
 

Warunki i postanowienia dotyczące Zamówień 

zakupu 

 

Purchase Order Terms and Conditions 

 

Wszystkie Zamówienia zakupu wystawione przez firmę  
Fastenal Netherlands Holdings B.V. oraz wszystkie spółki 
zależne firmy Fastenal Netherlands Holdings B.V.  
zamawiające towary wysyłane do dowolnego kraju 
europejskiego (nazywane łącznie „Fastenal”), podlegają 
niniejszym warunkom i postanowieniom.  Nie obowiązują 
żadne inne niezgodne z niniejszym Zamówieniem zakupu 
warunki lub postanowienia dotyczące akceptowania, 
potwierdzania lub wystawiania faktur przez Dostawcę 
(zwanego dalej „Sprzedającym”), chyba że zostały 
potwierdzone na piśmie przez firmę Fastenal. Wysyłka lub 
realizacja według niniejszego Zamówienia zakupu oznacza 
zaakceptowanie ustanowionych warunków i postanowień 
oraz zawarcie umowy podlegającej przepisom prawa 
holenderskiego.  Niniejsze warunki mają zastosowanie do 
obecnych, a także wszelkich kolejnych Zamówień zakupu 
realizowanych pomiędzy firmą Fastenal a Sprzedającym. 
Niniejsze warunki nie odwołują ani w żaden sposób nie 
zwalniają stron ze zobowiązań wynikających ze Wspólnego 
Programu Inwestycyjnego (Shared Investment – SI) lub 
innych umów zawartych przez strony przed lub po dacie 
Zamówienia zakupu. 
 

All Purchase Orders issued by  Fastenal Netherlands 
Holdings B.V. and all Fastenal Netherlands Holdings B.V. 
affiliates  ordering goods to be shipped to any European 
country  (collectively “Fastenal”) will be subject to the terms 
and conditions herein.  No terms or conditions in any 
acceptance, confirmation, acknowledgment or invoice from 
the Supplier (herein “Seller”), inconsistent with this Purchase 
Order (“P.O.”) shall apply unless approved in writing by 
Fastenal. Shipment or performance pursuant to this P.O. shall 
constitute acceptance of the terms and conditions set forth 
herein and creates a contract that shall be governed in 
accordance with the laws of the Netherlands.  These terms 
and conditions will be applicable to the current and any 
subsequent Purchase Orders entered into between Fastenal 
and Seller. These terms and conditions will not void or in any 
way relieve the parties of obligations pursuant to Shared 
Investment Program (SI) or other agreements executed by the 
parties either before or after the date of the P.O. 
 

Gwarancje: Sprzedający gwarantuje, że przez okres jednego 
(1) roku od daty dystrybucji przez firmę Fastenal: (i) 
wszystkie produkty objęte niniejszym Zamówieniem zakupu 
będą dobrej jakości oraz jakości wykonania, wolne od wad, 
odpowiednie i wystarczające do zamierzonego celu, dla 
którego są przeznaczone; (ii) wszystkie materiały dostarczane 
w ramach niniejszego Zamówienia zakupu będą zgodne z 
opisem, jakością i właściwościami użytkowymi 
dostarczonymi lub wyszczególnionymi przez firmę Fastenal 
lub, o ile te nie zostały dostarczone lub wyszczególnione, ze 
standardowymi specyfikacjami handlowymi; (iii) żadne 
produkty dostarczane w ramach niniejszego Zamówienia 
zakupu nie będą zakazane ani fałszywie lub niewłaściwie 
oznakowane, a wszystkie produkty będą bezpiecznie i zgodne 
z wymogami ustawowymi oraz innymi przepisami 
rządowymi, uzupełniającymi obowiązujące w branży 
przemysłowej wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa, 
jakości oraz ochrony środowiska w kraju dostawy oraz kraju 
przeznaczenia, o ile jest on znany Sprzedającemu.  
Gwarancje zawarte w niniejszej sekcji obowiązują po 
dostarczeniu towarów lub zakończeniu świadczenia usług, a 
przyjęcie produktów lub realizacja płatności nie powoduje 
odstąpienia od nich. Takie gwarancje pokryją wszelkie straty, 
w tym koszty i wydatki (wraz z uzasadnionymi honorariami 
adwokackimi), na które firma Fastenal zostanie narażona z 
powodu jakichkolwiek wad materiałów lub świadczeń 
Sprzedającego. Te gwarancje zostaną rozszerzone i 
przekazane klientom firmy Fastenal oraz dalszym 
użytkownikom końcowym tych produktów. Wszelkie koszty 
wysyłki, frachtu w związku ze zwrotem do Sprzedającego 
produktów niespełniających wymagań lub wadliwych, ponosi 

Warranties: Seller warrants that for a period of one (1) year 
after distribution by Fastenal: (i) all products covered by this 
P.O. will be of good quality and workmanship, free from 
defects, and fit and sufficient for the intended purpose for 
which required; (ii) all materials supplied under this P.O. will 
conform to the description, quality and performance 
furnished or specified by Fastenal, or if not furnished or 
specified, to standard commercial specifications; (iii) no 
products provided under this P.O. are banned, misbranded or 
mislabeled  and all products are safe and are in compliance 
with the statutory requirements and other government 
regulations in addition to the requirements applied within the 
branch of industry in respect of safety, quality and 
environmental standards, in the country of delivery and, in so 
far as is known to Seller, the country of destination.  The 
warranties in this section shall survive delivery of goods or 
completion of services and shall not be waived by acceptance 
of products or payment. Such warranties shall cover all 
losses, including costs and expenses (including reasonable 
attorney’s fees) to which Fastenal will be exposed by any 
defects of Seller’s material or performance. These warranties 
will extend and be passed through to Fastenal’s customers 
and subsequent end users of such products. All shipping, 
freight in connection with the return of non-conforming or 
defective products to the Seller shall be borne by the Seller. 
Such warranties include replacement product, freight on 
returned or replacement product, and any potential sorting or 
product repair that may be required at Seller’s location or at a 
Fastenal location. 
 



 

Sprzedający. Gwarancje obejmują wymianę produktu, fracht 
zwracanego lub wymienianego produktu oraz ewentualne 
koszty segregowania lub napraw, które mogą być 
realizowane w siedzibie Sprzedającego lub siedzibie firmy 
Fastenal. 
 
