U M O W A L I C E N C Y J N A NR

/2017

Zawarta w dniu …………………… r. 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
............................................
zwanym dalej Licencjobiorcą.
Preambuła
Hodowcą i właścicielem odmian wymienionych w załączniku do niniejszej umowy jest Instytut
Ogrodnictwa (96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3).
Wyłączne prawo do odmian wymienionych w załączniku przyznane zostało Instytutowi
Ogrodnictwa decyzją Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2003 r. Nr 137,
poz. 1300 ze zm.) lub decyzją Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO)
w Angers na terytorium Unii Europejskiej, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady WE
Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian
roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 str. 1-30).
Instytut Ogrodnictwa posiada wyłączne prawo zarobkowego korzystania z odmian
wymienionych w załączniku do niniejszej umowy oraz prawo udzielania licencji na ich
rozmnażanie i rozpowszechnianie.
§1
1. Licencjodawca przyznaje Licencjobiorcy niewyłączne prawo sprzedaży w Polsce
materiału szkółkarskiego chronionych odmian wymienionych w załączniku (dalej w
tekście – Chronione Odmiany) wyłącznie w formie ukorzenionych sadzonek bez
prawa udzielania sublicencji.
2. Załącznik zawierający listę Chronionych Odmian, dla których Licencjodawca przyznaje
prawo oferowania do sprzedaży i sprzedaży, stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Licencjobiorca zobowiązuje się nabywać materiał szkółkarski wyłącznie w szkółkach
posiadających licencję Instytutu Ogrodnictwa lub sublicencję udzieloną przez
Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. na
rozmnażanie i sprzedaż Chronionych Odmian wymienionych w załączniku. Aktualna lista
szkółek uprawnionych do rozmnażania i sprzedaży materiału szkółkarskiego
Chronionych Odmian znajduje się pod adresem www.inhort.pl. Dodatkowo licencjobiorca
otrzyma wraz z umową wykaz sublicencjobiorców Sadowniczego Zakładu
Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o. mających prawo
rozmnażania i sprzedaży Chronionych Odmian.
4. Licencja niniejsza nie przyznaje prawa do rozmnażania materiału szkółkarskiego
Chronionych Odmian.
5. Licencjobiorca zobowiązuje się poinformować nabywców sadzonek Chronionych
Odmian, że nabywane rośliny mogą być użyte wyłącznie do produkcji owoców, a dalsza
odsprzedaż roślin czy użycie materiału szkółkarskiego sadzonek chronionych odmian
w celu rozmnażania jest niedozwolona.
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§2
1. Za udzielenie licencji Licencjobiorca wniesie na rzecz Licencjodawcy opłatę jednorazową
w wysokości ………. zł (słownie: …………) powiększoną o obowiązujący VAT, płatną na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Licencjodawcę w terminie z niej wynikającym.
2. Licencjobiorca zobowiązuje się nabywać materiał szkółkarski Chronionych Odmian
wyłącznie w szkółkach będących licencjobiorcami Instytutu Ogrodnictwa lub
sublicencjobiorcami Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa
Brzezna Sp. z o.o. w Brzeznej.
Ilość materiału roślinnego, jaką Licencjobiorca może wprowadzić do obrotu każdej
z Chronionych Odmian ……….. nie może przekraczać ………. sztuk sadzonek.
§3
1. Licencjobiorca zobowiązuje się do dostarczania Licencjodawcy w terminie do dnia 30
listopada każdego roku pisemnego sprawozdania ze wskazaniem ilości sprzedanego
materiału szkółkarskiego każdej z Chronionych Odmian, miejsca jego zakupu wraz
z załączeniem faktur jego zakupu z zastrzeżeniem postanowienia określonego w § 2 ust.
2 niniejszej umowy.
2. Licencjobiorca zobowiązuje się do rzetelnego prowadzenia ewidencji sprzedaży
materiału szkółkarskiego oraz do przechowywania przez okres trwania umowy i co
najmniej 2 lata po jej wygaśnięciu dowodów księgowych.
3. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę lub upoważnionych przez Licencjodawcę
przedstawicieli do wglądu i badania dokumentacji księgowej w celu sprawdzenia
poprawności
prowadzenia
ewidencji
sprzedaży
materiału
szkółkarskiego
i przekazywanych Licencjodawcy sprawozdań. Koszty takiego sprawdzenia będzie
ponosił Licencjobiorca, jeżeli okaże się, że zapisy w tych dokumentach były
