
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH 
PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL SP. Z O.O. 

 
1. Postanowienia ogólne 

 
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Towarów i Usług (zwane dalej „Warunkami") 

stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

 
1.2. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich zakupów towarów i zamówień usług 

dokonywanych przez Gdynia Container Terminal Sp. z o.o. (zwaną dalej: 
„Zamawiającym"). 

 
1.3. Postanowień niniejszych Warunków nie stosuje przy nabyciu towarów lub usług od 

osoby fizycznej, niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. 
 

1.4. Warunki stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży i dostawy (zwanych 
w dalszej części „Umową") zawieranych przez Zamawiającego ze sprzedawcą i 
dostawcą towarów oraz usługodawcą (ilekroć w niniejszych warunkach użyto 
określenia „Dostawca” pod tym pojęciem należy rozumieć odpowiednio sprzedawcę 
i usługodawcę). 

 
1.5. W przypadku stosowania przez sprzedawcę lub dostawcę ustalonych przez niego 

ogólnych warunków sprzedaży, dostawy towarów i usług nie mają one zastosowania 
w stosunkach z Zamawiającym. 

 
1.6. Strony mogą umownie ustalić odstępstwa od niniejszych Warunków. W kwestiach 

nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają niniejsze Warunki. 
 

1.7. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków oraz zmiany i uzupełnienia umowy 
zawartej na ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

 
2. Przedmiot Zamówienia 

 
2.1. Przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem przewidzianym w punkcie 1.3 są wszelkie 

dostawy towarów lub usług zamówionych realizowane na zamówienie Gdynia 
Container Terminal Sp. z o.o. 

 
2.2. O ile nie postanowiono inaczej w umowie Zamawiany towar nie może mieć śladów 

używania oraz jakichkolwiek innych wad. 
 

2.3. Zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ze 
specyfikacją wynikająca z jego treści określającą w szczególności: ilość, gatunek, 
termin dostawy/odbioru, normy, cenę, wymagane atesty 

 
2.4. Zamawiającemu służy prawo odmowy przyjęcia i rozładunku towaru niezgodnego z 

Zamówieniem. 
 

2.5. Wszelkie zmiany specyfikacji Zamówienia wymagają wcześniejszej pisemnej 
akceptacji ze strony Zamawiającego. 

 
2.6. Dostawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 

realizacji faksem lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie powinno być podpisane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na podstawie ważnego 
dokumentu pełnomocnictwa lub zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w 
rejestrze KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Realizacji 
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zamówienia bez potwierdzenia jego przyjęcia oznacza zaakceptowanie treści 
zamówienia Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych 
Warunkach Zakupów i Dostaw Towarów. 

 

2.7. W przypadku braku odmowy Potwierdzenia Zamówienia w terminie 2 dni roboczych 
od daty dostarczenia Zamówienia (w tym elektronicznie), Zamówienie uznaje się za 
przyjęte do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu. 

 

3. Warunki i termin dostawy 

 

3.1. Dostawca towarów lub usług zobowiązany jest dostarczyć zamawiany towar lub 
wykonać usługi w terminie określonym w Zamówieniu, dostawa następuje na koszt i 
ryzyko Dostawcy. 

 

3.2. Strony ustalają, że do Zamówień realizowanych zgodnie z niniejszymi Ogólnymi 
Warunkami Zakupów zastosowanie mają Międzynarodowe Reguły Handlu 
(INCOTERMS 2010), zwane dalej: „INCOTERMS 2010". Dostawa powinna być 
zrealizowana zgodnie z odpowiednimi regułami INCOTERMS 2010. 

 

3.3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Zamówienia przez Dostawcę, 
Zamawiający ma prawo według własnego wyboru odstąpić od jego wykonania w 
całości lub części lub obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości 
Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie. 

 

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, w wypadku gdy ewentualna szkoda spowodowana opóźnieniem w 
wykonaniu przedmiotu Zamówienia przekroczy wysokość kary umownej, a także w 
przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od realizacji Zamówienia przyjętego do 
realizacji. 

