
Ogólne Warunki Zakupu    (Wersja 1/2020)                                
 

AKS Precision Ball Polska Sp. z o. o.· ul. Przemysłowa  12 · 58-130 Żarów · Polska · www.aksball.com.pl · 
Tel. +48 (0) 74 649 92 00 · NIP 884-24-34-499 · KRS 0000125171 · BDO 000087253  
 
 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Poniższe Ogólne Warunki Zakupu (dalej: OWZ) stosuje się w odniesieniu do każdego zakupu 
towarów produkcyjnych i nieprodukcyjnych (dalej: Towary), dokonywanych przez AKS Precision 
Ball Polska Sp. z o. o. (dalej: AKS) od stałych lub jednorazowych kontrahentów (dalej: 
Dostawca).  

2. W stosunkach z danym Dostawcą OWZ stosuje się do wszelkich zakupów Towarów dokonanych 
przez AKS po doręczeniu Dostawcy OWZ. Niniejsze OWZ zastępują inne porozumienia w 
zakresie warunków zakupów lub dostaw zawarte przez AKS i Dostawcę, w tym wyłączają wzorce 
umowne stosowane przez Dostawcę. 

3. W stosunkach z Dostawcą wyłączone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

4. Wszelkie działania Dostawcy muszą być zgodne z obowiązującym w AKS Kodeksem Etyki 
Korporacyjnej Grupy NSK.  

 
§2 

Zamówienie i oferta 
 
1. Zakup towarów przez AKS dokonywany jest na podstawie umowy zawartej przez AKS z 

Dostawcą (dalej: Umowa). 
2. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie przez osobę działającą w imieniu AKS zamówienia 

(dalej: Zamówienie) i jego przyjęcie przez Dostawcę. Jako przyjęcie zamówienia rozumie się 
poinformowanie AKS o przyjęciu zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej, np. poprzez 
odesłanie formularza zamówienia, mailowe poinformowanie AKS lub przystąpienie do 
wykonywania zamówienia. Zamówienie może być poprzedzone ofertą Dostawcy złożoną AKS. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 5-7 poniżej, treść Umowy obejmuje Zamówienie oraz OWZ. W razie 
jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią Zamówienia a OWZ, treścią 
Umowy stają się w zakresie sprzecznym postanowienia Zamówienia w zakresie skonstruowanym 
przez AKS. 

4. Zamówienia zawierają istotne elementy Umowy, w szczególności: 
 
a) rodzaj i ilość Towarów; 
b) specyfikację techniczną (tj. określenie Towarów m.in. w zakresie jakości, wymagań 

technicznych, technologicznych i przeznaczenia Towarów), jeśli charakter lub 
przeznaczenie Towaru tego wymaga. Specyfikacja techniczna może zostać określona 
poprzez odniesienie się do konkretnej części oferty Dostawcy; 

c) termin dostarczenia Towarów; 
d) cenę Towarów (jednostkową i za Zamówienie). 

 
5. W przypadku, gdy specyfikacja techniczna nie została określona w Zamówieniu w zakresie 

umożliwiającym prawidłowe wykonanie Umowy, Strony na wniosek Dostawcy ustalą specyfikację 
techniczną w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), pod rygorem 
nieważności. 

6. Na Dostawcy spoczywa obowiązek oceny (niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia), czy 
specyfikacja techniczna przekazana w Zamówieniu bądź w innej formie umożliwia prawidłowe 
wykonanie Umowy i ewentualnego zgłoszenia AKS konieczności ustalenia specyfikacji 
technicznej zgodnie z ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku ustalenia przez Strony specyfikacji technicznej zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, 
elementem treści Umowy w zakresie specyfikacji technicznej stają się również ustalenia Stron w 
tym zakresie. 

8. Zamówienia będą składane przez AKS w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej lub za 
pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Przyjęcie, odrzucenie, zmiana lub odwoływanie 
Zamówienia oraz wszelkie zmiany w treści lub sposobie wykonania zawartej Umowy będą 
dokonywane w formie, w jakiej Zamówienia zostały złożone lub w formie pisemnej. 

9. Zamówienia będą akceptowane przez upoważnione osoby występujące w imieniu i na rzecz 
Dostawcy. AKS zastrzega sobie prawo do żądania w każdym czasie od Dostawcy przedstawienia 
odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania Dostawcy. 

