UMOWA
kupna-sprzedaży wydawnictw
Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia ............................ zawarta w Rzeszowie pomiędzy:
Uniwersytetem Rzeszowskim (UR), al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, utworzonym
i działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu
Rzeszowskiego (DzU nr 73, poz. 760 z 18.07.2001 r.), posiadającym NIP 813-32-38-822
i REGON 691560040, zwanym w dalszym ciągu umowy WYDAWCĄ, reprezentowanym przez
.......................................................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
posiadającym NIP ............................................ oraz REGON ....................................................,
reprezentowanym przez ..............................................................................................................,
zwanym w dalszym ciągu umowy DYSTRYBUTOREM.

§1
1. Wydawca przekaże wg zamówienia, a Dystrybutor przyjmie do sprzedaży wydane
przez Wydawcę pozycje książkowe.
2. Wydawca oświadcza, że posiada prawa wydawnicze i pozostałe prawa do wszystkich
drukowanych utworów, znaków itp., oraz ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą
z rozpowszechniania ich przez Dystrybutora.
§2
1. Strony ustalają, że zamówione książki Wydawca będzie przekazywał pocztą, przy
czym koszty przesyłki ponosi Dystrybutor.
2. Wydanie książek następuje na podstawie faktury VAT.
§3
1. Należność za przekazane książki podaną na fakturze Dystrybutor będzie wpłacał na
konto UR PBS o/Rzeszów 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 w terminie ... dni od
otrzymania faktury.
2. W przypadku opóźnienia płatności Wydawca może żądać odsetek ustawowych za czas
spóźnienia.
§4
1. Wydawca przyznaje Dystrybutorowi prawo do zwrotu niesprzedanych książek jedynie
wówczas, gdy książki nie są uszkodzone, są bez pieczątek i naklejek cenowych. Jeżeli
warunki te nie będą spełnione, Wydawca będzie traktował wymienione książki jako
sprzedane.
2. Każdy planowany zwrot tytułów Dystrybutor zobowiązany jest wcześniej zgłosić
Wydawcy w celu ustalenia szczegółów przekazania.
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§5
1. Wydawca udziela Dystrybutorowi rabatu w wysokości ... %.
§6
Wspólne akcje promocyjne wymagające nakładów finansowych określane będą w drodze
odrębnych porozumień.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy handlowej Dystrybutor zobowiązuje się
w terminie do 21 dni rozliczyć się z pobranych i niesprzedanych pozycji
wydawniczych.
§9
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby
Wydawcy.
§ 10
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie będą przenoszone na osoby trzecie
przez jedną ze stron bez zgody drugiej strony.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
z umawiających się stron.
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