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Załącznik nr 5
Do zarządzenia Rektora nr 22 z dnia 1-03-2017 roku

UMOWA O DOFINANSOWANIE WYDANIA PUBLIKACJI
zawarta w dniu ................ r. w Zielonej Górze pomiędzy:
Uniwersytetem Zielonogórskim z siedzibą przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze,
reprezentowanym przez:
..........................................................................,
...............................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
...................................,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
...................................,
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ......................
zwanym dalej Wydawcą
lub
np. ................................... sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w .............Wydział .... Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ...................,
reprezentowaną przez:
................................................................................................
.................................................................................................
zwanym dalej Wydawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie do druku i wydanie przez Wydawcę publikacji
pt. ................................... pod redakcją/autorstwa ..............., pracownika Wydziału ..................... Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
2. W ramach niniejszej umowy Wydawca wykona czynności określone w kalkulacji wydawniczej, stanowiącej
załącznik do umowy oraz jej integralną część.
§2
1. Zamawiający udziela Wydawcy licencji na jednorazowe wydanie drukiem w języku polskim
i wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy publikacji, o której mowa w § 1.
2. Wydawca zobowiązuje się do wydania publikacji, o której mowa w § 1, do dnia ............ r.
3. Wielkość nakładu ustala się na ..................... egzemplarzy.
4. Wydawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu edytorskiego książki w formacie ...........,
oprawa .........., objętość: ............. stron.
5. Wydawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie redakcyjnej informacji, że wydanie książki stało się
możliwe dzięki Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, copyright by Uniwersytet Zielonogórski.
6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania na rzecz Zamawiającego .......... egzemplarzy publikacji.
7. Koszty związane z recenzjami niniejszej publikacji pokrywa Wydawca.
§3
1. Koszt wydania publikacji wynosi ................... zł brutto (słownie: ...................). Wysokość
wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania umowy wynikające z kalkulacji
wydawniczej zawartej w załączniku do umowy, jak również w nich nieujęte, a bez których nie można
wykonać umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wydawcy za wydanie publikacji kwotę ........................ zł brutto
(słownie: .................................................................), w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Wydawcę
faktury
VAT
na
konto
Wydawcy
w
...................................................................................................................................,
z
limitu
..........................................
3. Wydawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za udzielenie licencji określonej w § 2 ust. 1
kwotę ................. zł brutto (słownie: ...............................................), w terminie 14 dni od dnia
wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT, na konto Zamawiającego: ...........................................
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4. Faktury VAT zostaną wystawione i przesłane drugiej Stronie po wydrukowaniu i przekazaniu
Zamawiającemu egzemplarzy publikacji, o których mowa § 2 ust. 6.
5. Dopuszcza się zapłatę kwot wynikających z faktur określonych w ust. 2 i 3 poprzez potrącenie
wzajemnych należności wynikających z ww. faktur.
6. Podczas realizacji umowy ceny określone w ust. 2 i 3 nie mogą ulec zmianie.

§4
Sprawy związane z wynagrodzeniem dla autora publikacji, wznowieniem druku, wydaniem publikacji na innych
nośnikach, udostępnieniem publikacji w internecie zostaną uregulowane odrębną umową.
§5
1. Strony ustalają, że każda z nich może odstąpić od umowy jedynie z ważnych przyczyn nie leżących po Stronie
odstępującej, nie dających się wcześniej przewidzieć przez Strony, po uprzednim powiadomieniu drugiej Strony
o podstawach tej decyzji oraz udokumentowaniu przyczyn.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawca zwróci Zamawiającemu wpłaconą przez niego na cel
określony niniejszą umową kwotę, pomniejszoną o dotychczas poniesione, udokumentowane koszty
przygotowania do druku przedmiotowej książki.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Ewentualne spory między Stronami, związane z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo Sąd w Zielonej Górze.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

...........................................................
(podpis Wydawcy)

................................................................................................
(pieczątki i podpisy osób reprezentujących Zamawiającego)

....................................................................
podpis osoby sporządzającej umowę

...........................................................................................
pieczątka i podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej
(dysponenta środków)

..........................................................................
podpis osoby dokonującej kontroli finansowej
* właściwe podkreślić
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