Działania naprawcze: Sprzedający niezwłocznie powiadomi 
firmę Fastenal na piśmie o wszelkich potencjalnych lub 
faktycznych działaniach związanych ze wstrzymaniem 
sprzedaży, wycofaniem produktu lub działaniach 
naprawczych dotyczących produktu dystrybuowanego przez 
firmę Fastenal.  Sprzedający zwróci firmie Fastenal 
wszystkie koszty bezpośrednie poniesione przez firmę 
Fastenal (z wyłączeniem utraconych zysków i/lub utraconych 
możliwości biznesowych), wydatki związane z 
powiadomieniem użytkowników końcowych oraz 
uzasadnione koszty związane z wycofywaniem za 
pośrednictwem systemu firmy Fastenal (w tym koszty 
robocizny i materiałów potrzebnych do naprawy i wymiany 
produktów, frachtu i opłat manipulacyjnych, obsługi klienta, 
administracyjne, itp).  Po zakończeniu działań naprawczych 
firma Fastenal powiadomi Sprzedającego o tych kosztach lub 
wydatkach, a Sprzedający zwróci je firmie Fastenal w ciągu 
trzydziestu dni od powiadomienia.   Firma Fastenal ma prawo 
do stosowania wszelkich środków zaradczych dostępnych na 
mocy obowiązującego prawa, w tym, bez ograniczeń, do 
natychmiastowego wypowiedzenia dowolnego Zamówienia 
zakupu, żądania naprawy lub wymiany produktu, według 
uznania firmy Fastenal, zwrotu wszystkich kosztów 
Sprzedającemu po potrąceniu wierzytelności wynikających z 
jakiegokolwiek zadłużenia Sprzedającego wobec firmy 
Fastenal.   
 

Corrective Action: Seller shall immediately notify Fastenal 
in writing of any potential or actual stop sale, product recall 
or corrective action on a product distributed by Fastenal.  
Seller shall reimburse Fastenal for all direct costs incurred by 
Fastenal (excluding lost profits and/or lost business 
opportunities), expenses of notifying end users and 
reasonable costs of  processing a recall through Fastenal’s 
system (including labor and materials for the repair and 
replacement of products, freight and handling charges, 
customer service, administration, etc).  Upon completion of 
the corrective action, Fastenal will notify Seller of such costs 
or expenses and Seller will submit reimbursement to Fastenal 
within thirty days after notification.   Fastenal is entitled to all 
remedies available under applicable law, including without 
limitation immediate termination of any Purchase Order, 
repair or replacement of the product, at Fastenal’s discretion, 
with all costs charged back to the Seller and exercise of set-
off rights concerning any indebtedness owed to Fastenal by 
Seller.   
 

Zabezpieczenie: Sprzedający zobowiązuje się bronić, 
chronić, zabezpieczać, przejmować wszelką 
odpowiedzialność, zwalniać z odpowiedzialności firmę 
Fastenal, jej agentów, filie, pracowników, klientów, 
ubezpieczycieli, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi 
roszczeniami, żądaniami, pozwami, zobowiązaniami, karami, 
stratami, grzywnami, szkodami lub opłatami, ugodami, 
wyrokami, kosztami i wydatkami (w tym kosztami obsługi 
prawnej), zgłaszanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią lub 
wynikającymi z jakiejkolwiek domniemanej niezgodności, 
defektu lub awarii jakiegokolwiek produktu objętego 
niniejszym zamówieniem lub jakiegokolwiek rzeczywistego 
naruszenia przez takie produkty dowolnej ustawy, 
zarządzenia, przepisu lub regulacji.  Niniejsze zabezpieczenie 
obejmuje bez ograniczeń wszelkie działania związane z 
wycofaniem produktu ze względu na jego bezpieczeństwo 
lub jakość, działania naprawcze lub modernizację produktu, a 
także wszelkie działania lub postępowania wynikające z 
powyższych zdarzeń.  
 

Indemnity:  Seller agrees to defend, indemnify, assume any 
liability, save and hold harmless Fastenal, its agents, 
affiliates, employees, customers, insurers, successors and 
assigns, from and against any claims, demands, suits, 
liabilities, penalties, losses, fines, damages, or charges, 
settlements, judgments, costs and expenses (including 
attorney’s fees incurred), by any third party arising out of or 
based on any alleged non-conformity, defect or failure of any 
product covered by this P.O. or arising out of any actual or 
alleged violation by such products of any statute, ordinance, 
rule or regulation.  This indemnity includes without 
limitation any product safety or quality control recall, 
corrective action or product retrofit, and any action or 
proceeding arising out of any of the above occurrences.  
 

Naruszenie: Sprzedający gwarantuje, że wszystkie produkty 
objęte niniejszym Zamówieniem zakupu zostaną dostarczone 
wolne od jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia, a 
Sprzedający zgadza się bronić, chronić i zabezpieczać firmę 

Infringement: Seller warrants that all products covered by 
this P.O. shall be delivered free of any claims of infringement 
and Seller agrees to defend, indemnify, and save Fastenal 
harmless from any and all third-party claims of liability, loss, 



 

Fastenal przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu 
odpowiedzialności, strat, szkód i wydatków wynikających z 
naruszenia lub domniemanego naruszenia jakiegokolwiek 
patentu, znaku towarowego, praw autorskich, tajemnicy 
handlowej lub innych praw, w związku z zakupem, 
użytkowaniem lub odsprzedażą przez firmę Fastenal 
któregokolwiek lub wszystkich produktów objętych 
niniejszym Zamówieniem zakupu. 
 

damage and expense arising from any infringement or alleged 
infringement on any patent, trademark, copyright, trade 
secret, or other right, by reason of the purchase, use or resale 
by Fastenal of any or all of the products covered by this P.O. 
 

Ubezpieczenie: Sprzedający zobowiązuje się i akceptuje, jako 
warunek zamówienia, nabyć na własny koszt szeroki zakres 
ubezpieczenia od odpowiedzialności sprzedawców, wskazując 
jako beneficjenta firmę Fastenal Company Purchasing i jej 
filie.   Tej gwarancji nie można unieważnić bez zgody firmy 
Fastenal, a limity polisy powinny wynosić 1 000 000 EUR za 
każde zdarzenie dotyczące uszkodzenia ciała oraz szkody 
majątkowej, przy minimalnym łącznym limicie 3 000 000 
EUR.  Co roku Sprzedający będzie przedkładał firmie Fastenal 
odnowioną Polisę ubezpieczeniową.  Sprzedający będzie 
przedkładał Polisę ubezpieczeniową także przed każdym 
realizowanym Zamówieniem zakupu. Wszystkie polisy 

należy przekazywać do działu SUPPLIER COMPLIANCE 
(Zgodność dostawcy).  Prosimy o przesyłanie polis faksem 

na numer (507) 494-6333, w wiadomości e-mail na adres 
suppliercompliance@fastenal.com lub pocztą na adres 
4730 Service Drive, Winona MN 55987 (kierować do 
Tracy). 

 

Insurance: Seller covenants and agrees, as a condition of 
purchase, at its expense to provide and procure broad form 
vendors liability insurance coverage naming Fastenal 
Company Purchasing and affiliates as an additional insured on 
applicable endorsements and certificates.   This coverage shall 
not be canceled without Fastenal’s consent and the policy 
limits shall be EUR1,000,000 per occurrence for bodily injury 
and property damages with a minimum of EUR3,000,000 in 
the aggregate.  Seller will submit Certificates of Insurance to 
Fastenal annually upon renewal.  Seller will submit 
Certificates of Insurance to Fastenal prior to any Purchase 
Order performed by the Seller. All certificates should be 

remitted to SUPPLIER COMPLIANCE.  Please fax 
certificates to (507) 494-6333, or email to 

suppliercompliance@fastenal.com, or mail to 4730 Service 
Drive, Winona MN 55987 to Tracy’s attention. 

