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Ogólne Warunki Zakupów Zakładu Elektronicznego Omega Sp. z o.o 

 

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów jest określenie zasad na jakich Zakład 

Elektroniczny Omega Sp. z o.o. nabywa towary i usługi od Dostawców zachowując przy tym 

wymaganą jakość i terminowość dostaw.  

 

1. Definicje 

1.1. Z.E. Omega – Zakład Elektroniczny Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy 375, 

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000145175,                            

NIP 679-002-90-81, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 196 500,00 PLN. 

1.2. Dostawca – podmiot, do którego Z.E. Omega kieruje zapytania ofertowe oraz 

zamówienia, tj. w szczególności dostawca towarów, sprzedawca, usługodawca lub 

wykonawca.  

1.3. Strony – Z.E. Omega oraz Dostawca łącznie.  

1.4. OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Zakładu Elektronicznego Omega Sp. z o.o.  

1.5. Zapytanie ofertowe – zapytanie kierowane do Dostawcy w celu uzyskania oferty na 

dostawę towarów lub usług. Oferta taka powinna zawierać przynajmniej cenę, ilość, czas 

dostawy towaru/realizacji usługi, datę ważności oferty oraz inne wymagane dane 

zawarte w zapytaniu ofertowym (jeśli takie wystąpiły).  

1.6. Zamówienie – pisemne zamówienie na towar lub usługę złożone przez Z.E. Omega 

drogą mailową, listem lub osobiście.  

1.7. Towar – produkt, półprodukt, usługa lub inna rzecz nabywana przez Z.E. Omega. 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów określają zasady współpracy w zakresie dostaw 

towarów i realizacji usług przez Dostawcę na rzecz Z.E. Omega. Tym samym są 

integralną częścią wszystkich zapytań ofertowych, ofert, zamówień oraz potwierdzeń 

zamówień. 

2.2. Wyrażenie „zamówienie” oznaczać będzie zamówienie wystawione przez  

Z.E. Omega oraz obejmować będzie nie tylko sam przedmiot zamówienia, ale także 

niniejsze OWZ. 

2.3. Dostawca akceptuje niniejsze OWZ i wyraża zgodę na pierwszeństwo ich zastosowania 

w stosunku do wszystkich innych warunków, a w szczególności warunków sprzedaży 

Dostawcy.  
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2.4. W przypadku pojawienia się różnic pomiędzy niniejszymi OWZ, a postanowieniami 

osobnych umów, które zostały zawarte przez Z.E. Omega z Dostawcą, pierwszeństwo 

mają postanowienia umowy.  

2.5. Niniejsze OWZ są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.zeomega.pl, Z.E. 

Omega a informacja o ich obowiązywaniu jest również zamieszczona na zamówieniu.  

3. Oferty i Zamówienia 

3.1. Z.E. Omega składa zamówienia w formie pisemnej drogą mailową, listem lub osobiście.  

3.2. Dostawca przyjmując zamówienie ma obowiązek potwierdzenia go w ciągu dwóch dni 

roboczych na adres osoby składającej zamówienie, a dodatkowo z kopią wiadomości na 

adres purchasing@zeomega.pl. 

3.3. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie przesłane na czas lub zawiera zmiany względem 

zamówienia, Z.E. Omega zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez 

ponoszenia jakichkolwiek kosztów i konsekwencji. 

3.4. Jeżeli potwierdzenie przesłane przez Dostawcę zawiera zmiany względem zamówienia 

przesłanego przez Z.E. Omega to jest traktowane jako nowa oferta i wymaga pisemnego 

potwierdzenia Z.E. Omega. 

3.5. Jeżeli Z.E. Omega powierza Dostawcy szczegółowe informacje potrzebne do 

przygotowania oferty lub zrealizowania zamówienia m.in. dokumentacje techniczne, 

rysunki, projekty, itp. Dostawca ma obowiązek chronić dostęp do takich danych i nie 

może udostępnić ich podmiotom trzecim. Jeżeli jest to konieczne ze względu na 

wykonanie jakichkolwiek prac podwykonawczych musi to być zgłoszone na piśmie i w 

tej samej formie zaakceptowane przez Z.E. Omega. 

