
Obowiązują od dnia 01/04/2020r. 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU  

CRIST S.A. 

§ 1. DEFINICJE 

Przez pojęcia użyte w treści niniejszych Ogólnych Warunków 

Zakupu, zwanych dalej OWZ, rozumie się: 

a) Stocznia – CRIST S.A. z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 3, 

81-336 Gdynia, 

b) Dostawca – przedsiębiorca będący stroną umowy zawartej 

ze Stocznią, 

c) podwykonawca – przedsiębiorca, który wykonuje w całości 

lub w części proces produkcyjny lub usługę i/lub dostarcza 

całość lub część produktu końcowego wytwarzanego przez 

Dostawcę lub usługi świadczonej przez Dostawcę na rzecz 

Stoczni, 

d) zamówienie – zamówienie składane przez Stocznię na 

rzeczy, prawa, dostawy, dzieła i/lub przedmiot innej 

umowy, 

e) przedmiot umowy lub zamówienia – rzeczy, prawa, 

dostawy, dzieła i/lub inne zobowiązania wynikające z umów 

zawieranych pomiędzy Dostawcą a Stocznią, 

f) umowa ramowa – umowa, która przewiduje zawarcie przez 

Stocznię i Dostawcę określonej lub większej liczby umów na 

warunkach określonych w umowie ramowej, 

g) kwota umowy – kwota świadczenia pieniężnego, do 

którego Stocznia jest zobowiązana na podstawie danej 

umowy z Dostawcą, 

h) test akceptacyjny – test poprzedzający odbiór przedmiotu 

umowy przez Stocznię, który służy stwierdzeniu zgodności 

przedmiotu zamówienia z umową i jego przydatności do 

celu określonego w umowie. Sposób wykonania testu 

akceptacyjnego będzie ustalany przez strony każdorazowo 

dla przedmiotu zamówienia, którego przeprowadzenie 

takiego testu dotyczy. 

§ 2. ZAKRES I ZASADY OBOWIĄZYWANIA 

1. Zawarcie i wykonanie umowy lub umów pomiędzy 

Dostawcą a Stocznią następuje wyłącznie na podstawie 

OWZ. 

2. Odstępstwa od stosowania OWZ przez Dostawcę 

dopuszczalne są jedynie za pisemną zgodą Stoczni. 

3. Zgoda Stoczni na zmianę i/lub wyłączenie określonych 

postanowień OWZ w konkretnym przypadku dotyczy tylko 

danej umowy i nie oznacza zrzeczenia się prawa do 

korzystania przez Stocznię z tychże postanowień na 

przyszłość w stosunku do Dostawcy. 

4.  

4.1. OWZ mają pierwszeństwo wobec ogólnych warunków 

umów i innych podobnych postanowień stosowanych przez 

Dostawcę w przypadku jakichkolwiek sprzeczności z treścią 

OWZ. 

4.2. Stosowanie ogólnych warunków umów Dostawcy lub 

niektórych z ich postanowień może nastąpić jedynie za 

pisemną zgodą Stoczni. 

4.3. Brak sprzeciwu Stoczni wobec ogólnych warunków 

umów Dostawcy nie wyłącza pierwszeństwa stosowania 

OWZ. 

5. OWZ znajdują zastosowanie do każdej z umów 

realizowanych w wykonaniu umowy ramowej zawartej 

pomiędzy Dostawcą a Stocznią bez konieczności 

każdorazowego zastrzegania ich obowiązywania. 

§ 3. OBOWIĄZKI DOSTAWCY 

1. Dostawca powiadamia niezwłocznie Stocznię o wszelkich 

przeszkodach zagrażających i/lub uniemożliwiających 

terminowe wykonanie umowy. Takie powiadomienie 

powinno zawierać przyczynę oraz przewidywany czas 

trwania opóźnienia. 

2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć lub wykonać 

przedmiot umowy w sposób w pełni odpowiadający 

opisowi i/lub specyfikacji wynikającej z umowy. 

3. Dostawca obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Stoczni 

na korzystanie z podwykonawcy lub podwykonawców przy 

wykonywaniu umowy. 

4. Dostawca udokumentuje na żądanie Stoczni w 

wyznaczonym przez nią terminie kraj pochodzenia oraz 

producenta przedmiotu umowy, a także materiałów i 

urządzeń użytych do jego wykonania. 