10. Brak odpowiedzi Dostawcy w terminie, o którym mowa powyżej, poczytuje się za przyjęcie 
Zamówienia. AKS zastrzega sobie prawo do odwołania swojego Zamówienia w terminie 7 dni od 
jego złożenia, chyba że z treści Zamówienia lub z otrzymanego od Dostawcy potwierdzenia 
wynika wprost, że Dostawca przystąpi do jego realizacji wcześniej. 
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11. Zamówienia mogą zostać przyjęte przez Dostawcę jedynie bez zastrzeżeń. Przyjęcie 

Zamówienia przez Dostawcę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień poczytuje się za jego 
odrzucenie i złożenie przez Dostawcę AKS oferty zawarcia Umowy na warunkach i zasadach 
określonych w zmienionym lub uzupełnionym Zamówieniu. W razie braku odpowiedzi AKS w 
przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia oferty złożonej przez Dostawcę, ofertę Dostawcy 
poczytuje się za odrzuconą. 

12. Wyłączone jest stosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego (milczące przyjęcie oferty). 
 

§3 
Wykonanie umowy 

 
1. Poprzez zawarcie Umowy Dostawca przenosi na AKS własność Towarów oraz zobowiązuje się 

do jej wykonania zgodnie z jej treścią (objętą w szczególności Zamówieniem, OWZ oraz 
specyfikacją techniczną, jeżeli została przez Strony ustalona), jak również zgodnie ze 
wskazówkami i wytycznymi AKS. 

2. Towar będzie dostarczony AKS przez Dostawcę zgodnie z Umową, w stanie zdatnym do 
pełnienia założonej funkcji, kompletnym (łącznie z wymaganymi częściami składowymi, 
instrukcjami obsługi, częściami zamiennymi, atestami, certyfikatami, gwarancjami producenta 
etc.), zgodnym z wymogami określonymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w 
szczególności dotyczącymi dopuszczenia Towaru do użytku), treścią Umowy oraz OWZ. 
Dostarczenie częściowe Towarów jest możliwe tylko, jeśli Strony tak ustaliły. 

3. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia opakowania Towaru w sposób uniemożliwiający jego 
uszkodzenie lub utratę, zgodny z Umową oraz niniejszymi OWZ, a w razie braku ich postanowień 
dotyczących danego rodzaju – w sposób przyjęty zwyczajowo dla Towarów tego rodzaju. 

4. Dostarczenie Towaru nastąpi w terminie określonym w Umowie. 
5. Towar zostanie przez Dostawcę dostarczony do siedziby AKS w miejsce wskazane przez AKS 

do rozładunku Towarów w sposób zgodny z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w AKS 
oraz z wytycznymi AKS co do rozładunku Towaru, chyba, że w Zamówieniu ustalono inne warunki 
transportu lub rozładunku Towaru. 

6. Wszelkie prace wykonywane przez Dostawcę na terenie AKS muszą być realizowane zgodnie z 
obowiązującą w AKS procedurą „18 kroków”. Procedura ta zostanie przekazana Dostawcy przez 
osobę kontaktową AKS. 

7. W razie dostarczenia Towarów przed wyznaczonym terminem lub w ilości większej niż umówiona, 
AKS nie będzie zobowiązany do ich odbioru, ani nie będzie ponosił odpowiedzialności za ich 
przypadkową utratę lub zniszczenie. Dostawca zwróci AKS wszelkie koszty, jakie poniesie w 
związku z takim dostarczeniem. 

8. Jakiekolwiek inne niż wprost wskazane w Zamówieniu ilości zamawianych Towarów, wskazane 
szczególnie jako prognozy lub szacunki są niewiążące i nie powodują powstania żadnego 
zobowiązania dla AKS. 

9. Dostarczenie Towaru nastąpi w momencie jego odbioru przez AKS, Odbiór Towaru zostanie 
potwierdzony w formie pisemnej przez pracownika AKS. 

10. AKS jest uprawniony do odmowy przyjęcia towarów, które nie były zamówione, albo są w 
jakikolwiek sposób sprzeczne z treścią zamówienia, a także towarów, których opakowania 
wskazują na możliwość uszkodzenia towarów lub ich braki ilościowe. 

11. Umowa będzie wykonana w momencie potwierdzenia przez AKS jej wykonania, co nastąpi po 
uruchomieniu Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem lub jego wdrożeniu w działalność AKS, lub 
w innym momencie wskazanym przez AKS. 