 

Zwroty produktu: firma Fastenal zastrzega sobie prawo 
zwrotu Sprzedającemu nadmiernych zapasów 
magazynowych produktów, rozliczając otwarte faktury bez 
naliczania kar lub opłat rekompensacyjnych.  Firma Fastenal 
podejmie racjonalną próbę konsolidacji nadmiernych 
zapasów magazynowych nowych produktów, poinformuje 
Sprzedającego o wielkości zwrotów i skoordynuje wysyłki 
do Sprzedającego.  Firma Fastenal zapłaci za transport 
zwracanych nadmiernych zapasów magazynowych 
produktów.  Sprzedający niezwłocznie przyjmie oraz 
rozpatrzy wszystkie wnioski o zwrot (produktów stosunkowo 
nowych, nadających się do ponownej sprzedaży) i w ciągu 
trzydziestu (30) dni od daty otrzymania zwróconych 
produktów uzna otwarte rachunki firmy Fastenal.  
 

Product Returns: Fastenal reserves the right to return over-
stock products to Seller for credit against open invoices 
without penalty or restocking fees.  Fastenal will reasonably 
attempt to consolidate over-stocked new products, advise the 
Seller of the amount of the returns and coordinate shipments 
to the Seller.  Fastenal will pay the freight to return over-
stocked products.  Seller will promptly accept and handle all 
return requests (in reasonably new, re-saleable condition) and 
credit open Fastenal accounts within thirty (30) days of your 
receipt of returned products.  
 

W niektórych przypadkach firma Fastenal będzie składała 
zamówienia na „poszerzenie asortymentu” o produkty, które 
wcześniej nie były magazynowane w naszych centrach 
dystrybucyjnych. Te zamówienia powinny być postrzegane 
jako korzystna dla obu stron inicjatywa polegająca na 
ulokowaniu w naszej sieci dystrybucyjnej produktów, które 
staną się „standardowymi” produktami naszych dostawców. 
Firma Fastenal wyraźnie wskaże zamówienia poszerzenia 
asortymentu w momencie składania zamówienia. W ciągu 18 
(osiemnastu) miesięcy od daty zamówienia poszerzenia, 
firma Fastenal dokona przeglądu ruchu tych produktów i w 
niektórych przypadkach zwróci dostawcom produkty, 
których rotacja jest zbyt wolna lub nie występuje wcale. W 
takich przypadkach zwrócimy się do dostawcy z wnioskiem o 

On certain occasions, Fastenal will place “inventory 
expansion” orders for products not previously stocked in our 
distribution centers. These expansion orders should be 
viewed as an initiative to place products within our 
distribution network benefitting both parties and will be 
“standard” products from our suppliers. Fastenal will clearly 
identify expansion purchase orders at the point of order. 
Within 18 (eighteen) months of the expansion purchase order 
date, Fastenal will review the movement of these items and in 
some cases need to return slow or non-moving items to our 
suppliers. In these cases we will request a Returned Goods 
Authorization (RGA) from the supplier and expect that those 
requests will not be unduly withheld. 
 



 

upoważnienie do zwrotu towaru (Returned Goods 
Authorization – RGA) i oczekujemy, że taki wniosek nie 
zostanie bezpodstawnie wstrzymywany. 
 
Informacje i dane o produktach: Sprzedający udziela 
firmie Fastenal bezterminowe, niewyłączne, nieodwołalne, 
ogólnoświatowe, bezpłatne prawo do wykorzystywania w 
celach komercyjnych informacji i danych o produktach 
Sprzedającego.  Informacje i dane o produktach 
Sprzedającego powinny obejmować, ale nie ograniczać się 
do, opis produktu, numer modelu produkcji, dane 
porównawcze, certyfikaty UL i CSA, dane NAFTA, kryteria 
preferencji numerów taryf, dane regulacyjne, dane dotyczące 
dostaw, wymiary i wagę produktu, dane dotyczące kosztów i 
cen katalogowych, dane prognozowane, specyfikacje 
techniczne, dane katalogowe i zdjęcia produktów do celów 
biznesowych firmy Fastenal, w tym między innymi prawo do 
ich wykorzystywania (manipulowania nimi, 
rekonfigurowania), kopiowania, publikowania, sprzedaży, 
przekazywania (licencjonowania i podlicencjonowania) 
dowolnej stronie trzeciej lub dystrybuowania z 
wykorzystaniem dowolnej metody. Sprzedający zaświadcza, 
że Oznakowanie oraz Kryteria pochodzenia produktów (lub 
ich części) importowanych do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii, a następnie dystrybuowanych do 
firmy Fastenal jest zgodne z rzeczywistością, a o wszelkich 
zmianach Sprzedający niezwłocznie powiadomi firmę 
Fastenal.  Sprzedający, w razie potrzeby lub na żądanie, 
dostarczy odpowiednie informacje o produktach, w tym 
informacje o regulacjach dotyczących sprzedaży produktu 
lub ograniczeniach dotyczących jego użytkowania w danych 
lokalizacjach.  
 

Product Information and Data: Seller grants to Fastenal for 
business purposes the perpetual, nonexclusive, irrevocable, 
worldwide, royalty free right to use Seller’s Product 
Information and Data.  Seller’s Product Information and Data 
shall include but not limited to item description, 
manufacture’s model number, cross-reference data, UL and 
CSA information, NAFTA data, tariff number preference 
criteria, regulatory data, shipping data, product dimensions 
and weight, cost and list price data, forecast data, technical 
specifications, catalog data and product images for Fastenal’s 
business purposes, including but not limited to, the right to 
reproduce (manipulate, reconfigure), copy, publish, sell, 
transfer (license and sublicense) to any third party or 
distribute by any other method. Seller certifies that the 
Labeling and Origin Criteria for products (or parts thereof) 
imported into the European Economic Area and Switzerland 
and distributed to Fastenal is accurate as provided and Seller 
will promptly notify Fastenal of any changes.  Seller, as 
necessary or upon request, will provide relevant information 
about products, including information governing the 
regulations for sale of product or limitations on the use of 
such products in these locations.  
 

Zgodność z przepisami: Sprzedający jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, 
zasad, regulacji i wymagań administracyjnych w związku ze 
swoimi działaniami w ramach Zamówienia zakupu, a także 
wszelkich wynikających z niego umów, w tym regulujących 
sprzedaż transgraniczną, import, magazynowanie, wysyłkę, 
transfery produktów, sankcje ekonomiczne i kontrole 
eksportu. Powyższe postanowienia wyraźnie obejmują 
wszystkie obowiązujące prawa antykorupcyjne i dotyczące 
praktyk korupcyjnych, w tym bez żadnych ograniczeń ustawę 
o łapówkarstwie z 2010 r. (Wielka Brytania), amerykańską 
ustawę o praktykach korupcyjnych za granicą z 1977 r. oraz 
wszelkie dodatkowe przepisy antykorupcyjne, dotyczące 
łapówkarstwa, łapówkarstwa handlowego, prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu, które dotyczą Sprzedającego. 
Powyższe obejmuje również wszystkie obowiązujące 
przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji 
gospodarczych. Sprzedający zobowiązany jest również do 
przestrzegania obowiązujących dekretów nr 11246 i 13496 
oraz wszelkich stosownych zasad, regulacji lub zarządzeń 
Ministerstwa Pracy dotyczących równych szans w 
zatrudnieniu.  W zakresie mającym zastosowanie do 
niniejszego Zamówienia zakupu, klauzule Federalnego Prawa 
dot. Zamówień (Federal Acquisition Regulation – FAR) są 

