
REGULAMIN ZAKUPU - A.H.U.Omega Cz.L.Polakowscy, 
41-100 Siemianowice Œl, ul. Pszczelnicza 14, NIP 954-10-03-026 
- firma nazywana tak¿e Omega System

Dokonuj¹c zakupów w OmegaSystem Zamawiaj¹cy akceptuje Ogólny Regulamin Zakupu i godzi 
siê na w³¹czenie jego punktów do treœci Umowy Kupna – Sprzeda¿y.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
?Niniejszy Regulamin Zakupu ma zastosowanie do zakupów realizowanych w Omega System i 

stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c.
?Regulamin Zakupu stanowi integraln¹ czêœæ ka¿dej umowy zawieranej przez Omega System, 

chyba ¿e strony transakcji wyraŸnie uzgodni¹ inaczej na piœmie, pod rygorem niewa¿noœci.
?W przypadku, gdy Klient stosuje i przes³a³ Omega System swoje Ogólne Warunki Umów, 

pierwszeñstwo ma niniejszy Regulamin Zakupu.

OFERTA
?Og³oszenia, cenniki i inne informacje przekazywane przez OmegaSystem do publicznej 

wiadomoœci stanowi¹ zaproszenie do negocjacji , chyba ¿e z ich treœci wyraŸnie wynika, i¿ 
stanowi¹ ofertê. 

?Tylko pisemne oferty cenowe – przes³ane drog¹ elektroniczn¹, faksem lub poczt¹ tradycyjn¹ 
s¹ wi¹¿¹ce. Informacje na temat cen podawane telefonicznie maj¹ charakter informacji 
ogólnej i nie s¹ wi¹¿¹ce.

UMOWA - zamówienie
?OmegaSystem realizuje zlecenie na podstawie zamówienia przes³anego drog¹ elektroniczn¹, 

faksem lub poczt¹ tradycyjn¹. Zamówienie obok nazwy firmy Zamawiaj¹cego oraz danych 
kontaktowych, powinno zawieraæ:
-imiê i nazwisko oraz nr kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za zamówienie,
-dane do faktury,
-jasne okreœlenie przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem iloœci,
-datê oferty, je¿eli zamówienie jest sk³adane w oparciu o wczeœniejsz¹ ofertê 

sporz¹dzon¹ przez OmegaSystem,
-okreœlenie sposobu odbioru przedmiotu zamówienia – czy zostanie odebrany osobiœcie 

czy ma byæ dostarczony do Zamawiaj¹cego, w tym wskazanie miejsca dostawy,
-inne niezbêdne elementy bez których zamówienie nie mo¿e zostaæ zrealizowanie,

?Potwierdzenie zamówienia stanowi faktura proforma, wystawiona w ci¹gu 2 dni roboczych od 
daty wp³yniêcia zamówienia. Chyba ¿e uzgodniono inaczej.

TERMIN REALIZACJI
?OmegaSystem jest firm¹ produkcyjn¹, wszystkie oferowane przez nas produkty s¹ 

wykonywane  w momencie zawarcia umowy z Konsumentem. Poniewa¿ produkcja odbywa siê 
na zamówienie, produkty mog¹ byæ  zindywidualizowane co do gabarytów, koloru, 
wyposa¿enia.

?Standardowy termin realizacji to 10 dni roboczych, czas ten wyd³u¿a siê do 15-20 dni roboczych 
w przypadku towarów z szybami hartowanymi lub z elementami malowanymi proszkowo. Tak¿e 
czas realizacji du¿ych zamówieñ jest ustalany indywidualnie.

?Termin realizacji mo¿e  ulec przed³u¿eniu na mocy jednostronnego oœwiadczenia OmegaSystem 
w przypadku:
-zaistnienia si³y wy¿szej, przez któr¹ rozumie siê zdarzenia nag³e, niezale¿ne od woli stron, 

niemo¿liwe do przewidzenia
-sytuacji niezale¿nych od OmegaSystem , m.in.  spadek szyby w hartowni
-nie uregulowania przez Zamawiaj¹cego p³atnoœci w terminie

P£ATNOŒÆ za zamówienie nastêpuje na podstawie faktury proforma, chyba ¿e ustalono inaczej.

