Umowa licencyjna
zawarta w dniu ……………we Wrocławiu
pomiędzy:
Instytutem Technologii „KOMTEX” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże
Wyspiańskiego 3, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000060963,
REGON 000047504, Koncesja MSWiA nr B-128/2002
repr. przez mgr inż. Jana Kowalskiego, zwanego dalej LICENCJODAWCĄ
oraz
................................................................
................................................................
zwanym dalej LICENCJOBIORCĄ
1. Okoliczności zawarcia umowy
Strony zawierają niniejszą Umowę, by uregulować wzajemne stosunki w związku
z udostępnieniem przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy na zasadzie licencji niewyłącznej całości praw do technologii:......................................................
2. Oświadczenie Licencjodawcy
Licencjodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do technologii opisanej
w dokumentacji stanowiącej Załącznik nr........... do niniejszej Umowy.
3. Przedmiot umowy
3.1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie
z wyżej opisanej technologii w zamian za opłatę licencyjną.
3.2. Licencjodawca udostępni także Licencjobiorcy wszelkie informacje i dane
niezbędne do prawidłowego wytworzenia wyrobu w oparciu o wyżej wymienioną technologię, w tym:
a) dokumentacje konstrukcyjne, warunki techniczne i technologie zawierające
m.in. zestawienia materiałowe, szablony konfekcyjne, wymagania dla surowców podstawowych i dodatkowych;
b) warunki odbioru ze wskazaniem rodzaju wymaganych parametrów technicznych (mechanicznych, fizycznych i chemicznych), poziomu ich wartości,
metodyk oceny gotowych wyrobów oraz surowców do ich wykonania;
c) informacje dotyczące pochodzenia zastosowanych surowców, podwykonawców elementów wyżej wymienionych wyrobów.
4. Zakres licencji
4.1. Licencja jest udzielana na okres………...........lat.
4.2. Licencja jest niewyłączna.


4.3. Licencjobiorca nie ma prawa udzielać sublicencji. Udzielenie sublicencji jest
możliwe wyłącznie za zgodą licencjodawcy wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Zgoda, o której mowa wyżej, może zostać uzależniona
od uiszczenia stosownej opłaty i musi obejmować osobę sublicencjobiorcy
oraz zakres udzielonej sublicencji.
5. Opłata licencyjna
5.1. Tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji Licencjobiorca zobowiązany jest
zapłacić jednorazowo na rzecz Licencjodawcy kwotę ........................ zł netto
(słownie ………. ...................................................................... zł), co stanowi
kwotę ..................................zł brutto (słownie:…………………………….
................................................................................................................. zł).
5.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5.1 niniejszej umowy, jest płatne
w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Licencjodawcę faktury VAT dla
Licencjobiorcy.
5.3. Za nieterminową zapłatę, o której mowa w pkt. 5.2 niniejszej umowy, Licencjobiorca zapłaci odsetki ustawowe.
6. Dodatkowe obowiązki Stron
6.1. Licencjodawca zobowiązany jest udzielić doradztwa, pomocy technologicznej oraz sprawować nadzór nad pracami związanymi z uruchomieniem produkcji wyrobów objętych niniejszą umową.
6.2. Licencjobiorca zobowiązany jest do wdrożenia technologii do produkcji
w terminie 6 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.
6.3. W przypadku braku wdrożenia licencji w terminie określonym w pkt 6.2.,
licencja wygasa.
7. Klauzula poufności
7.1. Licencjobiorca zobowiązuje się traktować wszelkie informacje jakie uzyskał
w związku z niniejszą umową jako poufne oraz podejmie wszelkie potrzebne
środki zabezpieczające przed udostępnieniem informacji przez pracowników
licencjobiorcy osobom niepowołanym.
7.2. W wypadku naruszenia powyższego obowiązku Licencjobiorca zobowiązany
jest zapłacić Licencjodawcy karę umowną w wysokości trzykrotnej opłaty
licencyjnej, co nie wyłącza dalej idących roszczeń odszkodowawczych na
zasadach ogólnych.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.


8.2. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
8.3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z określonych umową zobowiązań finansowych wobec Licencjodawcy.
8.4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
8.6. Spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały polubownie.
8.7. Spory nierozstrzygnięte polubownie podlegają jurysdykcji sądów powszechnych we Wrocławiu.
……………….
Licencjodawca

……………….
Licencjobiorca