5.   

5.1. W przypadku wykonywania prac w całości lub w 

części na terenie będącym w posiadaniu lub 

należącym do Stoczni, Dostawca zobowiązuje się 

stosować regulacje zasad zachowania obowiązujące 

na terenie zakładu Stoczni, tj. w szczególności 

Kodeksu Należytego Postępowania CRIST S.A. wraz z 

Kodeksem Etyki i Zachowań w Biznesie Grupy CRIST 

S.A., udostępnionych do pobrania pod adresem 

www.crist.com.pl. Podpisując zamówienie Dostawca 

oświadcza, że zapoznał się z przywołanymi wyżej 

regulacjami i zobowiązuje się do ich stosowania. 

5.2. Obowiązek przestrzegania zasad zachowania 

obowiązujących na terenie zakładu Stoczni, 

określonych w § 3 ust. 5.1. OWZ dotyczy również 

podwykonawców Dostawcy. 

§ 4. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY 

1. Zapytania ofertowe Stoczni nie są wiążące. 

2. Zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie i zwrotne 

potwierdzenie zamówienia będą składane w formie 

pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

3. Brak odpowiedzi Stoczni na ofertę Dostawcy nie stanowi jej 

milczącego przyjęcia, nawet jeśli Stocznia i Dostawca 

pozostają w stałych stosunkach gospodarczych. 

4.   

4.1. Przyjęcie przez Stocznie oferty z zastrzeżeniem jej 

zmiany lub uzupełnienia nie poczytuje się za nową 

ofertę, jeśli propozycja zmiany lub uzupełnienia nie 

modyfikuje w zasadniczy sposób warunków 

pierwotnej oferty. 

4.2. Przyjmuje się, ze warunki oferty zostają zmienione w 

sposób zasadniczy jeśli zmiana i/lub uzupełnienie 

zawarte w przyjętej ofercie dotyczą w szczególności 

ceny, płatności, jakości i ilości przedmiotu 

zamówienia, miejsca i czasu wykonania umowy, 

zakresu odpowiedzialności jednej ze stron względem 

drugiej oraz sposobu rozstrzygania sporów. 

5. Ceny mogą być podane w złotych polskich lub innej walucie 

uzgodnionej przez strony. Wartość waluty obcej określa się 

na podstawie średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty. 

6.   

6.1. Dostawca obowiązany jest potwierdzić zamówienie 

poprzez jego podpisanie oraz odesłanie Stoczni w 

ciągu dwóch dni roboczych od jego otrzymania, wedle 

wyboru Stoczni – na piśmie, faksem lub pocztą 

elektroniczną. 

6.2. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze 

zgodą Dostawcy na stosowanie OWZ do zawartej ze 
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Stocznią umowy oraz wszelkich czynności 

poprzedzających oraz związanych z jej zawarciem. 

6.3. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w 

terminie określonym w § 4 ust. 6.1 OWZ, Dostawca 

obowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie 

Stoczni, że złożone przez nią zamówienie jest nadal 

wiążące. 

7. Załączniki do zamówienia stanowią integralną część 

umowy. 

8. Umowę uważa się za zawartą w siedzibie Stoczni. 

§ 5. WYKONANIE UMOWY 

1. Umowę uważa się za wykonaną gdy przedmiot umowy w 

całości odpowiada uzgodnieniom stron w zakresie jakości, 

właściwości, ilości, opisowi i/lub specyfikacji z umowy oraz 

zachowany został termin jego dostarczenia i/lub 

wykonania, zastrzeżony w umowie. 

2. Koszty dostarczenie i/lub wykonania przedmiotu umowy 

obciążają Dostawcę. 

3.   

3.1. W przypadkach uzasadnionych obowiązującymi 

przepisami prawa lub specyfikacją przedmiotu 

Umowy, Dostawca na żądanie Stoczni przedstawi w 

wyznaczonym przez nią terminie certyfikaty i/lub 

atesty, które potwierdzają zgodność przedmiotu z 

treścią zamówienia. 