12. Potwierdzenie przez AKS wykonania Umowy i odbiór Towaru nie oznacza uznania, że Umowa 
została wykonana prawidłowo. Nie stanowi również zrzeczenia się przez AKS jakichkolwiek 
roszczeń z tym związanych. 

13. Jeśli wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią (w szczególności w określonym w niej terminie) nie 
będzie możliwe, Dostawca jest zobowiązany powiadomić o tym AKS niezwłocznie, nie później 
niż 1 dzień od powzięcia informacji w tym zakresie. Zawiadomienie nie zwalnia Dostawcy z 
odpowiedzialności za prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy. 

14. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o wszystkich ważnych 
okolicznościach lub zdarzeniach dotyczących wykonywania Umowy, w szczególności 
dotyczących ryzyka, które istnieje lub które może powstać w związku z jej realizacją. 

15. Naruszenie przez Dostawcę postanowień Kodeksu Etyki Korporacyjnej Grupy NSK, o którym 
mowa w § 1 ust. 4 uprawnia AKS do natychmiastowego odstąpienia od Umowy. 
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§4 

Zasady płatności 
 

1. Cena Towaru określona w Umowie jest ceną ryczałtową, ostateczną i obejmuje w szczególności 
wszelkie należności z tytułu prawidłowego wykonania Umowy przez Dostawcę w tym z tytułu 
przeniesienia na AKS praw własności intelektualnej, prawidłowego opakowania Towaru oraz 
wszelkich innych czynności i kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. Cena 
Towaru obejmuje również wszelkie koszty transportu oraz jakiekolwiek inne koszty, jak podatki, 
opłaty celne, jakiekolwiek opłaty manipulacyjne oraz wszelkie formalności (chyba, że co innego 
wynika z Umowy). Do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Dostawca zobowiązuje się do sporządzenia i doręczenia faktury VAT zgodnie z wymogami 
wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z Umowy. 

3. Faktura VAT musi zawierać numer Zamówienia AKS i rodzaj zamawianych Towarów. 
4. Jeżeli Dostawca zapewnia wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z wymogami 

określonymi przepisami prawa, AKS może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie przez 
Dostawcę faktur w tej formie. 

5. Jeśli nie ustalono warunków płatności, AKS zapłaci należną Dostawcy kwotę wskazaną na 
fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, wystawionej po dacie odbioru 
końcowego Towarów zakończonego pełną akceptacją przez AKS wykonania Umowy. 

6. Płatności faktur VAT są dokonywane przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT 
lub w Umowie, w terminach wskazanych w niniejszym paragrafie, liczonych od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego AKS. 
8. W przypadku płatności realizowanych w innych walutach niż PLN, Strony przyjmują kurs 

walutowy ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień płatności. 
9. AKS nie ma obowiązku zapłaty należności wynikającej z nieprawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Termin płatności biegnie wtedy od daty doręczenia AKS prawidłowo wystawionej faktury VAT lub 
noty korygującej. 

10. Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek potrąceń przez Dostawcę z należnościami AKS bez 
uprzedniej zgody AKS wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§5 

Towar wadliwy 
 
1. Towary dostarczone na podstawie Umów będą wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 
2. Wymagania dotyczące jakości Towarów zawarte są w specyfikacji technicznej Towarów, 

projektach, modelach i innych technicznych specyfikacjach przedstawionych Dostawcy przez 
AKS w związku ze składanymi Zamówieniami. 

3. Towar dostarczony w stanie niepełnym, niezgodny z Umową, zapewnieniami Dostawcy, 
obciążony prawami osób trzecich, mający wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze 
względu na cel wynikający z Umowy lub z przeznaczenia Towaru. (dalej: Towar Wadliwy).  

4. Dostawca ponosi odpowiedzialność za Towar Wadliwy przez 24 miesiące od dnia wykonania 
Umowy (okres gwarancji), w ramach której AKS nabył dany Towar. W ramach tej 
odpowiedzialności Dostawca będzie zobowiązany do zamiany Towaru Wadliwego na Towar 
wolny od wad lub (o ile w ocenie AKS wady są nieistotne) do dokonania naprawy Towaru 
(świadczenia gwarancyjne), przy czym w każdym wypadku jeżeli będzie to konieczne Dostawca 
na własny koszt dokona odbioru Towaru Wadliwego z AKS oraz jego ponownego dostarczenia i 
montażu (instalacji) w AKS. AKS zastrzega sobie prawo żądania dłuższego okresu gwarancji niż 
wskazany w zd. 1 powyżej. 

