U M O W A L I C E N C Y J N A NR ………
na reprodukcjęi rozpowszechnianie materiał
u szkół
karskiego
………………………………

Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy Instytutem Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Prof. dr hab. DanutęGoszczyńską
2. Gł
ównego Księgowego – Mgr Stanisł
awa Biernata,
zwanym dalej Licencjodawcą,
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Licencjobiorcą.
Preambuł
a
Hodowcąi wł
aścicielem odmiany ……………………… jest Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice.
Odmiana ……… decyzjąDyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych z dnia ……………… został
a wpisana do Krajowego Rejestru pod
numerem ………….., na okres do dnia ………………, a decyzją z dnia
………………….. Dyrektor Centralnego Oś
rodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
przyznałInstytutowi wył
ączne prawo do odmiany …………. na okres do dnia
….………………… i odmiana …………… został
a wpisana do Księgi Ochrony
Wył
ącznego Prawa pod numerem …………………………. / Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa posiada także Wspólnotowe Prawo do Odmiany ……………(Decyzja
NR:………….z dnia ………………….), zgodnie z art. 62 Rozporządzenia Rady (WE)
NR 2100/94 w sprawie wspólnotowego prawa do odmian do dnia
…………………………..
Podstawa prawna:
1. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U.
z 2003 r., Nr 137, poz. 1299 z późn. zm.)
2. Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian
roślin (Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 z póź
n. zm.)
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach posiada wył
ączne prawo
zarobkowego korzystania z odmiany ………………… oraz prawo udzielania licencji
na jej rozmnażanie i rozpowszechnianie.
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§1
1) Licencjodawca
udostępnia
Licencjobiorcy
prawo
do
reprodukcji
i rozpowszechniania,
wył
ącznie
jako
kwalifikowanego
materiał
u
szkół
karskiego odmiany ………………… na następujących warunkach:
2) Licencjobiorca uzyskuje wył
ączne / ograniczone prawo do reprodukcji
i rozpowszechniania w Polsce materiał
u szkół
karskiego odmiany ……………..,
z prawem / bez prawa udzielania sublicencji.
3) Za otrzymane prawo Licencjobiorca uiści jednorazowąopł
atęlicencyjnąw kwocie
………….……zł
plus obowiązujący VAT, pł
atnąw jednej racie do dnia ……………
4) Licencjodawca przekaże Licencjobiorcy nieodpł
atnie wyjściowy materiał
rozmnożeniowy odmiany ………….., w postaci ………… szt. (drzewek, zrazów,
krzewów, sadzonek zdrewniał
ych do ukorzenienia, sadzonek ukorzenionych)
w stopniu Elity ……, w celu zał
ożenia matecznika elitarnego.
5) Licencjobiorca corocznie, począwszy od roku ……………. będzie uiszczać
licencyjnąopł
atę jednostkową(royalty) od każdej sztuki wyprodukowanego
i zagospodarowanego (sprzedanego, podarowanego lub zuż
ytego w ramach
wł
asnej organizacji gospodarczej) materiał
u szkół
karskiego (drzewko, zraz,
krzew, sadzonka zdrewniał
a do ukorzenienia, sadzonka ukorzeniona)
odmiany………….. Opł
ata ta będzie wynosić…..% plus obowiązujący VAT
naliczony od ceny rynkowej zagospodarowanego materiał
u szkół
karskiego
odmiany ……………….
6) Licencjobiorca corocznie będzie dostarczaćLicencjodawcy informacjęo liczbie
zagospodarowanego materiał
u szkół
karskiego odmiany …………. oraz o jego
cenie rynkowej – do dnia ………………...
7) W oparciu o uzyskanąinformacjęLicencjodawca będzie wystawiaćLicencjobiorcy
fakturęVAT dla uiszczenia należ
nej opł
aty licencyjnej. Faktura VAT musi zostać
zrealizowana w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania przez Licencjobiorcę.
8) Licencjobiorca corocznie, począwszy od roku ……… będzie zwracać
Licencjodawcy częśćkosztów związanych z utrzymaniem odmiany …………
w Rejestrze Odmian i Księdze Ochrony Wył
ącznego Prawa COBORU i/lub we
Wspólnotowym Urzędzie Odmian Roślin CPVO; opł
ata ta stanowićbędzie
……..% tych kosztów plus obowiązujący VAT.
9) Opł
aty wymienione w punktach 2, 4 i 7 będąuiszczane w kasie Instytutu lub będą
przekazywane na konto: …………………………………………………………..….,
po otrzymaniu faktury VAT z Instytutu.
10)O terminie ewentualnego niszczenia niezagospodarowanego materiał
u
szkół
karskiego odmiany ………………. Licencjobiorca będzie zawiadamiać
Licencjodawcęz wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni.
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11)Licencjobiorca nie będzie używać innej nazwy lub oznaczenia materiał
u
szkół
karskiego odmiany …………... niżwyżej wymieniona.
12)Licencjobiorca będzie chroniłodmianę ………… przed nielegalnym jej
rozmnażaniem i rozpowszechnianiem w Polsce poprzez powiadamianie w formie
pisemnej wł
aściciela odmiany o każdym stwierdzonym przez siebie przypadku
naruszania wył
ącznego prawa do tej odmiany. Licencjobiorca dostarczy w tym
celu niezbędnądokumentacjędającąpodstawędo sporządzenia przez Instytut
jako Licencjodawcęzawiadomienia o popeł
nieniu przestępstwa.
13)Przy sprzedaży materiał
u szkół
karskiego odmiany ….……… Licencjobiorca
będzie informowałnabywców, że odmiana jest chroniona wył
ącznym prawem
oraz, ż
e jej nielegalne rozmnażanie jest przestępstwem zagrożonym karą
grzywny, karąograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 (jednego)
roku.
14)Licencjobiorca zobowiązuje sięprowadzićna wł
asny koszt promocjęna rynku
polskim odmiany ………………
§2
1) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2) W przypadku gdy Licencjobiorca nie będzie zainteresowany dalszym trwaniem
licencji udzielonej mu na odmianę……….…. ma obowiązek poinformowania
o tym Licencjodawcy w terminie do dnia 10 listopada każdego roku. Podana
informacja będzie podstawądo rozwiązania umowy na podstawie porozumienia
obu stron z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca wywiąże sięz nał
ożonych umową
obowiązków w zakresie uiszczenia opł
at licencyjnych i uczestniczenia w kosztach
utrzymania odmiany za dany rok.
§3
1) Umowa może byćrozwiązana bez wypowiedzenia po uprzednim pisemnym
powiadomieniu ze strony Licencjodawcy w przypadku:
a)