OmegaSystem oœwiadcza, ¿e zobowi¹zuje siê dostarczyæ rzeczy bez wad, z wy³¹czeniem wad 
wskazanych  w  ofercie sprzeda¿y. 

TRANSPORT i ROZ£ADUNEK
·Koszty transportu ponosi Zamawiaj¹cy. Mniejsze przesy³ki wysy³ane s¹ za poœrednictwem firmy 

kurierskiej, natomiast towar o du¿ych gabarytach wysy³any jest transportem w³asnym firmy 
OmegaSystem. Mo¿liwy jest tak¿e odbiór osobisty w siedzibie firmy w Siemianowicach Œl.

·Koszt transportu ustalany jest indywidualnie na proœbê klienta i powinien byæ wyszczególniony 
jako element oferty.

·Transport nie jest jednoznaczny z roz³adunkiem. Zamawiaj¹cy jest zobowi¹zany do roz³adunku 
towaru we w³asnym zakresie, chyba ¿e oferta Omega System wyraŸnie uwzglêdnia³a roz³adunek.

·Je¿eli towar dostarczany jest za poœrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej, Firma 
OmegaSystem nie ponosi odpowiedzialnoœci za zniszczenie towarów podczas transportu.

·Zamawiaj¹cy ma obowi¹zek sprawdziæ dostarczony towar przy kurierze, je¿eli stwierdzi, ¿e 
przesy³ka jest naruszona. PrzewoŸnik ma wówczas obowi¹zek sporz¹dziæ protokó³ szkody, który 
musi byæ potwierdzony podpisem przez kuriera. Protokó³ uszkodzenia towaru jest jedynym 
dokumentem na podstawie, którego mo¿na ubiegaæ siê o odszkodowanie od firmy kurierskiej lub 
spedycyjnej. 

·Je¿eli zamawiaj¹cy stwierdzi uszkodzenie przesy³ki ju¿ po wydaniu jej przez kuriera, przewoŸnik 
ma obowi¹zek ustaliæ stan przesy³ki na ¿¹danie zamawiaj¹cego niezw³ocznie po ujawnieniu 
szkody, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia odbioru przesy³ki.

·Firma OmegaSystem nie ponosi odpowiedzialnoœci za opóŸnienia w dostawie towaru 
spowodowane przez firmê kuriersk¹ lub spedycyjn¹.
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MONTA¯
·Na ¿yczenie klienta OmegaSystem œwiadczy tak¿e us³ugi monta¿u zakupionych produktów. 

Koszt ustalany jest indywidualnie na proœbê klienta i powinien byæ wyszczególniony jako 
element oferty.

·Za uzyskanie wszelkich pozwoleñ niezbêdnych do monta¿u przedmiotu zamówienia 
odpowiada Zamawiaj¹cy. 

·Zamawiaj¹cy zostanie obci¹¿ony kosztami za wszelkie dodatkowe prace, nie uwzglêdnione 
w ofercie, a wynik³e w trakcie monta¿u, np. koniecznoœæ odpowiedniego przygotowania 
nawierzchni lub demonta¿ istniej¹cych elementów uniemo¿liwiaj¹cych monta¿ przedmiotu 
zamówienia.

ODBIÓR
·Odbiór jakoœciowy i iloœciowy przedmiotu zamówienia odbywa siê przy jego fizycznym 

odbiorze. Z chwil¹ odbioru przedmiotu zamówienia na Zamawiaj¹cego przechodzi ryzyko 
jego uszkodzenia lub utraty.

