Załącznik nr 3
WZÓR UMOWY LICENCYJNEJ

Umowa zawarta w dniu ......................... w Łodzi pomiędzy:
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, NIP 725-184-37-39, REGON 473073308
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
zwanym dalej „Licencjodawcą”
a
.......................................................................................
reprezentowaną/ym przez:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części Umowy „Licencjobiorcą”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie niewyłącznej, odpłatnej licencji na znak towarowy (typ znaku)
Logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgłoszony do ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nr zgłoszenia Z.415044 dla klas 1, 3, 5, 9, 10, 16, 41, 42, 43, 44, 45, zwany w dalszej części umowy „znakiem
towarowym”.

§2
Oświadczenia Stron
Licencjodawca oświadcza, że:
a) jest wyłącznie uprawnionym z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy wymieniony w § 1 niniejszej
umowy i może nim rozporządzać w pełnym przewidzianym przez prawo zakresie;
b) przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek prawami czy roszczeniami osób trzecich, a zawarcie
niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody osób trzecich;
c)
nie są mu znane okoliczności na skutek których wykonywanie umowy naruszałoby prawa osób trzecich.

§3
Treść umowy
1.

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia do używania znaku towarowego (licencję) na warunkach
określonych w niniejszej umowie.

2.

Licencjobiorca zostaje upoważniony do używania znaków na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/na
terytorium Unii Europejskiej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
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§4
Rodzaj licencji
1.

Na podstawie licencji, Licencjobiorca jest upoważniony do używania znaku towarowego w następującym
zakresie:........................(wypełniane zgodnie z złożonym wnioskiem przez przyszłego Licencjobiorcę).

2.

W okresie trwania umowy, Licencjodawca może udzielać innym podmiotom upoważnienia do używania
licencjonowanego znaku towarowego w zakresie, w jakim udzielił upoważnienia Licencjobiorcy na podstawie
niniejszej umowy (licencja niewyłączna).

3.

Licencjodawca ma prawo dalszego używania znaku towarowego w zakresie prowadzonej działalności
i w odniesieniu do towarów i usług dla których znak został zarejestrowany.

§5
Sublicencja
Licencjobiorca nie może udzielać innym osobom upoważnienia do używania znaku towarowego będącego
przedmiotem niniejszej umowy.
§6
Czas trwania i zakres terytorialny licencji
1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od ........................do ......................

2.

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem ................... terminu wypowiedzenia,
ze skutkiem na...................................................................

3.

W przypadku uznania przez Licencjodawcę, iż Licencjobiorca naruszył niniejszą umowę, w szczególności w
zakresie sposobu używania znaku, Licencjodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub
w niewykonanej części. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
naruszeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.

4.

W każdym przypadku niniejsza umowa traci moc z dniem wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

§7
Sposób używania znaku
1.

Licencjobiorca jest zobowiązany używać znaku zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie jedynie
w ramach swojej działalności gospodarczej wyłącznie w celu oznaczenia pochodzenia produktu i/lub w celu
jego promowania w ramach własnej działalności.

2.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do używania znaku jako elementu indywidualizującego jego
przedsiębiorstwo.

3.

Licencjobiorca zobowiązany jest używać znaku, w szczególności w sposób:
a) zgodny z prawem, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego
i niegodzący w dobre imię i wizerunek Uniwersytetu;
b) niewprowadzający w błąd co do charakteru, przeznaczenia, pochodzenia, jakości i właściwości towarów
oraz usług oznaczonych znakiem towarowym;
c) nienaruszający praw majątkowych osób trzecich;
d) zgodny z księgą znaku (Zał. A do umowy), tym samym zobowiązuje się nie używać znaków identycznych
lub podobnych, modyfikowanych;
CIiTT
90-647 Łódź |Pl. Hallera 1
tel. (042) 272 52 04 | fax. (042) 639 31 96
e-mali: ciitt@umed.lodz.pl
www.umed.pl | www.umed.pl/ciitt

e) nie w bliskości z jakimkolwiek innym znakiem własnym lub firm trzecich mogących tworzyć połączenie lub
mogących sugerować wspólna nazwę.

§8
Obowiązki Licencjodawcy
Licencjodawca zobowiązuje się podejmować działania zmierzające do utrzymania ochrony znaku towarowego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/na terytorium Unii Europejskiej, w tym do ponoszenia ciężarów związanych
z prawem ochronnym, a w szczególności do uiszczania opłat okresowych za przedłużenie prawa ochronnego na
znak na kolejne okresy ochrony.
§9
Obowiązki Licencjobiorcy
1.

W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Licencjobiorca
zobowiązuje się do nieużywania i niezgłaszania do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/na
terytorium Unii Europejskiej znaków identycznych lub podobnych do licencjonowanego znaku towarowego.

2.

Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Licencjodawcy na piśmie o wszelkich
wiadomych mu naruszeniach przez osoby trzecie prawa ochronnego na znak towarowy.

§ 10
Opłaty licencyjne
1.

Licencjobiorca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Licencjodawcy opłat licencyjnych w wysokości
ustalanej między stronami w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na rachunek
bankowy Licencjodawcy wskazany na fakturze.

2.

Opłata licencyjna może być płatna jednorazowo lub jednorazowo i okresowo w zależności od sposobu
wykorzystania logotypu zgodnie z § 4:

a)
b)

wstępna w wysokości ........................... zł brutto, płatna jednorazowo;
okresowa w wysokości ……………...% przychodów netto ze sprzedaży wykazanych w rachunku zysków i strat
sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (część A) (t. j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 330) lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów (kolumna nr 7) (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, z późn. zm.);

3.

Licencjobiorca zobowiązany jest do przesłania Licencjodawcy, najdalej do dnia 15 kwietnia każdego
kolejnego roku, kopii rachunku zysków i strat za rok poprzedni lub strony podatkowej książki przychodów i
rozchodów kończącej poprzedni rok podatkowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do reprezentowania Licencjobiorcy, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1
pkt 2.

4.

W przypadku opóźnienia w zapłacie opłat licencyjnych, Licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz
Licencjodawcy odsetek umownych w wysokości czterokrotności wartości stopy kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego.
§ 11
Poufność

Strony zobowiązują się nie ujawniać informacji uzyskanych w czasie lub w związku z obowiązywaniem niniejszej
Umowy, dotyczących drugiej Strony osobom trzecim chyba, że obowiązek takiego ujawnienia został nałożony na
Stronę przez obowiązujące przepisy prawa lub Strona, której informacje dotyczą wyraziła na to zgodę na piśmie.
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§ 12
Odpowiedzialność Stron
W razie powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez jedną ze
Stron, druga Strona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13
Postanowienia końcowe
1.

W przypadku sporów powstałych na tle niniejszej umowy, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie
sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Licencjobiorca
..................................

Licencjodawca
.................................

* treść ust. 1 zależna od okresu zawarcia
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