U M O W A L I C E N C Y J N A NR ………
na reprodukcję i rozpowszechnianie materiału szkółkarskiego odmiany
porzeczki czarnej …………………….
zawarta w dniu………………pomiędzy:
Instytutem Ogrodnictwa (96 – 100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3) wpisanym
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr 0000375603, NIP 836-184-85-08, REGON 101023342
reprezentowanym przez:
Dyrektora Instytutu – Prof. dr hab. Małgorzatę Korbin
zwanym dalej Licencjodawcą,
a
zwany dalej Licencjobiorcą.

Preambuła
Hodowcą i właścicielem odmiany ………………….. jest Instytut Ogrodnictwa w
Skierniewicach (96 – 100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3). Odmiana
……………………., decyzją Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych z dnia …………………..., została wpisana do Krajowego Rejestru Odmian
pod numerem …………., na okres do dnia ………………. roku. Decyzją z dnia
………………………… Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych przyznał Instytutowi wyłączne prawo do odmiany ………………….. na
okres do dnia……………. roku i odmiana ta została wpisana do Księgi Ochrony
Wyłącznego Prawa pod numerem …………….
§1
1. Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy prawo do reprodukcji i
rozpowszechniania, wyłącznie jako kwalifikowanego materiału
szkółkarskiego porzeczki czarnej odmiany …………….. na następujących
warunkach
1) Licencjobiorca uzyskuje prawo do reprodukcji i rozpowszechniania w Polsce
kwalifikowanego materiału szkółkarskiego odmiany porzeczki czarnej
……………….., wyłącznie w postaci krzewów (ukorzenionych sadzonek).
2) Licencjobiorca corocznie obowiązany jest uiszczać stałą opłatę licencyjną od
sprzedanych ukorzenionych sadzonek (krzewów) odmiany ……………… Opłata
ta będzie wynosić ………………….. plus obowiązujący VAT od każdej
sprzedanej sadzonki (krzewu) odmiany ………………
3) Minimalna licencyjna opłata roczna z tytułu sprzedaży ukorzenionych sadzonek
(krzewów) odmiany ………………….. , jaką Licencjobiorca zobowiązany jest
wnieść, począwszy od 2016 roku na rzecz Licencjodawcy nie może być niższa
niż ………………………. zł (słownie:………………………….) plus obowiązujący
VAT.
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4) Licencjobiorca zobowiązany jest przesyłać Licencjodawcy kopię świadectwa
kwalifikacji materiału …………………. wystawioną przez WIORIN wraz z
rozliczeniem sprzedaży jesiennej, to jest w terminie do dnia 30 listopada każdego
roku.
5) Licencjobiorca będzie rozliczał się z Licencjodawcą raz do roku. W terminie do
dnia 30 listopada każdego roku Licencjobiorca będzie dostarczać Licencjodawcy
pisemne sprawozdanie o liczbie sprzedanych sadzonek (krzewów) odmiany
……………………….. wraz z przesłaniem wykazu nabywców, którzy zakupili
sadzonki w ilości powyżej 500 sztuk . W przypadku sprzedaży sadzonek
(krzewów) w ilości powyżej 500 sztuk na rzecz danego nabywcy Licencjobiorca
zobowiązuje się prowadzić rejestr nabywców tej odmiany ze wskazaniem danych
osobowych nabywcy, adresu zamieszkania, adresu prowadzonej przez nabywcę
plantacji oraz zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę nabywcy materiału tej
odmiany na wejście na teren plantacji przez właściciela odmiany lub przez
upoważnionych przez niego przedstawicieli.
6) Licencjodawca może zwiększyć wysokość opłat licencyjnych określonych w § 1
ust. 1 pkt 2 i 3 corocznie ale najwcześniej w 2017 r. Licencjodawca poinformuje
Licencjobiorcę w formie pisemnej przez email lub fax o zamierzonej podwyżce
najpóźniej do 31 stycznia aktualnego roku licencji. Jeśli Licencjobiorca nie
powiadomi Licencjodawcy po otrzymaniu pisemnej informacji od Licencjodawcy, w
terminie do dnia 28 lutego aktualnego roku licencji, że nie zgadza się na
zmienione warunki, podwyższenie opłat będzie traktowane tak jak by było
uzgodnione. Brak akceptacji warunków zmienionej opłaty licencyjnej jest
równoznaczny z rozwiązaniem niniejszej umowy bez konieczności składania przez
Licencjodawcę oświadczenia o jej rozwiązaniu.
7) Licencjobiorca corocznie obowiązany jest zwracać Licencjodawcy część kosztów
związanych z utrzymaniem odmiany ………………. w Rejestrze Odmian i Księdze
Ochrony Wyłącznego Prawa COBORU; opłata ta stanowić będzie
…………………..plus obowiązujący VAT.
8) Opłaty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 będą uiszczane, po otrzymaniu faktury
VAT z Instytutu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W przypadku
niezapłacenia faktury VAT, obejmującej w/w opłaty w terminie wynikającym z