Compliance with Laws: Seller shall be responsible for 
compliance with all applicable laws, rules, regulations and 
administrative requirements with respect to its activities 
pursuant to any P.O. and any ensuing agreements, including 
those governing trans-border sales, importation, storage, 
shipment, transfers of products, economic sanctions, and 
export controls. The foregoing expressly includes all 
applicable anti-bribery and corrupt practices laws, including 
without limitation the Bribery Act 2010 (U.K.), the U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act 1977, and any additional anti-
bribery, corruption, commercial bribery, money laundering, 
or terrorist financing laws applicable to Seller. The foregoing 
also includes all applicable export control and economic 
sanctions laws. Seller shall also comply with all applicable 
provisions of Executive Orders 11246 and 13496, and any 
relevant rules, regulations or orders of the Secretary of Labor 
pertaining to equal employment laws.  To the extent 
applicable to this Purchase Order, the Federal Acquisition 
Regulation (FAR) clauses are incorporated herein by 
reference.  Acceptance of this purchase order constitutes 
certification of the following clauses: FAR 52.222-26 Equal 
Opportunity; FAR 52.222-35 Affirmative Action for Special 
Disabled and Vietnam Era Veterans; FAR 52.222-36 
Affirmative Action for Handicapped Workers; and FAR 



 

włączone do niniejszego dokumentu przez odwołanie.  
Przyjęcie niniejszego zamówienia zakupu stanowi 
poświadczenie następujących klauzul: FAR 52.222-26 Equal 
Opportunity (Równe szanse); FAR 52.222-35 Affirmative 
Action for Special Disabled and Vietnam Era Veterans 
(Działania afirmatywne na rzecz osób niepełnosprawnych i 
weteranów wojny w Wietnamie); FAR 52.222-36 
Affirmative Action for Handicapped Workers (Działania 
afirmatywne na rzecz pracowników niepełnosprawnych); 
FAR 52.222-40 Notification of Employee Rights under the 
National Labor Relations Act (Powiadamianie o prawach 
pracowniczych zgodnie z Ustawą o Krajowych Stosunkach 
Pracowniczych). W zakresie, w którym nie jest zwolniony, 
niniejszy wykonawca lub podwykonawca powinien stosować 
się do wymogów klauzul 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) i 
60-741.5(a) kodeksu CFR 29, część 471, Dodatek A.  
Przepisy te zakazują dyskryminacji osób wykwalifikowanych 
ze względu na ich status kombatanta lub ze względu na 
niepełnosprawność oraz zakazują dyskryminacji wszystkich 
osób ze względu na ich rasę, kolor, religię, płeć, orientację 
seksualną, tożsamość płciową lub pochodzenie narodowe.  
Ponadto przepisy te wymagają, aby objęci nimi główni 
wykonawcy i podwykonawcy podejmowali działania 
afirmatywne w celu zatrudniania i awansu zawodowego osób 
bez względu na rasę, kolor, religię, płeć, orientację seksualną, 
tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, status 
kombatanta lub niepełnosprawność. 
 

52.222-40, Notification of Employee Rights under the 
National Labor Relations Act. To the extent not exempt, this 
contractor and subcontractor shall abide by the requirements 
of 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) and 60-741.5(a) at 29 
CFR Part 471, Appendix A.  These regulations prohibit 
discrimination against qualified individuals based on their 
status as protected veterans or individuals with disabilities, 
and prohibit discrimination against all individuals based on 
their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender 
identity, or national origin.  Moreover, these regulations 
require that covered prime contractors and subcontractors 
take affirmative action to employ and advance in 
employment individuals without regard to race, color, 
religion, sex, sexual orientation, gender identity, national 
origin, protected veteran status or disability. 
 

Sprzedający powiadomi firmę Fastenal, jeśli dla produktu 
mają zastosowanie stanowe, federalne lub krajowe przepisy 
wymagające, ale nie ograniczające się do, dodatkowych 
licencji, zezwoleń, sposobów utylizacji, środowiskowych 
opłat manipulacyjnych lub sprawozdań. Sprzedający musi 
powiadomić firmę Fastenal, jeśli w określonej lokalizacji 
produkt podlega ograniczeniom w zakresie sprzedaży lub 
użytkowania. Bez właściwych informacji produkt mógłby 
być eksportowany lub sprzedawany w dowolnym kraju na 
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii 
i/lub innych krajach w ramach sieci dystrybucyjnej Fastenal. 
Te informacje należy przekazać do działu PRODUCT 
COMPLIANCE (Zgodność produktu) pod adresem 
productcompliance@fastenal.com, dzięki czemu firma 
Fastenal, jako dystrybutor tego produktu, będzie w stanie 
zapewnić zgodność. 
 

Seller shall notify Fastenal if product applies to state, federal, 
or country laws requiring but not limited to additional 
licensing, permits, recycling, environmental handling charges 
or reporting demands. Seller must notify Fastenal if an item 
becomes restricted for sale or use in a specific location. 
Without proper direction, product could potentially be 
exported or sold in any country within the European 
Economic Area and Switzerland and/or other countries once 
in Fastenal distribution. Contact PRODUCT COMPLIANCE 
at productcompliance@fastenal.com with this information 
so Fastenal can ensure compliance as the distributor of this 
product. 
 

W przypadku, gdy dostępne są karty charakterystyki 
produktu i/lub opakowania, Sprzedający zobowiązany jest je 
dostarczyć. Karty charakterystyki muszą być dostarczone 
bezpłatnie w momencie pierwszej dostawy i/lub zmiany 
produktu. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania 
(wszelkich przepisów wdrożonych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej w związku z) postanowień 
Dyrektywy WE 91/155/EEC (wraz z jej późniejszymi 
zmianami) oraz wszelkich jej następców prawnych.   

 

In the event that safety information sheets are available for a 
product and/or packaging, the Seller will be obliged to supply 
those sheets. Safety information sheets must be provided free 
of charge at the time of the first delivery of and/or change to 
the product. The Supplier must comply with (any legislation 
implemented within the member states of the European 
Union further to) the provisions contained in EC Directive 
91/155/EEC (as amended from time to time) and any 
successors thereof.   

 
Ponadto Sprzedający zapewnia, że wszystkie dostarczone 
towary są zgodne z przepisami dyrektywy WE 2011/65/EC 

Seller shall furthermore specifically ensure that all goods 
delivered comply with the provisions of EC Directive 



 

(RoHS) oraz wszystkimi jej późniejszymi zmianami, jak 
również wszystkimi przepisami krajowymi wydanymi w celu 
jej wykonania. Wszystkie dostarczone produkty za każdym 
razem muszą być zgodne z przepisami dyrektywy RoHS w 
zakresie produkcji i sprzedaży i dlatego nie mogą zawierać 
żadnej z substancji, które są lub mogą być uznane za 
zabronione w świetle Dyrektywy i obowiązującego 
ustawodawstwa w kraju dostawy oraz kraju, w którym 
znajduje się użytkownik końcowy towarów, o ile ten jest 
znany Sprzedającemu. 