 

 

3.5. W przypadku wykrycia braków ilościowych lub wad towaru w trakcie rozładunku lub 
po rozładunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia zamówionych 
towarów do dyspozycji Dostawcy. Dostawca towaru pozostawionego do jego 
dyspozycji obowiązany jest odebrać pozostawiony do jego dyspozycji towar w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, Po upływie tego terminu 
Zamawiający obciąży kosztami składowania za cały okres składowania i kosztami 
przeładunków towarów według stawek obowiązujących w taryfie Zamawiającego. 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wydania towaru do czasu pokryciu 
przez Dostawcę kosztów transportu, za/-rozładunku oraz kosztów składowania, na 
podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT. Dostawca nie ma prawa w 
takim przypadku do wystawienia faktury za dostarczony towar, który traktowany jest 
jak towar w depozycie. Postanowienia pkt. 3.3 stosuje się odpowiednio. 

 

3.6. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, 
nadzwyczajnych i niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, które uniemożliwiają 
Dostawcy prawidłową realizację Zamówienia, Dostawca ma obowiązek 
natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o pojawieniu się lub ustąpieniu 
takich okoliczności. W takim przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić w 
całości lub w części. Dostawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego. 

 

4. Warunki płatności 
 

4.1. Termin  płatności  liczony  będzie  od  dnia  doręczenia  Zamawiającemu  oryginału 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do faktury dostawca zobowiązany jest dołączyć 
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wymagane atesty, świadectwa jakościowe oraz innych dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego w formie wyspecyfikowanej przez Zamawiającego. W razie 
niespełnienia powyższego warunku termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia 
ostatniego z wymaganych dokumentów. 

 

4.2. Ceny ustalone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN według kursu średniego 
tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

 

4.3. Zastrzeżenie prawa własności od warunku opłacenia faktury nie wiąże Zamawiającego 
 

 

4.4. Podstawą wystawienia faktur z tytułu realizacji zamówienia jest protokół odbioru 
towaru podpisany przez Dostawcę i Zamawiającego. 

 

4.5. Termin płatności faktury za zrealizowane przez Dostawcę zamówienie wynosi 30 dni 
od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z 
uwzględnieniem postanowień punktu 4.1. niniejszego ustępu. 

 

5. Jakość 
 

5.1. Dostarczony przez Dostawcę towar winien posiadać znak jakości CE lub inny znak 
wymagany przez obowiązujące ustawodawstwo, pozwalający na wprowadzenie 
towaru do obrotu na rynek Unii Europejskiej. 

 

5.2. Dostawca towaru jest zobowiązany do udostępnienia całej dokumentacji technicznej 
wyrobu na żądanie Zamawiającego. 

 

5.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji na towar, który nie spełnia 
warunków zamówienia pod względem ilościowym lub jakościowym, a Dostawca 
zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonej reklamacji w terminie 7 dni od daty jej 
otrzymania. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na reklamację w podanym 
terminie, uznaje się reklamację za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego. W 
przypadku podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji maksymalny 
termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni. Po tym terminie, nierozpatrzoną 
reklamację Strony uznają za rozpatrzoną na korzyść Zamawiającego. 

 

6. Gwarancja 

 

6.1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych towarów na okres nie 

krótszy niż 1 roku od daty ich wydania Zamawiającemu, o ile strony nie uzgodnią inaczej. 

Gwarancja obejmuje według uznania Zamawiającego prawo do żądania usunięcia wady 

fizycznej towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad. W przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Dostawca zobowiązany jest 

do odbioru wadliwego towaru z magazynu Zamawiającego oraz do dostarczenia towaru 

wolnego od wad. Dostawca wyda Zamawiającemu wraz z towarem kartę gwarancyjną 

potwierdzającą jego uprawnienia. 

 

6.2. W przypadku, gdy Dostawca w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie nie usunie 
wad dostarczonych towarów, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia osobom 
trzecim usunięcie wad towarów na koszt Dostawcy lub do odstąpienia od umowy. 
Niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa Dostawcy do odstąpienia od umowy bez 
żądania naprawy gwarancyjnej. 