3.6. Za pracę wykonaną przez Dostawcę w celu przygotowania i przesłania oferty sprzedaży, 

kosztorysu, oferty handlowej lub próbek materiałów nie przysługuje jakiekolwiek 

wynagrodzenie, ani też żadne inne roszczenie.  

4. Dostawa towaru i termin realizacji 

4.1. Dostawa musi być zgodna z zamówieniem pod względem wszystkich 

wyszczególnionych parametrów Towaru (w szczególności: przedmiot zamówienia, cena, 

ilość, jakość, termin realizacji) ustalonych na etapie zapytania ofertowego lub 

zamówienia.  

4.2. Dostawy są dostarczane do miejsca wskazanego w zamówieniu, o ile nie uzgodniono 

inaczej. Jeśli nie wskazano innego miejsca, miejscem dostawy jest siedziba Z.E. Omega. 
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4.3. Dostawa Towaru powinna być zrealizowana zgodnie z warunkami dostawy  

w rozumieniu regulacji INCOTERMS 2010. 

4.4. Wszystkie dostawy organizowane na koszt Z.E. Omega (przewoźnikiem Dostawcy lub 

używając numeru klienta Z.E. Omega) powinny być zlecone serwisem standardowym. 

Użycie transportu ekspresowego musi być zasygnalizowane pisemnie przez pracownika 

Z.E.Omega. Wszystkie koszty transportów ekspresowych zleconych przez Dostawcę bez 

pisemnego potwierdzenia Z.E. Omega będą przeniesione na Dostawcę.  

4.5. Dostawca nie może dokonywać żadnych zmian w przedmiocie zamówienia bez 

uprzedniej weryfikacji z osobą odpowiedzialną po stronie Z.E. Omega. W szczególności 

ma to zastosowanie do zmian wykorzystywanych materiałów, części, komponentów, 

zmian technologicznych, procesów produkcji oraz miejsca produkcji.  

4.6. Jeżeli Dostawca nie jest w stanie wywiązać się z wcześniej potwierdzonego terminu, 

zamierza zrealizować dostawę wcześniej lub w innej ilości niż była podana na 

zamówieniu, musi zgłosić na piśmie chęć zmiany parametrów zamówienia oraz uzyskać 

pisemną zgodę Z.E. Omega. 

4.7. Niewywiązanie się z terminowej dostawy, potwierdzonej uprzednio przez Dostawcę, 

może skutkować obciążeniem Dostawcy dodatkowymi kosztami, które mogą pojawić się 

m.in. za przestój produkcji, transport dedykowany lub ekspresowy, różnicę w cenie 

Towaru zakupionego u alternatywnego dostawcy lub karę nałożoną na Z.E. Omega. 

4.8. Z.E. Omega zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia nieterminowej dostawy  

i zwrotu na ryzyko i koszt Dostawcy. 

4.9. Przyjęcie opóźnionej dostawy bez zastrzeżeń nie może być interpretowane jako 

rezygnacja z roszczeń przysługujących Z.E. Omega z tytułu nieterminowej realizacji 

zamówienia. 

4.10. W przypadku zamówień ramowych/buforowych Towar może być dostarczony do   

Z.E. Omega tylko po uprzednim ustaleniu daty dostawy oraz  partii dostawy przez 

pracownika Działu Zakupów Z.E. Omega.  

4.11. Okres przydatności do użycia dostarczonych Towarów nie może być krótszy niż 80% 

maksymalnego terminu przewidzianego dla konkretnego rodzaju produktu licząc od dnia 

jego produkcji.  
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4.12. Najpóźniej w dniu dostarczenia Towaru Z.E. Omega staje się właścicielem Towaru, 

jeżeli nie nabył on prawa własności na podstawie wcześniej zawartej umowy lub innej 

transakcji.  