 

2011/65/EC (RoHS) and all further amendments thereto and 
successors thereof as well as all national regulations issued in 
execution thereof. All delivered goods must be suitable and 
fit for RoHS compliant production and sales at all times and 
therefore should not contain any of the substances that are, or 
may be deemed to be, prohibited in light of the Directive and 
the applicable legislation in the country of delivery and the 
country where the end-user of the goods is established, in so 
far as the country of the end-user is known to Seller. 

 

Ponadto Sprzedający jest w szczególności odpowiedzialny za 
przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad, 
regulacji i wymogów administracyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa produktów, w tym, ale nie ograniczając się 
do, (wszelkich aktów prawnych wdrożonych w następstwie) 
dyrektywy Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów 
2001/95/EC wraz z jej późniejszymi zmianami. 

 

In addition, the Seller shall in particular be responsible for 
compliance with all applicable laws, rules, regulations and 
administrative requirements with respect to product safety, 
including but not limited to (any legislation implemented 
further to the) General Product Safety Directive 2001/95/EC 
as amended from time to time and any successor thereof. 

 

Poufność i prawo własności do planów i rysunków: 
wszelkie informacje, w tym między innymi projekty, 
specyfikacje, konfiguracje opakowań, listy klientów, ceny, 
rabaty, operacje biznesowe i inne materiały informacyjne 
dostarczone przez firmę Fastenal i otrzymane, uzyskane lub 
wykorzystywane przez Sprzedającego w związku z zakupami 
firmy Fastenal, są wykorzystywane wyłącznie do realizacji 
tych zakupów, uważane za poufne i nie mogą być ujawniane 
lub wykorzystywane bez zgody firmy Fastenal.  Prawo 
własności do całego oprzyrządowania, planów, rysunków, 
wydruków, próbek i wszystkich innych materiałów pozostaje 
przy firmie Fastenal i na żądanie należy je niezwłocznie 
zwrócić do firmy Fastenal.   Z tytułu niniejszego Zamówienia 
zakupu Sprzedającemu nie przysługują żadne licencje ani 
prawa autorskie, a wszelkie prawa są wyraźnie zastrzeżone 
przez firmę Fastenal. To postanowienie pozostaje w mocy w 
okresie obowiązywania Umowy i Zamówienia zakupu, a 
także przez okres dwóch (2) lat po jej rozwiązaniu. Powyższe 
warunki nie mają zastosowania do informacji, które: a.) są 
znane publicznie; b.) w momencie otrzymania są znane 
innym stronom; c.) zostały legalnie uzyskane od strony 
trzeciej bez naruszania warunków niniejszej Umowy i 
Zamówienia zakupu. 
 

Confidentiality and Ownership of Plans and Drawings: 
All information, including but not limited to designs, 
specifications, packaging configurations, customer lists, 
pricing, discounts, rebates, business operations, and other 
informative materials furnished by Fastenal and received, 
obtained by or utilized by Seller in connection with Fastenal 
purchases is solely for the use of obtaining such purchases 
and is deemed confidential, and shall not be disclosed or used 
without Fastenal’s consent.  Title to all tooling, plans, 
drawings, prints, samples, and all other materials shall remain 
with Fastenal, and if requested, shall be promptly returned to 
Fastenal.   No license or copyright privileges are granted to 
Seller under this P.O. and all rights are expressly retained by 
Fastenal. This provision will be in effect during the term of 
the Agreement and the P.O. and will continue for a period of 
two (2) years after termination. The aforementioned 
requirements shall not apply to information which: a.) is 
within the public domain; b.) is known to other parties at time 
of receipt; c.) is rightfully obtained from a third party without 
breaching the terms of this Agreement and the P.O. 
 

Ograniczenie odpowiedzialności: W ŻADNYM 
WYPADKU FIRMA FASTENAL NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK 
SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, 
WTÓRNE LUB MORALNE SZKODY W ZWIĄZKU Z 
LUB WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ 
UMOWY LUB ZAMÓWIENIA ZAKUPU, W TYM 
MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY WYRZĄDZONE 
OSOBOM LUB MIENIU, UTRATĘ ZYSKÓW LUB 
REPUTACJI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ 
ONE Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA 
UMOWY LUB INNEJ PODSTAWY, NAWET JEŚLI 
FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O 

Limitation of Liability:  IN NO EVENT WILL FASTENAL 
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY 
DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT 
OF THIS AGREEMENT OR P.O., INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, DAMAGES FOR INJURIES TO PERSONS 
OR TO PROPERTY OR LOSS OF PROFITS OR LOSS OF 
FUTURE BUSINESS OR REPUTATION, WHETHER 
BASED ON TORT OR BREACH OF CONTRACT OR 
OTHER BASIS, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  THE 
FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT 
APPLY TO ANY LIABILITY RESULTING FROM GROSS 



 

MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.  
POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
NIE DOTYCZY ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ 
Z RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA LUB UMYŚLNEGO 
ZANIEDBANIA KIEROWNICTWA FIRMY FASTENAL. 
 
 

NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT OF 
FASTENAL'S EXECUTIVE MANAGEMENT. 
 
 

Siła wyższa: firma Fastenal nie jest zobowiązana do 
przyjęcia ani zapłaty za jakiekolwiek towary lub usługi objęte 
niniejszym zamówieniem, których przyjęcie i wykorzystanie 
będzie niemożliwe z powodu jakiekolwiek sporów 
pracowniczych, wypadku, pożaru, działania rządu, aktu 
terrorystycznego lub innych przyczyn pozostających poza 
kontrolą. 
 

Force Majeure: Fastenal shall not be required to accept or 
pay for any goods or service covered by this P.O. if prevented 
from accepting and utilizing the same by reason of any labor 
dispute, accident, fire, casualty, act of Government, terrorism, 
or any other cause beyond its control. 
 

Niewypłacalność: bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw 
wynikających z przepisów prawa, niniejszego Zamówienia 
zakupu lub jakiejkolwiek wynikającej z niego umowy, firma 
Fastenal może w dowolnym czasie (całkowicie lub 
częściowo) zawiesić, rozwiązać lub anulować – bez 
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 
Sprzedającego – Umowę, niniejsze Zamówienie zakupu lub 
jakąkolwiek wynikającą z niego umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku ogłoszenia upadłości, 
postępowania upadłościowego lub przeniesienia praw przez 
Sprzedającego.    
 

Insolvency:  Without prejudice to any rights by virtue of law 
or this P.O. or any ensuing agreement, Fastenal may at any 
time (wholly or partially) suspend, terminate or cancel - 
without any liability to the Seller -  the Agreement, this P.O. 
or any ensuing agreement  with immediate effect, in case of 
any bankruptcy filing, insolvency proceeding or assignment 
by or against Seller.    
 