·W momencie odbioru zamówienia Zamawiaj¹cy ma obowi¹zek sprawdzenia towaru pod 
wzglêdem iloœciowym i jakoœciowym. W przypadku widocznych uszkodzeñ, braków 
iloœciowych lub braków w asortymencie, Zamawiaj¹cy powinien odnotowaæ ten fakt 
w protokole odbioru i zg³osiæ reklamacjê na adres OmegaSystem. 

ODST¥PIENIE OD UMOWY
·W ci¹gu 14 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia, Kupuj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy 

bez podawania jakiejkolwiek przyczyny 
 Ustawy o prawach konsumenta. W takim 

przypadku Sprzedaj¹cy zwróci otrzymane od Kupuj¹cego p³atnoœci.
·Aby odst¹piæ od umowy zawartej z OmegaSystem, nale¿y z³o¿yæ Sprzedaj¹cemu stosowne 

oœwiadczenie woli, pisz¹c na adres e-mail: biuro@omegasystem.pl. Przesy³kê nale¿y nadaæ na 
adres  firmy OmegaSystem.

·W sytuacji kiedy 

 odst¹pienie od umowy nie bêdzie mo¿liwe.

GWARANCJA
·OmegaSystem udziela 12 miesiêcznej gwarancji na swoje produkty, liczonej od daty 

wystawienia faktury. 
·Odpowiedzialnoœæ OmegaSystem z tytu³u gwarancji obejmuje wy³¹cznie wady powsta³e 

z przyczyn tkwi¹cych w przedmiocie zamówienia.
·Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych w wyniku z³ego przechowywania, 

prze³adunku, monta¿u lub u¿ywania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem. Nie obejmuje tak¿e uszkodzeñ powsta³ych w wyniku aktów wandalizmów 
oraz gwa³townych zdarzeñ atmosferycznych, a tak¿e naturalnego zu¿ycia produktów.

·Uprawnienia z tytu³u gwarancji przys³uguj¹ tylko w przypadku pe³nej i terminowej zap³aty 
wynagrodzenia przez Zamawiaj¹cego.

i bez ponoszenia kosztów, z wyj¹tkiem kosztów 
okreœlonych w art.33, art.34 ust.2 i art.35.

przedmiotem zamówienia jest rzecz wykonana na zamówienie, 
nieprefabrykowana, wyprodukowana wed³ug specyfikacji konsumenta lub s³u¿¹ca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

REKLAMACJE
·Reklamacje mo¿na zg³aszaæ telefonicznie, faxem pod nr 32 251 28 03 lub mailowo na adres: 

biuro@omegasystem.pl. Powinna ona zawieraæ: nr faktury, okreœlenie przedmiotu zamówienia 
oraz opis wady. 

·Po pozytywnym rozpatrzeniu OmegaSystem niezw³ocznie usunie zg³oszone wady. 
·OmegaSystem ma prawo odmówiæ uwzglêdnienia reklamacji w sytuacji, kiedy Zamawiaj¹cy 

wiedzia³  w chwili zawarcia umowy o istnieniu wady lub gdy wada jest ma³o istotna i nie obni¿a 
wartoœci u¿ytkowej przedmiotu zamówienia.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW
·W sprawach nieuregulowanych w zamówieniu i Regulaminie zakupu zastosowanie maj¹ 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
·W przypadku sporu dotycz¹cego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszego 

Regulaminu zakupu, którego strony nie s¹ w stanie rozstrzygn¹æ polubownie, w³aœciwym do jego 
rozstrzygniêcia bêdzie S¹d w³aœciwy dla siedziby Omega System. 

PRAWA AUTORSKIE
·Firma OmegaSystem zastrzega sobie prawa do wùasnoœci ofert, projektów, rysunków, zdjêæ 

i innych dokumentów. Bez naszej zgody nie wolno udostêpniaæ ich osobom trzecim.

Na produktach firmy OmegaSystem mo¿e zostaæ umieszczony znak identyfikacyjny.
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