
DZI-S-271-2/20 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SPRZEDAŻY 

nr DZI-S-271-2/20 

Zawarta w dniu .................................................. w Krakowie pomiędzy:   

Sprzedającym (IFJ PAN): Instytutem Fizyki Jądrowej  im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk  

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-61/04, nr NIP: 675 000 

04 44, REGON:  000326983, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – ….. 

przy udziale 

Głównego Księgowego – …… 

a 

Kupującym: (imię nazwisko / nazwa firmy) ............................................................................................. ..................................... 

Adres: ................................................................................................... 

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .............................................................................  

wydany przez ............................................................................................................... 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż …………………………………………………… 

 

§2 

Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób 

trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§3 

1. Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę: ... złotych brutto. Słownie: ... 

2. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem na konto bankowe …….. w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

3. Faktura zostanie wystawiona przez IFJ PAN po otrzymaniu należności, o której mowa w pkt.1. 

4. Sprzedający oświadcza, że wskazany w pkt 2 numer rachunku bankowego jest umieszczony w wykazie, o którym mowa w 

art. 96b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). 

 

§4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy za cenę 

określoną w §3 niniejszej umowy. 

2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uiszczeniu ceny i okazaniu dowodu wpłaty 

3. Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru, załadunku i wywozu przedmiotu  na własny koszt i własnym staraniem.  

 

§5 

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan przedmiotu zamówienia, dokonał oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

2. Przedmiot umowy nie podlega zwrotowi i nie podlega gwarancji. 

3. Wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi (postanowienie nie dotyczy konsumentów).  

 

§6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy obciążają Kupującego.  

 

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące, w tym zakresie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

3. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów mogących powstać w związku z umową jest Sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 

 

§8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Sprzedający                                          Kupujący 

 