Niezależny wykonawca.  Sprzedający i firma Fastenal, w 
związku z wykonywaniem prac i czynności w ramach 
niniejszego Zamówienia zakupu, pozostają niezależnymi 
kontrahentami. Sprzedający nie zyskuje prawa ani uprawnień 
do wiązania firmy Fastenal z jakimikolwiek zobowiązaniami 
lub obowiązkami i nie będzie reprezentował lub podawał się 
za agenta albo przedstawiciela firmy Fastenal.  
 

Independent Contractor.  Seller and Fastenal will be 
independent contractors in connection with the performance 
of work and activities under this P.O.   Seller will have no 
right or authority to bind Fastenal to any obligations or 
responsibilities and will not represent or hold itself out as an 
agent or representative of Fastenal.  
 

Rozwiązanie a kontynuacja zobowiązań: firma Fastenal ma 
prawo do rozwiązania niniejszego Zamówienia zakupu w 
całości lub w części w dowolnym czasie bez podania 
przyczyny, poprzez uprzednie pisemne lub ustne 
powiadomienie Sprzedającego, ze skutkiem 
natychmiastowym.  Wszystkie zobowiązania, warunki i 
postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie, w tym 
między innymi zabezpieczenia i ubezpieczenia, obowiązują 
po rozwiązaniu niniejszego Zamówienia zakupu. Sprzedający 
ma prawo wstrzymać sprzedaż produktów firmie Fastenal po 
czterdziestu pięciu (45) dniach od pisemnego zawiadomienia, 
z zastrzeżeniem obowiązywania wszelkich zobowiązań 
wynikających z niniejszego Zamówienia zakupu. 
 

Termination and Survival of Obligations:  Fastenal shall 
have the right to terminate this P.O. in whole or in part at any 
time without cause by giving prior written or oral notice to 
Seller effective upon receipt.  All of the obligations, terms, 
and conditions contained herein, including but limited to, 
indemnities and the procurement of insurance shall survive 
termination of this P.O.   Seller shall have the right to 
discontinue sale of products to Fastenal upon forty-five (45) 
days prior written notice, subject to any continuing 
obligations under this P.O. 
 

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów: Umowa, niniejsze 
Zamówienie zakupu, warunki i postanowienia oraz wszelkie 
wynikające z nich umowy podlegają wyłącznie prawu 
holenderskiemu. Do Umowy, niniejszego Zamówienia 
zakupu, warunków i postanowień oraz wszelkich 
wynikających z nich umów nie mają zastosowania 
postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 

Choice of Law and Dispute Resolution: The Agreement, 
this P.O., the terms and conditions herein and any ensuing 
agreements shall be exclusively governed by the laws of the 
Netherlands. The provisions of the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods ("Vienna 
Convention") shall not apply to the Agreement, this P.O., the 
terms and conditions herein or any ensuing agreements. All 
disputes, controversies or differences between the parties 



 

(„Konwencja wiedeńska”). Wszelkie spory, kontrowersje lub 
różnice między stronami wynikające z niniejszej umowy, 
które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, będą 
rozstrzygane  na drodze arbitrażu prowadzonego przez 
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów zgodnie z 
jego Międzynarodowym Regulaminem Arbitrażowym, a 
wyrok zostanie wydany na podstawie orzeczenia.  Sprawa 
będzie rozpatrywana przez jednego arbitra, który będzie 
związany wyraźnymi warunkami niniejszej umowy, a 
językiem postępowania arbitrażowego będzie język angielski.  
Miejscem arbitrażu będzie Amsterdam, Holandia. 
 

under this agreement that are not settled by negotiation shall 
be decided  by arbitration administered by the International 
Centre for Dispute Resolution in accordance with its 
International Arbitration Rules and judgment will be entered 
on the award.  The number of arbitrators will be one and the 
arbitrator will be bound by the express terms of this 
agreement, with English as the language used in the arbitral 
proceedings.  The site of arbitration will be Amsterdam, the 
Netherlands. 
 

Okres przydatności oraz kontrola temperatury: 
Sprzedający dostarczy firmie Fastenal wszystkie stosowne 
dane dotyczące wymagań w związku z okresem przydatności 
lub kontrolą temperatury produktów zakupionych w ramach 
niniejszej Umowy.  Dane te obejmują daty ważności, datę 
„powstania” lub „napełnienia”, a Sprzedający jest 
zobowiązany do odpowiedniego oznakowania opakowania. 
Jeśli w trakcie składowania artykuły potrzebują chłodzenia, 
firma Fastenal wymaga tej informacji do zapewnienia 
zgodności. Odpowiednie informacje należy wysłać na adres 
productcompliance@fastenal.com.  
 

Shelf Life and Temperature Control:  Seller shall supply 
Fastenal with all applicable data concerning the shelf life or 
temperature control demands of products purchased under 
this Agreement.  Such data includes expiration dates, “born 
on” dating or “fill” dating, and Seller shall mark product 
packaging accordingly. If items require refrigeration when 
stocked, this is information Fastenal needs to ensure 
compliance. Send applicable information to 
productcompliance@fastenal.com.  
 

Kodeks postępowania dostawcy: Sprzedający powinien 
przestrzegać Kodeksu postępowania dostawcy firmy 
Fastenal, który można znaleźć na stronie www.fastenal.com, 
klikając łącze Legal Information (Informacje prawne). Tam, 
gdzie jest to wymagane przez prawo, firma Fastenal 
dostarczy Sprzedającemu niniejszy Kodeks postępowania na 
piśmie w wymaganym czasie. 
 

Supplier Code of Conduct:  Seller shall comply with 
Fastenal’s Supplier Code of Conduct, which can be found at 
www.fastenal.com, under the Legal Information link. Where 
required by law Fastenal will timely provide Seller with a 
hard copy of this Code of Conduct. 
 

Prezenty i konkursy promocyjne: nie naruszając części 
„Przestrzeganie przepisów prawa” i innych postanowień 
niniejszego Zamówienia, Sprzedający powstrzyma się od 
stosowania łapówek i nielegalnych prowizji. Dopuszczalne 
jest przekazywane przez Sprzedającego pracownikom firmy 
Fastenal w ramach zwykłej działalności biznesowej 
prezentów o wartości mniejszej niż 20 USD (piłki golfowe, 
koszulki, kapelusze, itp.), podobnie jak zapraszanie na obiady 
i kolacje biznesowe. Prezenty lub oferty o wartości 
przekraczającej 20,00 EUR, które są oferowane w związku z 
konkursem promocyjnym, muszą zostać uprzednio 
zatwierdzone na piśmie przez właściwego kierownika 
produktu firmy Fastenal. Wszystkie inne prezenty są surowo 
zabronione. Firma Fastenal wymaga od Sprzedającego 
przestrzegania zobowiązań wynikających z amerykańskiej 
Ustawy o praktykach korupcyjnych za granicą oraz wszelkich 
innych przepisów i regulacji antykorupcyjnych w dowolnym 
kraju, w odniesieniu lub w związku z dostarczaniem 
produktów w ramach niniejszego Zamówienia oraz wszelkich 
innych działań angażujących firmę Fastenal. 
 