3.2. W przypadku niewykonania przez Dostawcę 

obowiązku określonego w § 5 ust. 3.1. OWZ Stocznia 

może, wedle swojego wyboru, odmówić przyjęcia 

przedmiotu zamówienia, odesłać go Dostawcy na jego 

koszt, a także odstąpić od umowy w terminie 14 dni 

od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 

3.1. OWZ. 

4. W przypadku stwierdzenia braku zgodności przedmiotu 

zamówienia z Umową Stocznia będzie uprawniona do 

odmowy jego odbioru i żądania dostawy zgodnej z Umową, 

bądź do odstąpienia od umowy. 

5.   

5.1. W przypadku gdy przedmiot umowy poddawany jest 

testowi akceptacyjnemu, wszelkie koszty z tym 

związane obciążają Dostawcę. 

5.2. Dostawca poinformuje Stocznię o terminie i miejscu 

przeprowadzenia testu akceptacyjnego z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

§ 6. PŁATNOŚCI 

1. Ceny podane w zamówieniu i zaakceptowane przez 

Stocznię są wiążące. Ich wzrost może nastąpić wyłącznie za 

pisemną zgodą Stoczni. 

2. W przypadku zawarcia umowy o dzieło Dostawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe, chyba że w 

treści Umowy strony postanowią inaczej. 

3. Zapłata przez Stocznię zaliczki, a nawet całej 

ceny/wynagrodzenia nie jest tożsama z akceptacją 

ceny/wynagrodzenia i/lub innych warunków umowy. 

4. Płatności dokonywane będą w drodze przelewu na konto 

wskazane przez Dostawcę. 

5. Za moment dokonania płatności na rzez Dostawcy uważa 

się chwilę obciążenia konta Stoczni. 

6. Stocznia dokona płatności w terminie określonym w treści 

zamówienia po wykonaniu umowy przez Dostawcę bez 

zastrzeżeń lub ustaleniu z Dostawcą szczegółów 

dotyczących uznania roszczeń wynikających z 

nienależytego wykonania umowy lub wad przedmiotu 

zamówienia. Termin płatności ulega odpowiedniemu 

przedłużeniu w przypadku konieczności wystawienia przez 

Dostawcę faktury korygującej. 

7. W razie niewykonania, nienależytego wykonania umowy 

przez Dostawcę lub wad przedmiotu zamówienia Stocznia 

może wstrzymać się z zapłatą całości lub pozostałej części 

płatności do chwili spełnienia lub zabezpieczenia 

przysługujących jej roszczeń przez Dostawcę. 

§ 7. DOSTARCZENIE I WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Uzgodnione przez strony terminy dostarczenia i/lub 

wykonania przedmiotu umowy są wiążące. 

2. Sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia zostanie 

przez strony ustalony w treści umowy/zamówienia. Jeżeli 

strony nie postanowią inaczej, koszt dostarczenia 

zamówienia obciąża Dostawcę. 

3. Dostarczenie lub wykonanie przedmiotu umowy następuje 

w miejscu wskazanym przez Stocznię. 

4.   

4.1. Przedmiot umowy powinien być odpowiednio 

oznakowany i zabezpieczony na czas transportu. 

4.2. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek 

niewłaściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy na 

czas transportu obciążają Dostawcę oraz uprawniają 

Stocznię, wedle jej wyboru, do odmowy odbioru 

przedmiotu umowy, żądania usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie, dostarczenia nowego 

przedmiotu umowy, a także odstąpienia od umowy w 

terminie 14 dni od daty dostawy. Koszty związane z 

realizacją powyższych roszczeń ponosi Dostawca. 

5. Dostawca wydaje Stoczni komplet dokumentów 

przedmiotu umowy najpóźniej w chwili jego odbioru albo 

wcześniej lub dołącza je do przesyłki.  

6. Stocznia może odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeśli z 

powodu braku lub braków dokumentacji jego 

przyporządkowanie do zamówienia jest niemożliwe lub 

znacznie utrudnione. Koszty powstałe w tej sytuacji 

obciążają Dostawcę. 

7. Stoczni może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia 

po terminie określonym w umowie, gdy świadczenie po tym 

terminie nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na 

właściwości zobowiązania i/lub zamierzony cel umowy, a 

także odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia, w 

którym dostawa miała nastąpić. 

8. Stocznia zastrzega sobie możliwość naliczania kary 

umownej w wysokości 1% kwoty umowy brutto za każdy 

dzień opóźnienia w przypadku niewykonania przez 

Dostawcę umowy w terminie. Łączna wartość kary 

umownej nie może przekroczyć 20% kwoty umowy brutto. 