nie dotrzymania terminów pł
atności jednorazowej opł
aty licencyjnej, jak
równieżjednostkowych opł
at licencyjnych (royalty),

b)

nie uczestniczenia w kosztach utrzymania odmiany w udziale wynikającym
z niniejszej umowy,

c)

użycia przez licencjobiorcę innej nazwy lub oznaczenia materiał
u
szkół
karskiego odmiany ………….. aniżeli nazwa odmiany na którą
udzielona został
a mu licencja,

d)

nie wywiązywania się przez Licencjobiorcę z obowiązku corocznego
udzielania informacji Licencjodawcy o liczbie zagospodarowanego
materiał
u szkół
karskiego odmiany …………. oraz o jego cenie rynkowej.
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2) Umowa ulega rozwiązaniu po uprzednim pisemnym jednomiesięcznym
wypowiedzeniu przez Licencjodawcęw przypadku wygaśnięcia ochrony Odmiany
w Księdze Ochrony Wył
ącznego Prawa COBORU i/lub we Wspólnotowym
Urzędzie Odmian Roślin CPVO.
§4
Wszelkie zmiany i uzupeł
nienia niniejszej umowy wymagajądla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§5
Spory, jakie mogąwyniknąćna tle realizacji niniejszej umowy bądźinterpretacji jej
postanowień strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu wł
aściwego miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Licencjodawcy.
§6
W sprawach nie unormowanych niniejsząumowąmajązastosowanie przepisy
ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz.1299
z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian
roślin (Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz.1300 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (jedn. tekst Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93
z późn. zm.).

Licencjodawca:

Dyrektor................................................

Gł
ówny Księgowy.................................

Skierniewice, dnia ………………………

Licencjobiorca:

