zawarcia umowy.
4. Udzielenia pomocy Licencjobiorcy w następującym zakresie ……..........…… …
…………………………………………..........................……………………
…………………………………………………………………………………


5. Niezwłocznego udzielenia – na żądanie Licencjobiorcy – wszelkiej pomocy
technicznej dotyczącej projektu – na warunkach każdorazowo uzgodnionych,
6. Zorganizowania szkolenia w wymiarze ……..................… godzin roboczych,
w terminie ……...............……od daty zawarcia umowy dla maksymalnie …
……………………...............................................................................………..
pracowników wskazanych przez Licencjobiorcę. Tematykę i zakres szkolenia
określi Licencjodawca uwzględniając wcześniej zgłoszone przez Licencjobiorcę potrzeby.
7. Terminowego uiszczenia opłat ochronnych w celu utrzymania ochrony prawnej
projektu.
8. Niewykonywania jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie patentu.
9. Oddelegowania minimum ………… własnych pracowników do pracy w zespole powołanym przez Licencjobiorcę w celu wdrożenia projektu.
10. Niezwłocznego powiadomienia Licencjobiorcy o udzieleniu na ten sam projekt licencji osobie trzeciej ze wskazaniem tej osoby, zakresu i czasu trwania
tej licencji.
11. Z
 achowania w okresie trwania umowy a także w okresie …………… od jej
wygaśnięcia, w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od Licencjobiorcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§6
Obowiązki i uprawnienia Licencjobiorcy
Licencjobiorca zobowiązuje się do:
1. Zapłaty odsetek umownych w przypadku nieterminowego dokonywania opłat
licencyjnych, o których mowa w ust. ………, w wysokości …………………
czasie ……………… od umownego terminu zapłaty.
2. Zastosowania projektu w terminie ……… od daty zawarcia niniejszej umowy
w następującym zakresie: …………………………………........................……
……………………………………..............................…...................................
3. Ustalenie wraz z Licencjodawcą harmonogramu realizacji projektu i wszelkich
jego zmian.
4. Zachowania w tajemnicy – zarówno w okresie trwania umowy, jak i w okresie
…………… po jej ustaniu – wszelkich informacji o istocie wynalazku oraz
innych informacji nabytych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
5. Dostarczania licencjodawcy raz na ……… miesięcy sprawozdania z produkcji
i sprzedaży projektu wynalazczego objętego licencją.
6. Licencjobiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wynalazek, produkowany na niniejszej licencji spełniał wszystkie wymienione w załączniku
……… parametry.


7. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poprawienia parametrów
technicznych wynalazku w przypadku, gdy Licencjodawca stwierdzi, że nie są
one zgodne z wytycznymi zawartymi w załączniku ………
8. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłacenia w terminie ……… kary umownej w wysokości ………… na rzecz Licencjodawcy w przypadku, gdy kolejna kontrola stwierdzi, że wynalazek nadal nie spełnia wymaganych kryteriów
technicznych.
§7
Gwarancje i odpowiedzialności Licencjodawcy
1. Licencjodawca daje ……… letnią gwarancję, że projekt objęty umową będzie
posiadał wszelkie wymienione w załączniku ……… parametry techniczne, pod
warunkiem że Licencjobiorca będzie przestrzegał reżimu technologicznego,
określonego w załączniku ……….
2. Licencjodawca uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania sposobu
korzystania z przedmiotu licencji, w szczególności poprzez żądanie jego okazania, a w razie stwierdzenie, że licencjobiorca nie przestrzega reżimu technologicznego określonego w załączniku ………… może unieważnić gwarancję
wymienioną w ust. 1.
3. Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy za wady rozwiązania,
które wystąpiły w trakcie trwania umowy w wyniku nienależytego z niego
korzystania.
§8
Dalsze umowy dotyczące licencji
1. Licencjobiorca ma prawo udzielania sublicencji jedynie za pisemną zgodą
Licencjodawcy.
2. Z każdej udzielonej sublicencji Licencjobiorca będzie odprowadzał kwartalnie
na rzecz Licencjodawcy ………% opłat sublicencyjnych.
3. Opłaty te będą uiszczane na konto o numerze ……………, w ciągu ……………
dni po upływie każdego kwartału trwania subwencji.
4. Licencjobiorca ma prawo zawierania pisemnych umów z podwykonawcami
w celu wykonania dla niego całości lub części projektu objętego licencją.
5. Licencjobiorca jest uprawniony do dokonania przeniesienia własności
praw wynikających z niniejszej umowy na inną osobę wyłącznie za zgodą
Licencjodawcy.



§9
Współpraca stron
1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do stałej współpracy nad przemysłową realizacją projektu na warunkach i w zakresie określonym w załączniku nr
…… do niniejszej umowy.