§ 8. PRZEJŚCIE RYZYKA 

Dostawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy do chwili jego odbioru przez Stocznię. 

§ 9. ZABEZPIECZENIE 

1. W przypadku zapłaty przez Stocznię zaliczki lub dokonania 

płatności w ratach, Stocznia może żądać od Dostawcy 

zabezpieczenia płatności w postaci bezwarunkowej 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, 

akredytywy, poręczenia. 

2. Jeżeli jest to uzasadnione wartością przedmiotu 

zamówienia i strony w treści zamówienia nie postanowią 

inaczej, Dostawca jest zobowiązany przedstawić na żądanie 

Stoczni w wyznaczonym przez nią terminie zabezpieczenia 



roszczeń wynikających z rękojmi i/lub gwarancji w postaci 

bezwarunkowej gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej, akredytywy, poręczenia, etc. Stocznia 

jest uprawniona, wedle swojego wyboru, do zatrzymania 

części płatności na poczet tych roszczeń w wysokości 10% 

kwoty umowy brutto na okres trwania rękojmi i/lub 

gwarancji, w zależności od tego, który z terminów upłynie 

później. 

3. W razie nieudzielenia przez Dostawcę zabezpieczenia w 

wyznaczonym terminie w sytuacjach określonych w § 9 ust. 

1 i 2 OWZ, Stocznia może wstrzymać się z wykonaniem 

umowy lub od niej odstąpić w terminie 14 dni od upływu 

terminu na przedstawienie zabezpieczenia wyznaczonego 

przez Stocznię zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 OWZ. 

§ 10. UBEZPIECZENIE 

1. Dostawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. Dostawca pozostanie ubezpieczony przez cały 

okres trwania współpracy ze Stocznią. Stocznia może żądać 

przedłożenia przez Dostawcę oryginału lub kopii tego 

ubezpieczenia wraz ze szczegółowymi warunkami 

ubezpieczenia. 

2. Jeżeli strony inaczej nie postanowią, Dostawca na swój 

koszt ubezpieczy przedmiot umowy od kradzieży, ognia i 

innych zdarzeń losowych na czas poprzedzający odbiór 

przez Stocznię, w tym na czas transportu. 

§ 11. SIŁA WYŻSZA 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub 

opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających 

z umowy, jeśli zostaną one spowodowane przez 

nadzwyczajne wydarzenie, na które żadna ze stron nie 

miała wpływy i które nie wynika z winy lub zaniedbania 

którejkolwiek z nich, w szczególności zdarzenia takie jak 

powódź, pożar, trzęsienie ziemi, tajfun, działania wojenne, 

terroryzm, epidemia, zamieszki, embarga przewozowe. 

2. Strona która doznała przeszkody w wykonaniu umowy 

wskutek zdarzenia określonego w § 11 ust. 1 OWZ 

zobowiązana jest zawiadomić o tym niezwłocznie drugą 

stronę. 

3. W przypadku jeżeli w następstwie działania siły wyższej 

wykonanie umowy stanie się dla Stoczni niemożliwe bądź 

niecelowe, Stocznia może odstąpić od umowy, wedle 

swojego wyboru, w całości lub w części w jakiej nastąpiło 

dotąd jej wykonanie, ze skutkiem na dzień złożenia 

Dostawcy oświadczenia o odstąpieniu. 

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY 

1. Stocznia, wedle swojego wyboru, korzysta z uprawnień 

przysługujących jej na podstawie OWZ, rękojmi oraz 

gwarancji. Skorzystanie z uprawnień jednego rodzaju nie 

wyłącza możliwości Stoczni korzystania z pozostałych. 

2. Dostawca obowiązany jest do usunięcia wad, które ujawnią 

się po upływie terminu rękojmi i/lub gwarancji, 

wynikających z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 

w chwili jego odbioru. 

3. Stocznia poinformuje Dostawcę na piśmie, za pomocą faksu 

lub poczty elektronicznej o stwierdzonych wadach 

przedmiotu umowy w terminie 24 godzin od ich 

stwierdzenia. 

4.   

4.1. Jeżeli przedmiot umowy ma wadę Stocznia może 

żądać, wedle swojego wyboru, by Dostawca w 

wyznaczonym terminie na swój koszt usunął wadę, a 

w braku takiej możliwości dokonał wymiany 

wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad. 

