
CONTRACT No. …. 
 
Entered into on ………..2023 in Krakow according to the 
Regulations for Competitive Process and Entering into 
Contracts for Supply, Services and Construction Works in the 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie [The Henryk 
Niewodniczński Institute of Nuclear Physics Polish Academy of 
Sciences] 
 
between: 
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polska 
Akademia Nauk w Krakowie (31-342),                                            
ul. Radzikowskiego 152, Poland, entered into the Register of 
Research Institutions under no. RIN-III-61/04, NIP [Tax 
Reference Number]: PL6750000444, REGON [National Business 
Registry Number: 000326983 
 
represented by: 
 

1. Professor Tadeusz Lesiak PhD – Director 
assisted by  

2. M.Sc.Eng. Małgorzata Jasiówka- Chief Accountant, 
hereinafter referred to as the PURCHASER 

and 
……………………. 
…………………… 
……………………. 
 …………………… 
 
VAT nr:  
……………………. 
 
represented by: 
……………………. 
 
hereinafter referred to as the CONTRACTOR          
The above addresses are addresses of business locations of the 
parties. 
 
 
                                                 § 1 
The subject-matter of this Contract is a service consisting of 
one-sided coverage with a metallic reflective layer of 26 glass 
panels delivered to the Contractor by the Purchaser. The panels 
have the shape of an irregular quadrangle with a maximum 
dimension of 700 mm. 
 
The detailed specification of the order is specified in the 
Description of the Subject of the Order and in the Contractor's 
offerof ………, which constitutes an integral part of this Contract. 
 
                                      
                                         
                                                  § 2 
The Contractor undertakes to perform the subject matter of the 
Agreement specified in § 1, for the Purchaserwithin 90 days 

UMOWA NR  ……  
 
Zawarta w dniu …………...2023. r. w Krakowie zgodnie z 
Regulaminem postępowania konkursowego oraz zawierania 
umów na dostawy, usługi i roboty budowlane  w Instytucie 
Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie. 
 
 
 
pomiędzy: 
Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (31-342),                                          
ul. Radzikowskiego 152, Polska, wpisanym do Rejestru 
Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-61/04, nr NIP: 675 000 04 
44, REGON:  000326983 
 
 
który reprezentuje: 
 

1. prof. dr hab. Tadeusz Lesiak -  Dyrektor 
przy udziale 

2. mgr inż. Małgorzaty Jasiówka – Głównego Księgowego 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………. 
 
VAT nr:  
…………………… 
 
który reprezentuje : 
……………………. 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 
Powyżej podane adresy siedzib są adresami siedzib handlowych 
stron. 
                                               
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na 
jednostronnym pokryciu metaliczną warstwą refleksyjną 26 
paneli szklanych dostarczonych Wykonawcy przez IFJ PAN w 
Krakowie. Panele mają kształt czworokąta nieforemnego o 
maksymalnym wymiarze 700 mm. 
 
Szczegółowa specyfikacja zamówienia określona jest w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy  z 
dnia………… r., stanowiącą integralną część umowy. 

            
                                 
                                        

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy,                         
o którym mowa w § 1 dla  Zamawiającego w terminie do 90 



from the date of conclusion of the contract. 
 

§ 3 
1. The parties agree to the price for the object of the Contract 

described in § 1in the amount of……………….. EUR /say: 
……………………………………/ with delivery costs. 

2. The Buyer declares to be a VAT-payer with VAT number 
PL6750000444 and undertakes to calculate and pay VAT due 
in accordance with the rate applicable in Poland 

 
 

§ 4 
Payment for the goods supplied will be effected with a bank 
transfer on the following basis: 
1. The Buyer shall pay the amount referred to in § 2 within 21 

days following the date of receipt of the final invoice. 
 

2. The parties agree that payments will be transferred to the 
account of the Seller held in bank: 

 
BANK: .. 
Location of the Bank: ….  
Account number: … 
IBAN: DE 
Bank code 
S.W.I.F.T.- Code 
  
3. The parties agree that the payment is effected on the date 

of debiting the Buyer.  
 

§ 5 
1. The person responsible for performance of the contract for 

the Purchaser is: ……………………………………… 
2. The person authorized and responsible for the performance 

of the contract for the Contractor 
is:…………………………………………………………. 