Gifts & Promotional Contests:  Without prejudice to the 
section "Compliance with Laws" and the other provisions of 
this P.O., Seller shall refrain from the use of bribes and 
kickbacks. Gifts given by Seller to Fastenal employees in the 
ordinary course of business with a value of less than $20 
(golf balls, T-shirts, hats, etc.) are acceptable, as are business 
lunches and dinners. Gifts or offerings with a value in excess 
of EUR 20.00 that are offered in connection with a 
promotional contest must be approved in advance, in writing, 
by the applicable Fastenal Product Manager. All other gifts 
are strictly prohibited. Fastenal requires Seller to comply with 
the obligations under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act 
and any other anti-bribery laws or regulations of any country 
with regard to or in connection with providing products under 
this P.O. and any other activities involving Fastenal. 
 

Wymagania dotyczące faktur: w celu realizacji płatności 
Sprzedający niezwłocznie przekaże Fastenal pełne i 
kompletne faktury. Faktury wystawione przez Sprzedającego 
powinny zawierać ważny numer zamówienia firmy Fastenal.  

Invoice Requirements:  Seller shall promptly submit full 
and complete invoices to Fastenal to effectuate payment. 
Seller’s invoices shall include a valid Fastenal purchase order 
number.  If Seller’s invoice does not contain a valid Fastenal 



 

Jeśli faktura Sprzedającego nie będzie zawierała ważnego 
numeru zamówienia firmy Fastenal, firma Fastenal może 
wstrzymać płatność do momentu dostarczenia pełnej i 
kompletnej faktury. Bieg terminu płatności nie może 
rozpocząć się dopóki firma Fastenal nie otrzyma pełnej i 
kompletnej faktury. 
 

purchase order number, then Fastenal may withhold payment 
until a full and complete invoice is submitted to Fastenal. The 
time period for payment shall not begin to accrue until such 
full and complete invoice is received by Fastenal. 
 

Warunki cenowe: wszelkie proponowane podwyżki cen 
należy przesłać do właściwego Kierownika produktu oraz 
Kierownika ds. rozwoju firmy Fastenal w formie listu z 
nagłówkiem firmowym.  Podstawą wszelkich podwyżek mogą 
być wyłącznie zmiany cen surowców.  Propozycje należy 
przedstawić zgodnie z następującym harmonogramem: 

1) Wymagane jest pisemne powiadomienie z 
dziewięćdziesięciodniowym (90) wyprzedzeniem. 
Powiadomienia muszą zawierać następujące 
informacje:  
a) Proponowana data wprowadzenia zmian cen na 

fakturach. 
b) Powołanie się na źródła 

zewnętrzne.  (Akceptowalne źródła to CRU, 
MEPS, LME, MRE, AMM). 

c) Dokument obejmujący bieżące i proponowane 
ceny. 

Wszelkie obniżki cen należy przesłać do właściwego 
Kierownika produktu i Kierownika ds. rozwoju firmy 
Fastenal, gdy wystąpi 5% spadek cen materiałów bazowych. 
Zakupy we wszystkich lokalizacjach są przejrzyste, a ceny 
będą uniwersalne (w niektórych przypadkach, do 
stymulowania efektywnej obsługi zamówień wyłącznie w 
celach dystrybucyjnych, stosowany będzie dwupoziomowy 
system cen. Przypadki, w których będzie to wymagane, muszą 
zostać zatwierdzone przez właściwego Kierownika ds. 
rozwoju i Kierownika produktu firmy Fastenal). 
 
Firma Fastenal niezwłocznie zapłaci za faktury przedłożone 
przez Sprzedającego w terminie płatności określonym na 
fakturze lub uzgodnionym przez strony.  Jednakże wszystkie 
faktury należy dostarczać do firmy Fastenal w rozsądnym 
terminie, a w żadnym przypadku nie można przedstawić 
faktury po upływie dwunastu miesięcy od daty dostawy 
produktu na podstawie Zamówienia zakupu. Strony 
uzgadniają, że wszelkie faktury, które nie zostaną dostarczone 
do firmy Fastenal w ciągu dwunastu miesięcy od daty dostawy 
produktów, stają się nieważne i nie podlegają zapłacie przez 
firmę Fastenal.      
 

Pricing Terms:  Any proposed price increases must be sent to 
the applicable Fastenal Product Manager and Business 
Development Manager in the form of a letter containing your 
company letter head.  All increases must be based on raw 
material only.  Such proposals must adhere to the following 
timeline: 

1) A ninety (90) day written notice must be provided. 
Notifications must include the following 
information:  
a) Proposed date that pricing adjustments will be 

charged on invoices. 
b) Cite third party sources.  (Acceptable sources 

include CRU, MEPS, LME, MRE, AMM). 
c) Priced file containing current pricing and 

proposed pricing. 
 
 
Any price decreases must be sent to the applicable Fastenal 
Product Manager and Business Development Manager as soon 
as there is a 5% decrease in base materials. Purchasing by all 
locations is transparent and pricing will be universal (in some 
cases, two tier pricing will be allowed to encourage efficient 
distribution-only ordering. Cases where this comes into play 
must be approved by the appropriate Fastenal Business 
Development Manager and Product Manager.) 
 
 
 
Fastenal will promptly pay invoices submitted by the Seller 
within the payment terms specified on the invoice or as agreed 
to by the parties.  However, all invoices must be submitted to 
Fastenal within a reasonable period of time and in no event 
will Seller submit an invoice to Fastenal in excess of twelve 
months after the date of delivery of the product under a 
P.O.   The parties agree that any invoices not submitted to 
Fastenal within twelve months from the date of delivery of the 
products will be void and are not subject to payment by 
Fastenal.      
 

Cesja: bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Fastenal 
Sprzedający nie może scedować Umowy, niniejszego 
Zamówienia zakupu lub jakiejkolwiek wynikającej z niego 
umowy ani wynikających z niej praw i obowiązków, w całości 
lub w części, na jakąkolwiek stronę trzecią. Taka zgoda może 
podlegać pewnym warunkom. Jakiekolwiek przeniesienie (lub 
podjęcie jego próby) z naruszeniem powyższych postanowień 
nie wywołuje skutków prawnych, ale niniejsza klauzula 
wywołuje skutki majątkowe. 
 

Assignment:  The Seller may not assign the Agreement, this 
P.O. or any ensuing agreement or any of its rights and 
obligations thereunder, either in whole or in part, to any third 
party without the prior written consent of Fastenal. Such 
consent may be subject to certain conditions. Any (attempted) 
assignment in violation of the foregoing shall have no effect, 
and this provision shall have property law effect 
 



 

Dalsza współpraca biznesowa: w celu dalszego zacieśniania 
relacji między stronami, zachęca się do rozważenia 
korzystania z usług lub produktów wytwarzanych lub 
dystrybuowanych przez drugą stronę, ilekroć będzie to 
możliwe lub właściwe z handlowego punktu widzenia w 
danych okolicznościach, a Dostawca dołoży wszelkich 
starań, aby objąć patronatem lub kupować usługi i produkty 
oferowane przez firmę Fastenal. 
 