5. W przypadku ujawnienia Towaru Wadliwego w okresie gwarancji, AKS w terminie 14 dni 
zawiadomi o tym fakcie Dostawcę. 

6. Dostawca zobowiązany będzie do inspekcji Towaru Wadliwego niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej. W terminie 3 dni 
AKS i Dostawca wspólnie ustalą termin wykonania świadczeń gwarancyjnych w szczególności z 
uwagi na zakres i rodzaj wad oraz Towar, którego dotyczą. W razie nieustalenia terminu wspólnie, 
AKS jednostronnie ustali odpowiedni termin, o czym zawiadomi Dostawcę. 

7. Jeżeli świadczenia gwarancyjne nie zostaną wykonane w ustalonym terminie, wedle wyboru AKS: 
a) Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu ceny otrzymanej za Towary Wadliwe z 

jednoczesnym obowiązkiem ich odbioru w terminie 14 dni lub 
b) AKS będzie uprawniony do zlecenia wykonania świadczeń gwarancyjnych na koszt i 

ryzyko Dostawcy. 
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8. Wykonanie świadczeń gwarancyjnych następuje w ramach ceny zapłaconej za dany Towar. 

Dostawcy nie przysługują w związku z tym jakiekolwiek roszczenia finansowe wobec AKS. 
 
 

§5 
Odpowiedzialność 

 
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Umowy. 
2. AKS ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy kolejny dzień opóźnienia w prawidłowym 

wykonaniu Umowy w stosunku do terminów z niej wynikających (w szczególności do terminów 
dostarczenia Towarów) lub za każdy kolejny dzień wyłączenia Towaru lub jego części z używania 
ze względu na wykrytą wadę – w kwocie równiej wysokości 1% ceny brutto wszystkich Towarów 
objętych daną Umową, ale nieprzekraczającej łącznie kwoty równej 10% ceny brutto wszystkich 
Towarów objętych Umową. 

3. AKS realizując swoje roszczenia z tytułu odpowiedzialności Dostawcy ma prawo w szczególności 
do wstrzymania się z zapłatą ceny lub dokonania z jej wysokości potrącenia swoich należności. 

4. Niezależnie od powyższych zasad odpowiedzialności, Dostawca zwolni AKS od roszczeń osób 
trzecich związanych z Umową lub Towarem. Dostawca zwolni też AKS od roszczeń kontrahentów 
AKS z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań przez AKS spowodowanego nieprawidłowym 
wykonaniem Umowy. Dostawca będzie zobowiązany w szczególności do zapłaty odszkodowania 
bezpośrednio osobie trzeciej, która wystąpiła z roszczeniami wobec AKS, jak również 
przystąpienia do postępowania sądowego oraz zwrotu kosztów, jakie AKS poniósł w wyniku lub 
w związku z wystąpieniem z takimi roszczeniami (w tym ewentualnego odszkodowania 
zapłaconego przez AKS osobie trzeciej). 

5. Postanowienia OWZ nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień AKS wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym wynikających z rękojmi za wady Towaru) 
ani z dodatkowej gwarancji jakości udzielanej przez Dostawcę. 

6. Zastrzeżenie w Umowie i OWZ kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez AKS 
odszkodowania przekraczającego ich wartość. 

 
 

§6 
Siła wyższa 

 
1. Żadna Strona nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez drugą Stronę w 

następstwie zdarzeń siły wyższej, w szczególności strajków (z wyłączeniem strajków mających 
miejsce u danej Strony), rozruchów, pożarów, powodzi, konfliktów zbrojnych uniemożliwiających 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy (dalej: Zdarzenia siły wyższej). Każde Zdarzenia 
siły wyższej należy bezzwłocznie zgłosić drugiej Stronie. 

2. Strony zobowiązane są podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu zminimalizowania 
konsekwencji wystąpienia Zdarzeń siły wyższej. 

3. Jeżeli Zdarzenie siły wyższej uniemożliwiające wykonanie Umowy jednej ze Stron trwa ponad 30 
dni kalendarzowych, druga Strona ma prawo odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od Umowy, 
której dotyczy takie zdarzenie, w całości lub w części, w jakiej Umowa nie została jeszcze 
wykonana. 