 

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności za towary w stosunku, 
do których dochodzi roszczeń wymienionych w ust. 6.1, 6.2. 
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7. Rękojmia 
 

7.1. Odbiorcy przysługuje prawo rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
 

8. Warunki dodatkowe 

 

8.1. Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze. 
 

8.2. Wszelkie należności i ewentualne wierzytelności Dostawcy wynikające z Zamówienia 
nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

 

8.3. Wszelkie spory, które mogą powstać między stronami umowy, w związku z realizacją 
Zamówienia powinny być rozstrzygane w sposób polubowny. Spory nierozstrzygnięte 
w sposób polubowny będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

 

8.4. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszystkich 
informacji dotyczących realizacji Zamówienia. 

 

8.5. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów są integralną częścią Zamówienia. 
 

8.6. Pozostałe warunki handlowe nieujęte w niniejszym dokumencie reguluje Kodeks 
Cywilny. 

 

9. Poufność i postanowienia antykorupcyjne. 

 

9.1. Zamawiający I Dostawca zobowiązują się nawzajem do traktowania wszystkich 
poufnych informacji, w tym danych firm, informacji finansowych informacji o klientach 
jako ściśle poufnych wobec stron trzecich. Zamawiający będzie miał jednak prawo do 
przekazania informacji wewnątrz grupy Hutchison Port Holdings Limited i CK 
Hutchison Holdings Limited. Dostawca będzie korzystał z informacji w związku z 
realizacja Zamówienia, wyłącznie celem wywiązania z jego realizacji. Na 
udostępnianie informacji stronom trzecim Dostawca musi otrzymać pisemną zgodę 
Zamawiającego. Klauzula poufności obowiązuje zarówno w okresie wykonywania 
umowy jak i po jego zakończeniu. 

 

9.2. W przypadku złamania tej zasady Dostawca wypłaci karę umowną w wysokości 
stanowiącej 50% wartości zamówienia za każde naruszenie, bez uszczerbku dla 
innych praw Zamawiającego. 

 

9.3. Dostawca i jego przedstawiciele, dyrektorzy, personel, funkcjonariusze i inne związane 
z nim osoby świadczące usługi w ramach niniejszej Umowy (włączając w to 
podwykonawców/usługodawców), zwani dalej Personelem Wykonawcy zobowiązują 
się: 

 

9.3.1. przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów, kodeksów i orzeczeń 
dotyczących przeciwdziałania i zwalczania korupcji, 

 

9.3.2. nie angażować się w żadną działalność, praktyki lub postępowania, które 
stanowią przestępstwo lub wykroczenie w rozumieniu przepisów prawa. 
Wykonawca w celu zapewnienia przestrzegania przepisów antykorupcyjnych 
zobowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy stosować się do 
wymaganych w tym zakresie procedur prawa oraz dobrych obyczajów. 

 

9.4. Dostawca będzie ponosił całkowitą i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, 
jakie mogą  powstać  na  skutek  naruszenia  postanowień  niniejszej  klauzuli  przez 
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Wykonawcę, personel Wykonawcy oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy. W 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, zobowiązania, 
straty i wydatki poniesione przez Gdynia Container Terminal Sp. z o.o., jego 
dyrektorów, pracowników, wykonawców, podwykonawców i przedstawicieli, jakie 
mogą powstać w związku z naruszeniem postanowień niniejszej klauzuli przez 
Wykonawcę, personel Wykonawcy oraz osoby działające w imieniu Wykonawcy. 

 

9.5. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, 
jeśli ustali w dobrej wierze, że Wykonawca lub którykolwiek z Personelu Wykonawcy 
naruszył którykolwiek z przepisów ujętych w punkcie 1 powyżej lub w inny sposób 
dopuścił się naruszenia Przepisów Antykorupcyjnych. 

 

9.6. Aktywne działanie Dostawcy w kierunku zatrudnienia pracowników Zamawiającego, 
lub ich pracy na rzecz dostawcy bez bycia zatrudnionym przez Dostawcę jest ściśle 
zabroniona. W przypadku złamania tej zasady Dostawca wypłaci karę umowną w 
wysokości 50% zamówienia za każde naruszenie, bez uszczerbku dla innych praw 
Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
str. 5/4 