4.2. Jeżeli Dostawca nie wywiąże się z obowiązku 

określonego w § 12 ust. 4.1 OWZ, Stocznia może mu 

wyznaczyć dodatkowy termin do jego spełnienia. W 

razie niezachowania dodatkowego terminu przez 

Dostawcę, Stocznia może powierzyć wykonanie 

obowiązku określonego w § 12 ust. 4.1 OWZ osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy lub odstąpić od 

umowy w terminie 14 dni od upływu dodatkowego 

terminu wyznaczonego zgodnie z § 12 ust. 4.2 zdanie 

1 OWZ. 

5. Stoczni przysługuje kara umowna za każdy dzień opóźnienia 

Dostawcy w wykonaniu któregokolwiek z roszczeń 

przysługujących Stoczni w związku z wadami przedmiotu 

umowy w wysokości 1% kwoty umowy brutto za każdy 

dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% kwoty umowy 

brutto. 

6. Stocznia może żądać także obniżenia ceny/wynagrodzenia 

Dostawcy proporcjonalnie do wpływu wad przedmiotu 

umowy na jego wartość i funkcjonalność. 

7.   

7.1. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, Dostawca udziela 

Stoczni gwarancji jakości wykonania umowy na okres 

co najmniej 24 miesięcy. 

7.2. Termin gwarancji biegnie od daty odbioru przedmiotu 

umowy przez Stocznię. 

7.3. Termin gwarancji przedłuża się o czas wykonywania 

przez Stocznię uprawnień z gwarancji. 

8. Dostawca odpowiada za szkody poniesione przez Stocznię 

i/lub jej kontrahenta wskutek niedostarczenia lub 

niewykonania przedmiotu umowy w terminie, jeżeli 

doprowadziło to do opóźnienia produkcji, a także za szkody 

poniesione przez Stocznię i/lub jej kontrahenta w związku z 

rozpoczętą produkcją, do której użyty został wadliwy 

przedmiot umowy dostarczony lub wykonany przez 

Dostawcę. 

9. Dostawca odpowiada za zgodność przedmiotu umowy z 

normami jakości oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

10.   

10.1. Dostawca zapewnia iż wskutek zawarcia i/lub 

wykonania umowy ze Stocznią nie zostaną naruszone 

prawa osób trzecich.  

10.2. Dostawca zwolni Stocznię od wszelkiej 

odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich 

w przypadku ich zgłoszenia wobec Stoczni i pokryje 

związane z tym koszty oraz straty poniesione przez 

Stocznię. 

10.3. W razie zgłoszenia roszczeń wobec Stoczni przez 

osoby trzecie, do momentu rozstrzygnięcia sporu 

także na drodze sądowej, Dostawca zapewni Stoczni 

możliwość dalszego użytkowania rzeczy i/lub 

wykonywania prawa będącego przedmiotem umowy 

w sposób, który nie będzie naruszał praw osób 

trzecich, a gdy nie będzie to możliwe Dostawca zwróci 

Stoczni zapłaconą cenę. Zwrot przedmiotu umowy 

przez Stocznię odbywa się na koszt Dostawcy. 

11. Dostawca ponosi wobec Stoczni odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

12. Stocznia będzie uprawniona do dochodzenia 

odszkodowania także w przypadku wykonania przez nią 

umownego prawa odstąpienia od umowy z Dostawcą. 

Uprawnienie to nie pozbawia Stoczni prawa do 

dochodzenia kar umownych. 



13. Stocznia może w każdym przypadku, o którym mowa w 

OWZ i/lub umowie, dochodzić wobec Dostawcy 

odszkodowania także przewyższającego zastrzeżone w 

OWZ i/lub umowie kary umowne, gdy poniesiona przez nią 

szkoda przekracza wysokość należnych jej kar umownych. 

§ 13. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Strony obejmują tajemnicą przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, wszelkie informacje o drugiej 

stronie oraz dokumenty przekazane w procesie zawierania 

i wykonywania umowy. 

2. Dostawca odpowiada wobec Stoczni za zachowanie 

tajemnicy przedsiębiorstwa przez podwykonawców. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa trwa 

również po wykonaniu umowy. 

§ 14. PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI 

PRZEMYSŁOWEJ 

1.   