4. Strony potwierdzają, że stan pandemii COVID-19 nie stanowi Zdarzenia siły wyższej. 
 
 

§7 
Ubezpieczenie 

 
1. AKS może zobowiązać Dostawcę do posiadania ubezpieczenia od włamania, pożaru oraz innych 

podobnych szkód, obejmującego również dokumentację oraz mienie przechowywane u 
Dostawcy, które należą do AKS lub które mają być dostarczone AKS (w tym Towary) na sumę 
gwarancyjną określoną w Zamówieniu. 

2. AKS ma prawo zobowiązać Dostawcę do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego, jego pracowników, 
współpracowników i podwykonawców, w szczególności w razie wystąpienia Towaru Wadliwego 
lub innego nieprawidłowego wykonania Umowy.  

3. Dostawca jest zobowiązany przedstawić na żądanie AKS do wglądu dokumenty potwierdzające 
spełnienie obowiązków w zakresie ubezpieczenia. 
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§8 

Prawa własności intelektualnej 
 
1. Jeśli prawidłowe wykonanie Umowy wymaga wykonania projektu lub opracowania lub 

jakiegokolwiek innego utworu, z którego wynikają prawa własności intelektualnej, Dostawca 
poprzez zawarcie Umowy zobowiązuje się poinformować o tym AKS i (niezależnie od tego czy 
przekazał tą informację) przenieść na AKS w odrębnej umowie zawartej na piśmie pod rygorem 
nieważności wszelkie takie prawa (w tym majątkowe prawa autorskie), lub spowodować ich 
przeniesienie przez osoby trzecie, w zakresie wskazanym przez AKS, w szczególności 
niezbędnym do używania przez AKS Towarów zgodnie z ich celem oznaczonym w umowie albo 
wynikającym z przeznaczenia rzeczy, OWZ lub innych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przejście majątkowych praw autorskich nastąpi na wszelkich znanych polach 
eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
 
a) Utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części; 
b) Wykorzystywania w celu wykonywania na ich podstawie usług produkcji towarów w 

działalności AKS; 
c) Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek zmian w 

utworze; 
d) Umieszczania utworu w zasobach komputera, sieci teleinformatycznej, w tym sieci Internet; 
e) Wykorzystywania utworu podczas pokazów publicznych; 
f) Dokonywania samodzielnie bądź za pośrednictwem osoby trzeciej modyfikacji w utworze; 
g) Wykorzystywania utworu w przyszłości. 

 
2. Przy zawarciu Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, AKS jest uprawniony do wskazania 

również innych pól eksploatacji niż wskazane powyżej. 
 

3. Strony ustalają, że umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, będzie zawarta bez dodatkowego 
wynagrodzenia. Dostawca zapewnia, że dostarczane Towary lub ich użycie nie naruszają praw 
własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku gdy Towar będzie naruszał prawa własności 
intelektualnej osób trzecich, Dostawca, niezależnie od odpowiedzialności za szkodę, 
zobowiązany jest zastąpić taki Towar jego odpowiednikiem, który nie narusza praw osób trzecich 
albo uzyskać wszelkie zgody niezbędne do używania takiego Towaru przez AKS. 

 
 

§9 
Informacje poufne 

 
1. Strony zobowiązują się zachowywać w tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie 

wykorzystywać, bez pisemnej zgody drugiej Strony, jakichkolwiek informacji uzyskanych wskutek 
składania Zamówień, zawarcia Umowy i jej wykonania, w szczególności tajemnic handlowych i 
tajemnic dotyczących przedsiębiorstwa drugiej Strony, a także powiązanych z nimi klientów i 
innych podmiotów powiązanych ze Stroną organizacyjnie lub kapitałowo oraz treści Zamówień, 
Ofert Dostawy i umów, utrwalonych w jakiejkolwiek formie na wszelkich nośnikach (dalej: 
Informacje Poufne). 

2. Dostawca może wykorzystywać Informacje Poufne tylko w zakresie niezbędnym do należytego 
wykonywania Umowy i jest zobowiązany na wniosek AKS niezwłocznie zwrócić wszystkie nośniki 
zawierające Informacje Poufne, włącznie z kopiami.  

3. Obowiązek zachowania przez AKS w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy Informacji 
Poufnych, które AKS jest zobowiązany przekazywać podmiotom powiązanym wchodzącym w 
skład grupy kapitałowej AKS w ramach obowiązków raportowania wynikających dla AKS z 
przynależności do tej grupy. 