Further Business Cooperation:  In an effort to further 
enhance the relationship between the parties, the parties are 
encouraged to consider the use of the services or products 
manufactured or distributed by the other party and, whenever 
commercially possible or appropriate under the 
circumstances, the Supplier will use its best reasonable 
efforts to patronize or purchase the services and products 
offered by Fastenal. 
 

Kontrola eksportu: Sprzedający powiadomi firmę Fastenal 
lub zapewni na swoich produktach odpowiednią 
identyfikację, czy produkt może podlegać amerykańskim 
przepisom eksportowym (Export Administration Regulations 
– EAR), Międzynarodowym Przepisom w zakresie Obrotu 
Bronią (International Traffic in Arms Regulations – ITAR) 
lub podobnym przepisom rządowym lub podlega 
ograniczeniom związanym z wywozem takich produktów 
Sprzedającego do innych krajów.    Przed wysyłką produktów 
podlegających regulacjom do firmy Fastenal, Sprzedający 
niezwłocznie dostarczy firmie Fastenal wszelkie numery 
klasyfikacji kontroli eksportowej lub inne dane lub 
informacje, które mogą być wymagane lub potrzebne do 
przedłożenia agencji rządowej w przypadku eksportu 
produktów Sprzedającego do obcego kraju.  Informacje na 
temat kontroli eksportu można znaleźć na stronie 
internetowej 

www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.  
 

Export Controls:  Seller will notify Fastenal or provide 
reasonable identification on the Seller’s products whether a 
product may be subject to the U.S. Export Administration 
Regulations, International Traffic in Arms Regulations or 
similar governmental regulations or may be subject to 
restrictions related to the exportation of such Seller products 
to any foreign countries.    In advance of shipment of such 
regulated products to Fastenal, Seller will promptly provide 
to Fastenal any Export Control Classification Numbers or 
other data or information that may be required or needed to 
be submitted to a governmental agency with regard to the 
exportation of the Sellers products to a foreign country.  If 
you have any questions on exports controls, information can 
be found at 

www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.  
 

Minerały konfliktu: 22 sierpnia 2012 r. Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełdy (Securities and Exchange 
Commission – SEC) w celu wdrożenia art. 1502 ustawy 
Dodd-Frank przyjęła ostateczne zasady dotyczące Minerałów 
konfliktu. Na notowane na giełdzie spółki, których produkty 
zawierają metale pochodzące z minerałów określanych jako 
„minerały konfliktu” lub materiały pochodne tych metali, 
Ustawa nakłada wymóg raportowania tego faktu komisji 
SEC. Te metale to: tantal, cyna, wolfram i złoto. Na 
żądanie Sprzedający musi powiadomić firmę Fastenal, czy 
produkt zawiera, w dowolnej ilości, minerały objęte niniejszą 
Ustawą, a także ich stan (bezkonfliktowe, konfliktowe lub 
nieokreślone). Informacje na temat Minerałów konfliktu 
można znaleźć na stronie internetowej 
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.  
 

Conflict Minerals: On August 22, 2012, the Securities and 
Exchange Commission (SEC) adopted the Conflict Minerals 
Final Rule to implement Section 1502 of the Dodd-Frank 
Act. The Act imposes SEC reporting requirements upon 
publicly-traded companies whose products contain metals 
derived from minerals define as ‘conflict minerals’ or 
derivative materials of these metals. The metals are: 
tantalum, tin, tungsten and gold. Upon request, Seller 
must notify Fastenal if product contains, in any amount, the 
minerals covered in this Act and their conflict status 
(conflict-free, conflict, or undetermined). If you have any 
questions on Conflict Minerals, information can be found at 
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.  
 

Propozycja 65 stanu Kalifornia: Propozycja 65 (Safe and 
Drinking Water and Toxic Enforcement Act – Ustawa o 
zapewnieniu bezpieczeństwa wody pitnej oraz kontroli 
substancji toksycznych), została uchwalona jako inicjatywa 
ustawodawcza w listopadzie 1986 r. Propozycja miała na celu 
ochronę obywateli stanu Kalifornia (USA) oraz stanowych 
źródeł wody pitnej przed substancjami chemicznymi, o 
których wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub 
problemy z reprodukcją oraz informowanie obywateli o 
narażeniu na takie substancje chemiczne. Jeśli produkt 
zawiera substancje chemiczne objęte niniejszą Ustawą, 
Sprzedający musi powiadomić o tym firmę Fastenal, aby 

CA Prop65: Proposition 65, the Safe and Drinking Water 
and Toxic Enforcement Act of 1986, was enacted as a ballot 
initiative in November 1986. The Proposition was intended to 
protect California (USA) citizens and the State’s drinking 
water sources from chemicals known to cause cancer, birth 
defects or other reproductive hard, and to inform citizens 
about exposures to such chemicals. In order to notify 
customers of possible exposure at the point of sale and on 
Fastenal.com, Seller must notify Fastenal if product contains 
chemicals covered by this Act. Find the most current list and 
more information about CA Prop65 at: 
http://www.oehha.ca.gov/prop65.html. 



 

informować klientów w punktach sprzedaży oraz na stronie 
Fastenal.com o możliwości narażenia. Aktualną listę oraz 
więcej informacji na temat Propozycji 65 stanu Kalifornia 
można znaleźć na stronie internetowej: 
http://www.oehha.ca.gov/prop65.html. 
 

 

Supplier Portal (Portal dostawcy): Portal dostawcy, 
dostępny na stronie internetowej Fastenal.com w sekcji My 
Account (Moje konto), stworzono w celu umożliwienia 
dostawcom dostępu do ważnych informacji firmowych, 
takich jak umowy (sprzedaży, eksploatacji, jakości, 
zgodności, rachunkowości i inne), informacji o 
zobowiązaniach, opcji do przesyłania informacji o 
produktach oraz wpisów dotyczących dostaw na wezwanie. 
Wkrótce ten portal będzie służył dostawcom jako strona 
docelowa umożliwiająca dostęp do kluczowych 
dokumentów, takich jak karty wyników, umowy dostawców, 
dokumenty EDI, kluczowe informacje kontaktowe firmy 
Fastenal i wiele innych. 
 

Supplier Portal: The Supplier Portal, available on 
Fastenal.com under My Account, was created to allow 
suppliers access to maintain important company information 
such as contacts (sales, operations, quality, compliance, 
accounting, and more), payables information, product 
information upload options, and will-call delivery entries. 
Soon, this portal will act as a landing page for suppliers to 
access key documents such as scorecards, supplier 
agreements, EDI documents, key Fastenal contact 
information, and more. 
 

Prosimy zarejestrować się już dziś na stronie Fastenal.com – 
My Account (Moje konto) – Register (Zarejestruj się). W 
celu zakończenia rejestracji obecni dostawcy będą 
potrzebować numerów 2 ostatnich Zamówień zakupu lub 
Faktur. Kontakt suppliercompliance@fastenal.com.  
 

Get registered today at Fastenal.com – My Account – 
Register. Current supplier registrants will require 2 recent 
POs or Invoice numbers in order to complete the registration. 
Contact suppliercompliance@fastenal.com.  
 

 