2. Strony zobowiązują się do współpracy przy udoskonaleniu wynalazku na następujących zasadach:
a) strony w terminie ……… od zawarcia niniejszej umowy ustalą wspólnie
regulamin i harmonogram wzajemnej współpracy nad udoskonaleniem
projektu,
b) każda ze stron zobowiązuje się przeznaczyć nas badania nad udoskonaleniem projektu minimum ………… zł rocznie.
3. Prawa majątkowe do wyników uzyskanych ze wzajemnej współpracy, o której
mowa wyżej, przysługują stronom na następujących zasadach: Licencjodawca
………% a Licencjobiorca ………%.
§ 10
Wynagrodzenie twórców
1. Licencjodawca/ Licencjobiorca* zobowiązuje się do przekazania twórcom projektu objętego licencją wynagrodzenia za jego stworzenie w wysokości ………
zł dla każdego z nich, w terminie …………… od daty podpisania niniejszej
umowy.
2. W przypadku dokonania ulepszenia projektu, twórcom tego ulepszenia wypłaty
wynagrodzenia dokonuje strona, która twórców zatrudnia na podstawie umowy
o świadczenie pracy.
§ 11
Opłaty licencyjne
1. Za udzielenie licencji Licencjobiorca wniesie na rzecz Licencjodawcy opłatę
jednorazową w wysokości ……. zł, w terminie ……… od podpisania umowy.
2. Dodatkowo Licencjobiorca zobowiązuje się do wnoszenia na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych określanych w następującej formie:
a. Licencjobiorca będzie uiszczał w terminie ………… dni po zakończeniu
każdego kwartału opłaty stanowiącej ………% od kwartalnego obrotu produktem licencyjnym, jednak nie mniej niż ……… zł za kwartał. Pierwszy termin płatności strony ustalają na dzień ……………………………………
3. Licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek umownych w wysokości
……… zł w przypadku opóźnienia w dokonywaniu opłat.
§ 12
Ulepszenia dokonane prze obie strony
1. Każda Strona umowy zobowiązuje się dostarczyć drugiej Stronie pełne dane
dotyczące ulepszeń wynalazku dokonanych samodzielnie, na zasadzie darmowej licencji niewyłacznej.
2. Powiadomienia odnośnie ulepszeń Strony zobowiązują się dokonywać w formie pisemnej.


§ 13

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy
1. Niniejsza umowa wygasa wraz z wykonaniem zobowiązań wzajemnych
Stron.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, na podstawie zgodnego oświadczenia woli Stron.
3. Każda ze Stron niniejszej umowy może odstąpić od umowy przed terminem
wskazanym w par. 4, jeśli wykluczone okaże się uzyskanie założonych parametrów technicznych rozwiązania. Na stronie odstępującej od umowy ciąży ciężar
udowodnienia, iż przyczyna ta rzeczywiście istnieje.
4. W przypadki niewywiązania się jednej ze stron z warunków umowy, drugiej
stronie przysługuje prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy.
§ 14

Postanowienia dodatkowe
W trakcie trwania niniejszej umowy Licencjobiorca jest uprawniany/ zobowiązany* do oznaczenia produktów licencyjnych znakiem towarowym Licencjodawcy
w następujący sposób: …………………………………
§ 15

Stosowane prawo właściwe
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:
1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.
z 2001 r., nr 49, poz. 508 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16,
poz. 93, z poźn. zm.).
§ 16
Dodatkowe postanowienia
Strony ustalają dodatkowo
……………………………………………………………………………………
§ 17
Zmian umowy
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności muszą być dokonywane na piśmie w formie aneksu, stanowiącego integralną część umowy, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.



§ 18

Rozstrzyganie sporów
1. Wszelkie spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą w drodze polubownych mediacji z udziałem wspólnie powołanego
arbitra.
2. W przypadku braku porozumienia na podstawie polubownych mediacji, spory rozstrzygać będzie Sąd………………………………………………………… …
…………..……………………………………………………………………
…….............................................................................................................……
§ 19

Ustalenie przedstawicieli
Strony ustalają następujących przedstawicieli upoważnionych do koordynacji
prac związanych z realizacją umowy:
Wdrażający:
……………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………
§ 20
Zasięg umowy
Miejscem wykonania umowy jest
……………………………………………………………………………………
§ 21
Załączniki
Załącznik nr 1
……………………………………………………………………………………
Załącznik nr 2
……………………………………………………………………………………
Załącznik nr 3
……………………………………………………………………………………
Załącznik nr 4
……………………………………………………………………………………
Załącznik nr 5
……………………………………………………………………………………
§ 22
Wejście w życie umowy
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.


§ 23

Egzemplarze umowy
Niniejszą umowę sporządzono w ……..… jednobrzmiących egzemplarzach, po
………… dla każdej ze stron.
Umowa niniejsza sporządzona została w …..........................…… egzemplarzach,
z przeznaczeniem
………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………….……………………………
Podpisy ……………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………
(jedna strona) ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………......………………...
(druga strona) ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….