5. Pakowanie i wysyłka dokumentów 

5.1. Każda dostawa Towaru dostarczona do Z.E. Omega musi zawierać dowód dostawy. 

Może to być faktura VAT lub inny dokument wystawiony przez Dostawcę opatrzony 

jego danymi np. WZ, specyfikacja załadunkowa towaru (ang. packing list), itp. 

Dostawca zobowiązany jest do załączenia dokumentu zawierającego: 

5.1.1. Numer zamówienia Z.E. Omega; 

5.1.2. Pełną nazwę i adres Dostawcy; 

5.1.3. Oznaczenie produktu Dostawcy oraz kod towaru Z.E. Omega; 

5.1.4. Ilość; 

5.1.5. Wagę; 

5.1.6. Kraj pochodzenia towaru; 

5.1.7. Oraz innych niezbędnych dokumentów tj. atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, 

karty gwarancyjne, itp. 

5.2. Jeżeli faktura VAT nie została dołączona do przesyłki to powinna być przesłana 

najpóźniej w dniu wysyłki drogą elektroniczną na adres purchasing@zeomega.pl   

5.3. Uzgodniony termin płatności jest liczony od dnia dostarczenia do Z.E. Omega 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów. Jeżeli Dostawca 

dostarczył Towar wcześniej niż wynikało to z uprzednio potwierdzonej daty i uzyskał na 

to zgodę Z.E. Omega to termin płatności liczony jest od dnia zadeklarowanego w 

pierwotnym potwierdzeniu.  

5.4. Na każdym opakowaniu zbiorczym musi się znaleźć przynajmniej numer zamówienia 

Z.E. Omega oraz pełna nazwa i adres Dostawcy.  

5.5. Opakowania jednostkowe wchodzące w skład opakowania zbiorczego muszą być 

opisane pełną nazwą i adresem Dostawcy, kodem produktu Z.E. Omega i ilością 

znajdującą się w danym opakowaniu. 

5.6. Dostawca ma obowiązek zapakować dostawę do transportu i przechowywania w taki 

sposób, aby zapewnić jej nienaruszony stan. Koszty ewentualnych uszkodzeń 

powstałych w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia w czasie transportu lub 

przeładunku ponosi Dostawca.  
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5.7. Dostawca jest zobowiązany do stosowania opakowań spełniających normy oraz  

z zachowaniem oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

uregulowaniami i normami ochrony środowiska dla uzgodnionego miejsca 

przeznaczenia, w szczególności ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

DZ. U. 2013 poz. 888 z późniejszymi zmianami. Dostawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za zgodność dostarczanych produktów z powyższymi wymaganiami, 

a także za wszystkie szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków ustawowych. 

5.8. Dostawca jest zobowiązany do oznakowania dostarczanego Towaru znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem zgodności oraz innymi wymaganymi oznaczeniami 

wymaganymi na mocy przepisów obowiązujących na terytorium Polski oraz Unii 

Europejskiej. 

6. Reklamacje i odpowiedzialność Dostawcy 

6.1. Dostawca gwarantuje, że dostarczone przez niego Towary spełniają wszystkie wymogi 

norm oraz przepisów prawnych obowiązujących na terenie siedziby Z.E. Omega.  

6.2. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na 

dostarczone Towary.  

6.3. Jeżeli dostarczone Towary są wadliwe tzn. nie odpowiadają uzgodnionej jakości lub 

wytworzone z nich przez Z.E. Omega wyroby wykazały wady z przyczyn nie leżących 

po stronie Z.E. Omega, Dostawca wadliwego towaru bądź usługi zostanie niezwłocznie 

poinformowany poprzez otrzymanie pisemnej reklamacji bezpośrednio od Z.E. Omega.  

6.4. Złożenie reklamacji wstrzymuje płatność dla Dostawcy na równowartość reklamowanej 

dostawy, do czasu zamknięcia reklamacji.  

6.5. Z.E. Omega zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy wadliwego Towaru kosztami 

związanymi z obsługą reklamacji – 25 EUR.  

