UMOWA O NABYCIE PRAWA DO UŻYTKOWANIA TECHNOLOGII

zawarta w dniu …… r. w Pabianicach pomiędzy:
…………, z siedzibą przy: ul. ……, …, NIP ……, reprezentowanym przez:
…. – …
zwanym w dalszej części Umowy Licencjodawcą

a
PPHU Jakub Wendler z siedzibą w Pabianicach, NIP: 731 000 04 98; REGON:
470 528 725; reprezentowaną przez
Jakuba Wendlera – właściciela
zwanego w dalszej treści umowy Licencjobiorcą
zwanymi dalej łącznie Stronami, a pojedynczo Stroną

Strony postanawiają, co następuje

1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest nabycie prawa do użytkowania technologii pt.: „………….”
(zwanej dalej Wynalazkiem) objętej prawem ochronnym ogłoszonym przez Urząd
Patentowy RP w dniu…, zarejestrowanym pod nr ….. (zwanym dalej Patentem).

2. Oświadczenia Licencjodawcy
Licencjodawca oświadcza, że:
a. Jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw do Wynalazku, w tym patentu na
Wynalazek;
b. Uiścił wszelkie dotychczasowe wymagane prawem opłaty urzędowe, mające
na celu utrzymanie Patentu w mocy;
c. Wynalazek nie jest obciążony prawami osób trzecich,
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3. Cel umowy
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Wynalazku, na
warunkach określonych w dalszej części umowy (zwanej dalej Licencją).

4. Zakres Licencji
1. Licencja jest licencją niewyłączną.
2. Licencjodawca udziela licencji na okres 4 lat od momentu podpisania umowy.
3. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielenia sublicencji na Wynalazek.

5. Opłaty licencyjne
1. Za

udzielenie

licencji

na

Wynalazek

Licencjobiorca

wniesie

na

rzecz

Licencjodawcy następujące opłatę licencyjną w wysokości … zł (słownie: …
złotych) + 23% VAT w terminie 7 dni od podpisania umowy.
2. Wystawiona na podstawie niniejszej Umowy faktura będzie płatna w terminie 7
dni od daty jej wystawienia.

6. Zobowiązania Licencjodawcy
Licencjodawca zobowiązuje się do:
a. przekazania w dniu zawarcia niniejszej Umowy kopii opisu patentowego oraz
wyciągu z rejestru patentowego UP RP,
b. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych od
Licencjobiorcy w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

7. Zobowiązania Licencjobiorcy
Licencjobiorca zobowiązuje się do:
a. zapłaty odsetek ustawowych w przypadku nieterminowego dokonania Opłaty
Licencyjnej,
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b. zachowania

w

tajemnicy

wszelkich

Wynalazku oraz innych informacji

informacji

poufnych

poufnych nabytych

dotyczących

w związku

z

wykonywaniem niniejszej Umowy.

8. Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy
W razie zwłoki Licencjobiorcy w uiszczeniu Opłaty Licencyjnej, przekraczającej 7 dni,
Licencjodawca może wezwać Licencjobiorcę na piśmie do dokonania zapłaty
zaległości w dodatkowym terminie 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu
może

wypowiedzieć

umowę

bez

zachowania

terminu

wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy oznacza w konsekwencji utratę Licencji na korzystanie
z Wynalazku przez Licencjobiorcę.

9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.nr.16 poz.93) oraz
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001
r. Nr 49, poz. 508).
2. Każda zmiana i uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy, jak również
rozwiązanie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory pomiędzy Stronami będą rozpatrywane w drodze polubownej
lub przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
5. Umowa obowiązuje z dniem podpisania jej przez wszystkie Strony.
6. Strony są zobowiązane do każdorazowego powiadomienia się wzajemnie o
zmianie ich adresu siedziby poprzez wysłanie listu poleconego na adres podany
w niniejszej Umowie lub w odrębnym powiadomieniu o zmianie adresu, uważa się
za skutecznie doręczone.
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………………………………….
Licencjodawca

………………………………….
Licencjobiorca
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