wystawionej faktury VAT, Licencjodawca jest uprawniony do naliczenia odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie otrzymanej faktury VAT.
9) O terminie ewentualnego niszczenia niesprzedanego materiału szkółkarskiego
odmiany ………………. Licencjobiorca będzie zawiadamiać Licencjodawcę z
wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni. Licencjodawca uprawniony jest do
dokonywania kontroli plantacji matecznych Licencjobiorcy przez upoważnionych
przez siebie przedstawicieli.
10) Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do wglądu i badania dokumentacji
księgowej w celu sprawdzenia poprawności prowadzenia ewidencji sprzedaży
materiału szkółkarskiego i przekazywanych Licencjodawcy sprawozdań, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 umowy. Koszty takiego sprawdzenia będzie ponosił
Licencjobiorca, jeżeli okaże się, że zapisy w tych dokumentach były niepoprawne.
11) Licencjobiorca nie będzie używać innej nazwy lub oznaczenia materiału
szkółkarskiego odmiany ……………… niż wyżej wymieniona.
12) W przypadku podania przez Licencjobiorcę nieprawdziwych danych dotyczących
sprzedaży materiału szkółkarskiego odmiany …………….. Licencjobiorca zapłaci
na rzecz Licencjodawcy karę umowną w wysokości 20.000 zł (słownie:
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dwadzieścia tysięcy złotych).
13) Licencjobiorca będzie chronił odmianę …………………. przed nielegalnym jej
rozmnażaniem i rozpowszechnianiem w Polsce poprzez powiadamianie w formie
pisemnej właściciela odmiany o każdym stwierdzonym przez siebie przypadku
naruszania wyłącznego prawa do tej odmiany. Licencjobiorca dostarczy
Licencjodawcy w tym celu niezbędną dokumentację dającą podstawę do podjęcia
odpowiednich działań prawnych.
14) Przy sprzedaży materiału szkółkarskiego odmiany ……………………….
Licencjobiorca będzie zamieszczał na fakturze VAT, rachunku lub na oddzielnej
kartce (w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden z egzemplarzy zostaje u
sprzedawcy, a drugi zostaje wydany kupującemu) formułę, potwierdzoną
podpisem nabywcy, o następującej treści: „Niniejszym przyjmuję do wiadomości,
że odmiany truskawki ……………………. jest chroniona wyłącznym prawem i jej
nielegalne rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do
sprzedaży, sprzedaż i inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie bez
zgody właściciela odmiany (Instytutu Ogrodnictwa) udzielonej w formie umowy
licencyjnej spowoduje odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą)
względem właściciela odmiany (Instytutu Ogrodnictwa).
15) Licencjobiorca zobowiązuje się prowadzić na własny koszt promocję na rynku
polskim odmiany.
§2
1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia
2020 r.
2. Umowa może zostać przedłużona na dalszy okres, pod warunkiem należytego
wypełnienia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej umowy.
3. 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 podstawą do rozwiązania umowy na podstawie
porozumienia obu stron z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca wywiąże się z
nałożonych umową obowiązków w zakresie uiszczenia opłat licencyjnych i
uczestniczenia w kosztach utrzymania odmiany za dany rok.
§3
1.Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia ze strony Licencjodawcy w
przypadku:
1) nie dotrzymania przez Licencjobiorcę terminów płatności opłat wymienionych w
§ 1 ust. 1 pkt. 2, 3 i 7
2) nie wniesienia minimalnej rocznej opłaty licencyjnej określonej w § 1 ust. 1 pkt 3
umowy, w sytuacji jeśli opłata licencyjna od ilości sprzedanych sadzonek
(krzewów) odmiany …………… będzie poniżej ……………………,
3) użycia przez Licencjobiorcę innej nazwy lub oznaczenia materiału szkółkarskiego
odmiany ………………… aniżeli nazwa odmiany, na którą udzielona została mu
licencja,
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4) niezłożenia w terminie sprawozdania określonego w § 1 ust. 1 pkt 4 umowy oraz
niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 1 pkt 4 umowy,
5) istotnego naruszenia pozostałych warunków niniejszej umowy.
§4
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§5
Spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy bądź interpretacji jej
postanowień strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Licencjodawcy.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa
pozostają u Licencjodawcy, a jeden otrzymuje Licencjobiorca.

Licencjodawca:

Licencjobiorca:

