UMOWA LICENCYJNA
zawarta w dniu …………………. r. w ……………………., pomiędzy:

………………………….………..,
zwanym dalej „Licencjodawcą”
a
……………………………….…..,
zwanym dalej „Licencjobiorcą”
Licencjodawca i Licencjobiorca zwani dalej łącznie Stronami, a każdy z osobna Stroną.
Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę (dalej: Umowa Licencyjna) o następującej
treści:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy Licencji jest udzielenie zgody na korzystanie z praw
własności intelektualnej, w formie patentu / wzoru użytkowego / wzoru przemysłowego/
autorskich praw majątkowych do utworów / nieujawnionych informacji o charakterze
gospodarczym, technicznym i organizacyjnym składających się na know-how,
stanowiących rezultat realizacji projektu „Inteligentne pancerze pasywne z
zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano” realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany na podstawie umowy z
MNiSW nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00 z dnia 25.02.2009 r. (dalej: Przedmiot
Umowy), w celu wdrożenia go w produkcji pancerzy ochronnych w formie kamizelki
kuloodpornej.

2.

Przedmiot Umowy, którego wykorzystanie powierza się Licencjobiorcy, opisany jest
szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy Licencyjnej.

§ 2. DEFINICJE
1.

Ilekroć w umowie mówi się o Wynikach Badań stanowi to wiedzę (know-how) oraz
dokumentacje techniczną przedmiotowych rozwiązań będących rezultatem projektu
Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami
nano” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
realizowany na podstawie umowy z MNiSW nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00 z dnia
25.02.2009 r.

§ 3. OŚWIADCZENIA STRON
1.

Licencjodawca oświadcza, iż jest uprawniony do udzielenia Licencjobiorcy zezwolenia
na korzystanie z Wyników Badań na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej.

2.

Licencjobiorca oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie, zasoby osobowe i
materiałowe oraz wiedzę, aby wykorzystać Wyniki Badań zgodnie z celem, o którym
mowa w § 1 ust. 1 powyżej.
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3.

Licencjobiorca oświadcza, iż nie zgłoszono w stosunku do niego, jak również on sam nie
zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości, nie rozpoczął likwidacji, Licencjobiorca na
bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a jego kondycja ekonomiczna jest wystarczająco
dobra, aby wykonywać zobowiązania na nim ciążące na podstawie Umowy Licencyjnej.

§ 4. LICENCJA
1.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy, do
realizacji celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy Licencyjnej.

2.

Niniejsza Umowa Licencyjna zostaje zawarta w stosunku do terytorium [***] (dalej:
Terytorium). Licencja w stosunku do Terytorium ma charakter [*wyłączny/niewyłączny*].

3.

Licencja będzie wdrożona do realizacji w terminie 12 miesięcy od daty podpisania
umowy.

4.

W wypadku bezskutecznego upływu terminu wymienionego w pkt 3 licencja wygasa.

§ 5. SPOSÓB KORZYSTANIA Z LICENCJI
1. (Podstawowy zakres) Przedmiot licencji może być wykorzystany na cele własne
zamawiającego, związane z prowadzoną przez niego działalnością.
2. Licencja dotyczy wyłącznie produkcji i sprzedaży osobistych pancerzy ochronnych
(kamizelek kuloodpornych) na bazie cieczy reologicznych.
3. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji przedmiotu umowy, jego
udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form nieprzewidzianego Umową
wykorzystywania.
4. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania sublicencji osobom trzecim.
5. Licencjodawca zachowuje prawo do wykorzystania przedmiotu umowy w dalszych
pracach badawczo-rozwojowych, dydaktyce i ekspertyzach naukowych.

§ 6. WYNAGRODZENIE
1.

Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na
podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej w wysokości ………………… zł netto,
powiększone o kwotę należnego podatku VAT, miesięcznie/rocznie/jednorazowo.

2.

Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Licencjodawcy wskazany
każdorazowo na fakturze VAT.

§ 7. POUFNOŚĆ, OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.

Strony przyjmują zgodnie, iż charakter poufny mają wszelkie informacje przekazywane
między Stronami, o ile Strona przekazująca dane informacje nie oznaczy ich jako
informacje jawne.

2.

Licencjobiorca zobowiązuje się utrzymywać w poufności Przedmiot Umowy w zakresie w
jakim nie stanowi on wiedzy powszechnie dostępnej.

3.

W tym celu Licencjobiorca zapewnia, aby dostęp do Przedmiotu Umowy w ramach jego
struktury organizacyjnej był ograniczony wyłącznie do osób, do zadań których należy
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realizacja celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, a osoby te będą zobowiązane do
zachowania poufności.
4.

Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie informować Licencjodawcę o przypadkach
zagrożenia naruszeniem praw własności intelektualnej do elementów wchodzących w
skład Przedmiotu Umowy.

§ 8. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ
1.
2.

Niniejsza Umowa Licencyjna została zawarta na czas określony, do 01.08.2019 r.
W każdym czasie, Stronie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Licencyjnej ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku ciężkiego naruszenia przez drugą Stronę
niniejszej Umowy Licencyjnej, o ile Strona naruszająca Umowę Licencyjną została
wezwana do zaniechania naruszeń i wyznaczono jej termin zaniechania i usunięcia
takich naruszeń nie krótszy niż 30 dni, a Strona naruszająca Umowę Licencyjną nie
zaniechała i nie usunęła tychże naruszeń we wskazanym terminie.

§ 9. GWARANCJE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.

Licencjodawca gwarantuje, że przedstawione przez niego rozwiązanie oparte jest
o najnowsze wyniki badań i zgodne jest z dobrymi praktykami oraz normami
zdefiniowanymi w przedmiocie Wyników Badań.

2.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania
przedmiotu umowy, zwłaszcza wymaganiami technicznymi i warunkami eksploatacji
zdefiniowanymi w Załączniku nr 1 do Umowy Licencyjnej

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Licencyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami, w tym wezwania, o których
mowa w paragrafie poprzednim, odbywają się na drodze pisemnej.

2.

Strony zobowiązują się, iż dążyć będą w dobrej wierze do rozstrzygania sporów
wynikających z Umowy Licencyjnej lub powstających w związku z nią na drodze
negocjacji pozasądowych.

3.

W przypadku, gdyby rozstrzygnięcie sporów w sposób, o którym mowa w ust. 2, nie
będzie możliwe, wszelkie spory wynikające z Umowy Licencyjnej lub powstające w
związku z nią będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

4.

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy Licencyjnej zostało uznane
przez sąd bądź inny organ władzy, za nieważne, Strony zgodnie oświadczają, iż
nieważności takiego postanowienia nie będzie miała wpływu a ważność pozostałych
postanowień Umowy Licencyjnej, o ile nieważność przedmiotowego postanowienia nie
wpłynie na cel w jakim Umowa Licencyjna została zawarta, a Strony zastąpią takie
nieważne postanowienie, postanowieniem ważnym w możliwie jak najpełniejszy sposób
odpowiadającym celowi gospodarczemu postanowienia uznane za nieważne.

5.

Załączniki do Umowy Licencyjnej stanowią jej integralną część, a wszelkie zmiany
Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

6.

Umowa Licencyjna została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
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PODPISY STRON:

ZA LICENCJODAWCĘ:

ZA LICENCJOBIORCĘ:
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