Umowa licencyjna
zawarta w dniu …… …2013 r.
między Politechniką Wrocławską we Wrocławiu, reprezentowaną przez Pełnomocnika do Spraw Komercjalizacji, Jana Nowaka,
zwanym dalej Licencjodawcą a Technol sp. z o.o. we Wrocławiu reprezentowaną
przez Władysława Kowalskiego,
zwaną dalej Licencjobiorcą
§1
1. Licencjodawca oświadcza, że posiada patent na wynalazek dotyczący plastikowych opakowań próżniowych do artykułów spożywczych, zarejestrowany
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski pod znakiem……………..
Okres ochronny trwa do dnia 17 stycznia 2020 r.
2. Licencjodawca oświadcza, że opisany patent nie jest obciążony prawami osób
trzecich, nie jest przedmiotem sporu z innymi osobami, a ponadto jest uprawniony do korzystania z patentu w sposób określony w niniejszej umowie.
§2
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na używanie opatentowanego
rozwiązania w pełnym zakresie jego działalności gospodarczej.
2. Licencja ma charakter niewyłączny.
3. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony do dnia 15 grudnia 2017 r.
4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 umowa może być przedłużona za
zgodą stron na kolejny okres do dnia 15 grudnia 2019 r.
5. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.
§3
1. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wyniesie 300 000 (słownie: trzysta
tysięcy) złotych rocznie i będzie płatne do dnia 15 stycznia każdego roku za rok
poprzedzający.
2.W wypadku nieuregulowania opłaty, o której mowa wyżej, za kolejny okres
trwania umowy Licencjodawca wezwie Licencjobiorcę do zapłaty, wyznaczając
mu dodatkowy 14-dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Licencjodawca może odstąpić od umowy.
§4
Licencjobiorca ma obowiązek powiadomienia Licencjodawcy o wszelkich zawinionych i niezawinionych naruszeniach praw patentu, w tym o bezprawnym
wykorzystywaniu go przez osoby trzecie. W wypadku wykorzystywania patentu


przez osoby trzecie Licencjodawca może upoważnić Licencjobiorcę do samodzielnego dochodzenia wszelkich praw, w tym dochodzenia odszkodowania, od
naruszającego.
§5
1. Licencjodawca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku:
a) nieprzystąpienia przez Licencjobiorcę do wykorzystywania wynalazku
w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
b) wykorzystywania wynalazku sprzecznie z interesami Licencjodawcy,
2. Licencjobiorca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku nieprzekazania przez
Licencjodawcę informacji koniecznych do używania patentu w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
……………………….
Podpis Licencjodawcy 					
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Podpis Licencjobiorcy