4. W razie naruszenia przez Dostawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, Dostawca 
zapłaci na rzecz AKS za każde naruszenie karę umowną w wysokości 20.000,00 PLN. Ponadto, 
AKS będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (w całości lub w części), której dotyczy 
naruszenie ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Prawa i obowiązki określone w niniejszym paragrafie są nieograniczone w czasie i wiążą również 
po zakończeniu współpracy Stron. 
 
 
 
 
 



Ogólne Warunki Zakupu    (Wersja 1/2020)                                
 

AKS Precision Ball Polska Sp. z o. o.· ul. Przemysłowa  12 · 58-130 Żarów · Polska · www.aksball.com.pl · 
Tel. +48 (0) 74 649 92 00 · NIP 884-24-34-499 · KRS 0000125171 · BDO 000087253  
 
 

 
§10 

Wymagania z zakresu BHP 
 
1. W ramach Umowy Dostawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa, w tym przepisów 

ustawowych i rozporządzeń wykonawczych oraz norm technicznych i innych obowiązujących w 
momencie zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Dostawca ma siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polski, powinien spełniać wymagania Kodeksu pracy oraz obowiązujących w 
jego kraju ogólnych przepisów w zakresie BHP. 

2. Gdy Towar objęty Umową stanowi maszyna lub urządzenie powinien on posiadać wymaganą 
przepisami deklarację zgodności WE wystawioną przez Dostawcę oraz znak CE. 

3. Do Towaru powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim – w przypadku maszyn i 
urządzeń zgodnie z wymaganiami obowiązującej Dyrektywy Maszynowej. 

4. Stwierdzone usterki oraz zastrzeżenia wskazane po dostarczeniu Towaru przez Państwową 
Inspekcję Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Specjalistów BHP oraz Ochrony Środowiska 
dostawca jest zobowiązany niezwłocznie i bezpłatnie poprawić. 

5. Prace wykonywane na terenie AKS-u muszą być realizowane w oparciu o procedurę ’18 kroków’.  
          Procedurę tą Zleceniobiorca otrzyma od osoby kontaktowej w AKS. 
6. AKS oczekuje od Dostawców posiadania efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy (wskazane jest posiadanie wdrożonego systemu ISO 45001). 
 
 
 
 
 

§11 
Wymagania z zakresu ochrony środowiska 

 
1. Dostawca oświadcza, że: 

a) Stosuje zasadę podstawowej segregacji odpadów,  
b) Działalność jego firmy nie stanowi zagrożenia dla środowiska, 
c) Stosuje w miarę możliwości opakowania zwrotne, 
d) Podejmuje działania zmierzające do ulepszenia systemu ochrony środowiska w celu 

zmniejszenia ryzyka wystąpień awarii środowiskowych, 
e) Zapoznał się z oczekiwaniami AKS co do wdrożenia efektywnego systemu zarządzania 

ochroną środowiska poprzez posiadanie certyfikatu ISO 14001. 
 

2. Do Towarów, których niewłaściwe używanie mogłoby zagrażać środowisku, należy dołączyć 
instrukcje co do sposobu ich używania i obsługi ze względu na potrzeby ochrony środowiska. 
 

3. W Towarach, w których w drodze konstrukcyjnej nie można zapewnić ochrony środowiska 
Dostawca obowiązany jest wyposażyć je w odpowiednie urządzenia redukujące i chroniące 
środowisko. 

 
§12 

Postanowienia końcowe 
 
1. Umowy z Dostawcami w przedmiocie dostaw Towarów podlegają wyłącznie prawu polskiemu. 
2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umów lub OWZ będzie lub stanie się nieważne lub 

bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. 
3. W razie wątpliwości interpretacyjnych wiążąca jest polska wersja językowa OWZ. 
4. Dostawca może wykorzystywać logo AKS i/lub zawierać odniesienia do stosunków handlowych 

z AKS w informacjach handlowych i/lub dokumentach i/lub materiałach reklamowych jedynie po 
uzyskaniu wyraźnej zgody AKS wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może 
zostać przez AKS cofnięta.  

5. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów mogących powstać w 
związku z wykonywaniem postanowień OWZ (i Umowy)w drodze negocjacji. 

6. Sądem właściwym miejscowo w sprawach jakichkolwiek sporów wynikających ze stosowania 
OWZ i Umowy nierozstrzygniętych pomiędzy Stronami jest polski sąd powszechny właściwy ze 
względu na siedzibę AKS. 
 

 

  