6.6. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznej dostawy zamiennej Towaru wolnego od 

wad w uzgodnionym przez Strony terminie. Jeśli Dostawca nie ma możliwości wymiany 

towaru, a jest on pilnie potrzebny do produkcji, Z.E. Omega zastrzega sobie możliwość 

zakupu towaru z alternatywnego źródła i obciążenia Dostawcy różnicą w cenie.  

6.7. Z.E. Omega zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy wadliwego Towaru kosztami 

związanymi z użyciem do produkcji wadliwego towaru.  

6.8. Z.E. Omega zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w jakimkolwiek momencie 

okresu obowiązywania gwarancji. Przychodzący Towar jest wybiórczo kontrolowany 
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podczas kontroli wejściowej lub wewnętrznej na różnych etapach procesu. Dostawca 

zobowiązany jest na pokrycie kosztów badań i analiz wykonanych przez Z.E. Omega  

w sytuacji kiedy sprawdzany Towar okazał się wadliwy.  

7. Ochrona środowiska 

7.1. Dostawca gwarantuje, że wszystkie komponenty i surowce produkcyjne spełniają i są 

zgodne z poniższymi wymaganiami prawnymi: 

7.1.1. Dyrektywa RoHS; 

7.1.2. Rozporządzenie Reach; 

7.1.3. Conflict Minerals; 

7.1.4. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

7.1.5. Przepisy BHP i ochrony środowiska.  

7.2. Dostawca ma obowiązek przesłać dokumenty o których mowa w pkt. 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 

przy pierwszej dostawie Towaru lub innym wymaganym przez Z.E. Omega terminie. 

8. Zachowanie poufności i ochrona danych 

8.1. Wszelkie informacje udostępnione Dostawcy przez Z.E. Omega, w szczególności 

informacje techniczne, przemysłowe, związane z produkcją, biznesowe oraz finansowe 

są poufne. Ma to zastosowanie niezależnie od tego jak taka informacja została 

udostępniona ustnie, pisemnie czy w inny sposób, w tym między innymi rysunki, opisy, 

specyfikacje, nośniki elektroniczne, powiązana dokumentacja, próbki i prototypy. 

Obejmuje to także informacje, które przedstawiciele Dostawcy, jego dostawcy, 

podwykonawcy lub osoby upoważnione lub pracownicy na etatach lub tymczasowi 

uzyskali w związku z zamówieniem. 

8.2. Komponenty wyprodukowane na zamówienie na podstawie projektów, rysunków  

i dokumentacji przekazanej przez Z.E. Omega nie mogą być wykorzystywane przez 

Dostawcę i przekazywane podmiotom trzecim w celach komercyjnych bez względu na 

formę transakcji – odpłatnie/nieodpłatnie. 

8.3. Jeśli pomiędzy Z.E. Omega, a Dostawcą została zawarta odrębna umowa zachowania 

poufności to ma ona pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWZ. 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. W odniesieniu do zamówień Z.E. Omega, ich wystawiania, opracowywania i realizacji 

jak również wynikających z tego stosunków umownych i handlowych zastosowanie 

znajduje prawo polskie, a jedynym właściwym organem rozstrzygającym spory jest sąd 
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powszechny odpowiedni dla miejsca siedziby Z.E. Omega. Tym samym Strony 

rezygnują z zastosowania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

Umów o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 

kwietnia 1980. 

9.2. Dostawca zawierający umowę z Z.E. Omega, potwierdzający zamówienie otrzymane od 

Z.E. Omega, czy też przystępujący do jego realizacji bez potwierdzenia, akceptuje 

bezwarunkowo wszystkie zapisy niniejszych OWZ. 

9.3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Z.E. Omega Dostawca nie ma prawa do przeniesienia na 

inny podmiot odpowiedzialności wynikającej z realizacji zamówienia lub umowy.  

9.4. Niniejsze OWZ obowiązują od dnia 19.08.2019 roku.  
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