3. Change of contacts, telephone numbers or email addresses 
specified in 1 and 2 may occur on the basis of information 
provided to the other Party and shall not require the form 
of an amendment. 

 
§ 6 

1. The Seller guarantees that the goods supplied under this 
Contract will be in accordance with the offered 
specification. 

2. The Seller declares that the goods supplied under this 
Contract is free from physical defects and is not burdened 
with rights of third parties. 

 
 

§ 7 
Receipt of the object of the contract will be confirmed 
acceptance protocol. 

 
§ 8 

The Seller will provide such packing of the goods which is 
customary required to protect the goods against damage or 

dni od daty zawarcia umowy.  
 

§ 3 
1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu umowy 

szczegółowo określonego w § 1 na kwotę………….. EUR 
/słownie……………………………………………………………………/ wraz                      
z kosztami dostawy.  

2. Kupujący  oświadcza,  że  jest  płatnikiem VAT; Numer VAT 
PL6750000444 i zobowiązuje się do naliczenia                   
i odprowadzenia  podatku VAT, zgodnie z obowiązującą 
stawką na terenie Polski. 

 
§ 4 

Płatność za dostarczony towar nastąpi w formie przelewu 
bankowego na następujących zasadach : 
1. Należność o której mowa w § 3 zostanie uregulowana przez 

Kupującego w terminie 21 dni, od daty otrzymania faktury 
końcowej.  

2. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana    
w formie przelewu na konto Sprzedawcy w banku  :  
 

BANK:.. 
Location of the Bank: ………. 
Account number: …………….. 
IBAN: ………………………………. 
Bank code: ……………………… 
S.W.I.F.T.- Code: …………….. 

 
3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
1.  Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony 

Zamawiającego jest: 
 ………………………………………………... 

2.  Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za realizacją umowy 
ze strony Wykonawcy jest: ………………………………… 

3.  Zmiana osób, numerów telefonów lub adresów e-mail 
określonych w pkt. 1 i 2 może nastąpić na podstawie 
przekazanej drugiej Stronie informacji  i  nie wymaga formy 
aneksu. 

 
§ 6 

1. Sprzedawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach 
niniejszej Umowy będzie zgodny z oferowaną specyfikacją. 

2. Sprzedający oświadcza, że towar dostarczony w ramach 
umowy wolny jest od wad fizycznych oraz, że nie jest 
obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

 
 

§ 7 
Odbiór przedmiotu kontraktu będzie potwierdzony protokołem 
odbioru. 
 

§ 8 
Sprzedający zapewnia takie opakowanie towaru, jakie jest 
zwyczajowo wymagane do zabezpieczenia takiego rodzaju 



deterioration and fit for a type of transport. 
 
 

§ 9 
All the disputes that may arise from this Contract shall be 
settled by the parties in conciliatory proceedings.  

 
§ 10 

This Contract will be governed by the Vienna Convention 1980 
on contracts for the international sale of goods and to the 
extend not covered by the said convention the Contract will be 
governed by Polish substantive law including but not limited to 
regulations of the civil code. 
 
In the event of a conflict between the provisions of the contract 
and the annex, the provisions of the contract shall prevail. 
 

 
§11 

The Contract has been drawn up in 2 identical copies in Polish 
and English language versions, the latter prevailing over the 
former in case of interpretation, 1 copy for the Purchaser and 1 
copy for the Contractor. 
 
 
 
For The Contractor                     Za Wykonawcę 

towaru przed uszkodzeniem lub zniszczeniem i stosownie do 
użytego rodzaju transportu. 
 

§ 9 
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej 
Umowy będą rozstrzygane przez strony polubownie.  
 

§ 10 
Prawem rządzącym niniejszą umową jest Konwencja wiedeńska 
z 1980 r. o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, 
a w zakresie w niej nie uregulowanym, materialne prawo 
polskie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

 
 
W przypadku sprzeczności postanowień umowy i załącznika – 
pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w 
języku polskim i angielskim. W przypadku trudności 
interpretacyjnych wersja angielska ma pierwszeństwo przed 
polskim, po l egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy 
 
 
 
For The Purchaser                                                Za Zamawiającego 
 

 



 