1.1. Stocznia zachowuje wszelkie prawa w stosunku do 

projektów i innych dokumentów udostępnionych 

Dostawcy w toku lub w związku z wykonywaniem 

umowy. Dokumenty te podlegają zwrotowi 

bezzwłocznie po zakończeniu danego stosunku 

prawnego lub każdorazowo na żądanie Stoczni. 

1.2. Dostawca nie może wykorzystywać powyższych 

dokumentów w innym celu niż wykonywanie umowy 

ze Stocznią ani udostępniać ich osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Stoczni. 

2. Dostawca ponosi wszelkie koszty uzyskania praw 

autorskich oraz opłaty licencyjne konieczne do należytego 

wykonania umowy zawartej ze Stocznią. 

3.   

3.1. Dostawca, wedle wybory Stoczni, przeniesie na 

Stocznię prawa autorskie powstałe w związku z 

wykonaniem umowy zawartej ze Stocznią konieczne 

do korzystania z przedmiotu umowy i/lub zapewni na 

żądanie Stoczni licencję na korzystanie z utworu na 

okres wyznaczony przez Stocznię. 

3.2. Stocznia będzie uprawniona do przeniesienia 

uzyskanych praw autorskich na osoby trzecie. 

3.3. Dostawca zapewni Stoczni dostęp do aktualizacji 

koniecznych do korzystania z utworu przez czas 

trwania licencji wraz z uprawnieniem do pobierania 

aktualizacji na warunkach przysługujących Stoczni na 

osoby trzecie. 

4. Dostawca najpóźniej z chwilą przeniesienia praw autorskich 

i/lub licencji przekaże Stoczni kompletną dokumentację 

związaną z uzyskanymi przez Stocznię prawami autorskimi 

i/lub licencjami. 

5. Naruszenie przez Dostawcę któregokolwiek z postanowień 

§ 14 OWZ uprawnia Stocznię do odstąpienia od umowy w 

terminie 14 dni od daty stwierdzenia naruszenia. 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory wynikające z umowy zawartej pomiędzy Stocznią a 

Dostawcą rozstrzygane będą przez sądy powszechne w 

Gdańsku. 

2.   

2.1. Dostawca nie może scedować swoich praw 

wynikających z umowy ze Stocznią bez uzyskania 

pisemnej zgody Stoczni. 

2.2. Stocznia może odstąpić od umowy w terminie 14 dni 

od dokonania cesji przez Dostawcę bez zgody Stoczni. 

3. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z 

postanowień OWZ pozostałe pozostają w mocy. 

4. Stocznia może odstąpić od umowy z Dostawcą w terminie 

jednego miesiąca od daty powzięcia przez Stocznię 

wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 

Dostawcy. 

5. Dostawca nie jest uprawniony do potrącania swoich 

wierzytelności z wierzytelnościami Stoczni. 

6. Dostawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu 

wierzytelności przysługujących mu wobec Stoczni na osoby 

trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Stoczni. 

7. Jeżeli w OWZ jest mowa o zgodzie Stoczni w formie 

pisemnej, to forma ta jest zastrzeżona pod rygorem 

nieważności. 

8. Dostawca poinformuje Stocznię o każdej zmianie swojego 

adresu, numeru telefonu lub faksu oraz adresu poczty 

elektronicznej. W razie braku informacji o zmianie wszelkie 

pisma i/lub informacje kierowane na dotychczasowy adres, 

numer telefonu lub faksu albo pocztę elektroniczną 

uważane będą za skutecznie doręczone Dostawcy. 

9. Załącznikami do OWZ są: 

• Instrukcja Zapewnienia BHP przez Dostawców 

Zewnętrznych, 

• Instrukcja dla Podwykonawców wraz z załącznikami, 

• Kodeks Etyki i Zachowań w Biznesie Grupy CRIST S.A., 

• Procedura – Weryfikacja Podwykonawców przed i w 

trakcie współpracy, 

• Procedura – Regulamin kar, 

• Procedura niedyskryminacji 

udostępnione do pobrania pod adresem www.crist.com.pl. 

Podpisując zamówienie Dostawca oświadcza, że zapoznał się z 

przywołanymi wyżej dokumentami i zobowiązuje się do ich 

stosowania. 

  

http://www.crist.com.pl/