niepoprawne.
4. W przypadku podania przez Licencjobiorcę nieprawdziwych danych dotyczących
sprzedaży materiału szkółkarskiego Chronionych Odmian oraz naruszenia zobowiązania
dotyczącego miejsca zakupu materiału szkółkarskiego Chronionych Odmian,
Licencjobiorca zapłaci na rzecz Licencjodawcy karę umowną w wysokości ………….. zł
(słownie: ………………………).
§4
1. Licencjobiorca nie będzie używać innej nazwy lub oznaczenia materiału szkółkarskiego
Chronionych Odmian wymienionych w załączniku do niniejszej umowy. W szczególności
Licencjobiorca jest zobowiązany stosować w/w nazwy odmian we wszystkich
dokumentach handlowych i korespondencji, włączając w to faktury i rachunki.
2. Licencjobiorca będzie chronił Chronione Odmiany 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 odmiany lub wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany. Licencjobiorca dostarczy
w tym celu niezbędną dokumentację dającą podstawę do podjęcia przez Licencjodawcę
odpowiednich działań prawnych, w szczególności do skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego.
3. Przy sprzedaży materiału szkółkarskiego Chronionych Odmian Licencjobiorca
zobowiązany jest zamieszczać
informację na swojej stronie internetowej oraz
w dokumentach dotyczących sprzedaży (faktury, rachunki), o następującej treści:
a) W przypadku odmian chronionych wspólnotowym wyłącznym prawem o treści:
„Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że odmiana jest chroniona wspólnotowym
prawem do ochrony odmian roślin, co oznacza, że bez zgody właściciela odmiany
(Instytutu Ogrodnictwa) udzielonej w formie umowy licencyjnej niedozwolone jest jej
nielegalne rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży,
sprzedaż, eksport, import. Naruszenie zaś tego prawa spowoduje odpowiedzialność
cywilnoprawną (odszkodowawczą) sprawcy takiego naruszenia względem Instytutu
Ogrodnictwa jako Licencjodawcy na podstawie art. 94 i n. rozporządzenia Rady WE
Nr 2100/1994 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony
odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030)”.
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b) W przypadku odmian chronionych wyłącznym prawem do odmiany w Polsce,
o treści: „Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że odmiana 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)”.
4. Przy sprzedaży sadzonek Chronionych Odmian powyżej ………… sztuk na rzecz
danego nabywcy, Licencjobiorca obowiązany jest uzyskać zgodę nabywcy na wejście na
teren plantacji przez Licencjodawcę lub upoważnionych przedstawicieli Licencjodawcy,
jak również uzyskać informację na temat miejsca położenia plantacji (dokładnego
adresu, nr działki ewidencyjnej lub lokalizacji GPS).
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ………………. r.
2. Za zgodą obu stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.
§6
1. Umowa może być rozwiązana przez Licencjodawcę bez wypowiedzenia w przypadku:
1) niedotrzymania przez Licencjobiorcę terminu płatności opłaty wymienionej w § 2 ust.
1 umowy,
2) użycia przez Licencjobiorcę innej nazwy lub oznaczenia materiału szkółkarskiego
odmiany aniżeli nazwa odmiany, na którą udzielona została mu licencja,
3) naruszenia zobowiązania określonego w § 1 ust. 3 umowy,
4) nie przesłania w terminie sprawozdania określonego w § 3 ust. 1 umowy,
5) istotnego naruszenia przez Licencjobiorcę pozostałych warunków umowy.
§7
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy materiał szkółkarski Chronionych Odmian
musi zostać zniszczony przez Licencjobiorcę. Jeśli Licencjobiorca zamierza przeznaczyć go
do produkcji owoców zobowiązany jest o tym pisemnie powiadomić Licencjodawcę i uzyskać
jego pisemną zgodę w tym zakresie.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§9
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
egzemplarze pozostają u Licencjodawcy, a jeden otrzymuje Licencjobiorca.
Licencjodawca:

Licencjobiorca:

dwa
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Załącznik do umowy licencyjnej Nr

/2017

Lista odmian

Lp.

Gatunek

Odmiana

Reżim
ochrony
(COBORU/
CPVO)

Nr decyzji
przyznającej
wyłączne prawo do
odmiany/ numer w
rejestrze

Data
wygaśnięcia
prawa

1
2
3

Licencjodawca:

Licencjobiorca:

