Załącznik nr 10
UMOWA (wzór)
zawarta w dniu ………………….. roku w Zakopanem pomiędzy:
Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
z siedzibą w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 63 a reprezentowanym przez:
Wiceprezesa Zarządu

Czesława Ślimaka

Naczelnika TOPR

Jana Krzysztofa zwanym dalej Kupującym

a ……………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………. zwanymi dalej Sprzedającym.
§1
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Kupującego w terminie do 2019-01-31
pojazd ATV zgodnie z ofertą złożoną w przetargu publicznym – postępowanie 24/2018,
stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
§2
Do dostawy Sprzedający dołączy gwarancję oraz wymagane atesty.
§3
Sprzedający udziela gwarancji na zakupiony towar, o którym mowa w § l na okres 3-ch lat licząc
od daty jego dostarczenia do siedziby Kupującego.
§4
Sprzedający gwarantuje najwyższą jakość dostarczanego sprzętu zgodnie z parametrami
określonymi w zamówieniu Zamawiającego.
Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia jakości dostarczonego sprzętu w terminie do 3 dni od
daty jego odbioru. W razie stwierdzenia wad lub braków, Kupujący prześle reklamacje
Sprzedającemu, który zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, a w przypadku, gdy
będzie to niemożliwe do wymiany wyrobu na nowy wolny od wad w terminie do 30 dni od daty
zgłoszenia reklamacji. Wszelkie koszty związane z załatwieniem reklamacji pokrywa
Sprzedający.
Sprzedający zapewnia mobilny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny zakupionego sprzętu.
Czas przystąpienia Sprzedającego do realizacji zlecenia naprawy nie może przekraczać
48 godzin od daty zgłoszenia.
§5

Należność za dostarczony sprzęt będzie uiszczona przez Kupującego przelewem w terminie 14
dni od daty dostawy i odbioru sprzętu bez zastrzeżeń na podstawie faktury VAT dostarczanej do
siedziby Kupującego, na rachunek wskazany przez Sprzedającego.

§6
W razie wystąpienia zwłoki w zapłacie należności Sprzedającemu przysługują ustawowe odsetki.
W razie zwłoki w dostawie towaru Kupującego przysługują odsetki w wysokości ustawowej za
każdy dzień zwłoki, według stopy określonej za zwłokę w zapłacie należności.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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