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Warunki zakupów Z.E. Omega Sp. z o.o
1. Zakres
1.1.
Niniejsze warunki zakupów określają zasady współpracy w zakresie dostaw towaru pomiędzy
Dostawcą a Odbiorcą „Z. E. Omega Sp. z o. o.”.
1.2.
Wyrażenie
„zamówienie”
oznaczać
będzie
zamówienie
wystawione
przez
Z.E. Omega Sp. z o.o. oraz obejmować będzie nie tylko samą treść zamówienia, ale także niniejsze
Warunki zakupów.
1.3.
Warunki sprzedaży i dostaw ustalone przez naszych dostawców nie są dla nas wiążące nawet
wtedy, jeżeli wyraźnie nie zaoponujemy tym warunkom.
2. Zamówienia
2.1.
Zamówienie jest przesyłane w formie elektronicznej.
2.2.
Dostawca przyjmując zamówienie ma obowiązek potwierdzenia jego w ciągu dwóch dni
roboczych na adres e-mail purchasing@zeomega.pl.
2.3.
Jeżeli potwierdzenie nie zostanie przesłane na czas lub zawiera zmiany
Z.E. Omega Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów.
2.4.
W przypadku zamówień ramowych/ buforowych towar może być dostarczony do
Z.E. Omega Sp. z o.o. tylko po uprzednim ustaleniu daty dostawy oraz partii dostawy przez
Logistyka Zakupów.
2.5.
Nie wywiązanie się z terminowej dostawy – potwierdzonej uprzednio przez dostawcę może
skutkować obciążeniem dostawcy dodatkowymi kosztami m.in. za przestój produkcji, różnicę
w cenie towaru zakupionego u alternatywnego dostawcy.
3. Dostawa i odbiór
3.1. Dostawa musi być zgodna z zamówieniem.
3.2. Dostawy są dostarczane do miejsca wskazanego w zamówieniu, o ile nie uzgodniono inaczej.
3.3.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany towar w terminie określonym
w zamówieniu.
3.4. Dostawa powinna być zrealizowana zgodnie z warunkami dostawy w rozumieniu regulacji
INCOTERMS.
3.5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia, Z.E. Omega Sp. z o.o. ma prawo według
własnego wyboru odstąpić od jego realizacji w całości lub części.
3.6. Dostawca nie może dokonywać żadnych zmian w dostawach bez uprzedniej weryfikacji zgodnie
z Logistykiem Zakupów Z.E. Omega Sp. z o.o. W szczególności ma to zastosowanie do zmian
materiałów, części, komponentów, procesów (w szczególności procesu produkcji) oraz miejsca
produkcji.
3.7. Niewskazanie zastrzeżeń lub reklamacji po przyjęciu dostawy nie będzie stanowić końcowego
odbioru dostawy ani zrzeczenia się przez Z.E. Omega Sp. z o.o. prawa do roszczeń o zadośćuczynienie
wskutek niezgodności z zamówieniem lub widocznych lub ukrytych wad dostawy.

4. Pakowanie i wysyłka dokumentów
4.1. Dostawca musi zapakować dostawę do transportu i przechowywania w taki sposób, aby zapewnić jej
odpowiedni stan.
4.2. Na opakowaniu zbiorczym musi się znaleźć numer zamówienia, nazwa i adres nadawcy, ilość oraz
waga brutto i netto opakowania.
4.3. Każda jednostka opakowania wchodząca w skład opakowania zbiorczego musi być opisana kodem
produktu Z.E. Omega Sp. z o.o. oraz ilością
4.4. Dostawa musi zawierać dowód dostawy: packing list lub WZ.
4.5. Dowód dostawy musi zawierać wszystkie dane szczegółowe zamówienia w tym:
 numer zamówienia Z.E. Omega Sp. z o.o.
 ilość, aby umożliwić sprawdzenie dostawy
 kod produktu Z.E. Omega Sp. z o.o.
4.6. Faktura do zamówienia powinna być przesłana najpóźniej w dniu wysyłki drogą elektroniczną na
purchasing@zeomega.pl
5. Reklamacja
5.1. Jeżeli dostarczone towary bądź usługi są wadliwe tzn. nie odpowiadają uzgodnionej jakości lub
wytworzone z nich przez Z.E. Omega Sp. z o.o. wyroby wykazały wady z przyczyn nie leżących po
stronie Z.E. Omega Sp. z o.o., dostawca wadliwego towaru bądź usługi zostanie niezwłocznie
poinformowany poprzez otrzymanie pisemnej reklamacji.
5.2. Złożenie reklamacji wstrzymuje płatność dla dostawcy na równowartość reklamowanej dostawy, do
czasu rozpatrzenia reklamacji.
5.3. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznej dostawy zamiennej towaru wolnego od wad
w uzgodnionym przez strony terminie.
5.4. Z.E. Omega Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia dostawcy wadliwego towaru bądź usługi
kosztami związanymi z użyciem do produkcji wadliwego towaru.
6. Zachowanie poufności
6.1. Wszelkie informacje udostępnione dostawcy przez Z.E. Omega Sp. z o.o. 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.
7. Postanowienia końcowe
7.1. W odniesieniu do naszych zamówień, ich wystawiania, opracowywania i realizacji jak również
wynikających z tego stosunków umownych i handlowych zastosowanie znajduje prawo polskie.
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