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DURA-LINE CORPORATION 
STANDARDOWE WARUNKI OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ 

  
1.Przyjęcie; Warunki: Zamówienie Zakupu stanowi przygotowaną przez Dura-Line Corporation (dalej zwaną 
„Kupującym”) ofertę kierowaną do Sprzedającego i nie stanowi przyjęcia przez Kupującego jakiejkolwiek oferty złożonej 
przez Sprzedającego. Potwierdzając odbiór Zamówienia Zakupu, rozpoczynając realizację Zamówienia Zakupu lub 
wysyłając Towar, Sprzedający potwierdza swoją zgodę na warunki sprzedaży zawarte w Zamówieniu Zakupu, które 
uznaje się za obejmujące na mocy niniejszego odniesienia również niniejsze standardowe warunki. Kupujący nie wyraża 
zgody i niniejszym odrzuca wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki zawarte w formularzach potwierdzenia lub 
fakturach wysyłanych przez Sprzedającego, zaś w przypadku sprzeczności zawsze obowiązują warunki zawarte w 
Zamówieniu Zakupu, chyba że takie sprzeczne warunki zostaną przyjęte na piśmie przez Kupującego. Kupujący może w 
dowolnym momencie przystąpić do ścisłego egzekwowania niniejszych warunków niezależnie od wszelkich 
wcześniejszych odmiennych zwyczajów, praktyki lub trybu postępowania. W razie sprzeczności między niniejszymi 
standardowymi warunkami a wszelkimi innymi warunkami zawartymi w Zamówieniu Zakupu, takie inne warunki będą 
miały pierwszeństwo. 
  
2.Cena; Kredyt: Ceną Towarów lub Usług będzie cena podana w Zamówieniu Zakupu lub cena Sprzedającego 
obowiązująca w dacie dostawy dla podobnych ilości Towarów lub Usług o podobnej klasie i jakości dla klientów tej samej 
kategorii co Kupujący w zależności, która z wartości będzie niższa.  
  
3.Faktury: Numer Zamówienia Zakupu podany przez Kupującego musi być należycie uwzględniony na fakturze 
Sprzedającego. Faktury otrzymane przez Kupującego bez numeru Zamówienia Zakupu Kupującego będą zwracane 
Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązuje się wówczas ponownie przesłać poprawioną fakturę z numerem Zamówienia 
Zakupu Kupującego. Terminy płatności będą rozpoczynać swój bieg w dniu odbioru przez Kupującego prawidłowo 
wystawionej faktury Sprzedającego. Wszelkie obciążające Kupującego podatki federalne, stanowe lub lokalne dowolnego 
rodzaju muszą zostać należycie wyszczególnione na fakturze Sprzedającego. 
  
4.Pakowanie i wysyłka Towarów: Sprzedający zobowiązuje się oznaczać numerem Zamówienia Zakupu każdy kontener 
oraz list przewozowy dołączany do kontenera. O ile nie wskazano inaczej w Zamówieniu Zakupu, przesyłki będą 
opłacane z góry i nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty za pakowanie ani przewóz, dostawy będą realizowane do 
zakładów lub lokalizacji Kupującego składających odpowiednie Zamówienia Zakupu, zaś tytuł własności i ryzyko utraty 
będą przechodzić na Kupującego dopiero po kontroli i przyjęciu dostawy zamówienia. 
  
5.Kontrola; Odrzucenie Towarów: Kupujący ma prawo do kontroli Towarów i odrzucenia części lub wszystkich 
Towarów, które w ocenie Kupującego są wadliwe lub niezgodne. Towary w ten sposób odrzucone oraz Towary 
dostarczone w ilościach przekraczających ilości określone w opatrzonym właściwym numerem Zamówieniu Zakupu 
mogą, według uznania Kupującego, podlegać zwrotowi lub podlegać przekazaniu do przechowywania, na ryzyko i koszt 
Sprzedającego. Płatność za wszelkie lub wszystkie Towary sama w sobie nie stanowi przyjęcia dostawy powyższych 
przez Kupującego. 
  
6.Gwarancja: Sprzedający gwarantuje: (a) niewadliwy tytuł własności Towarów wolny od wszelkich zastawów i 
obciążeń; (b) dostawę Towarów i Usług w postaci nieobciążonej żadnymi patentami, znakami towarowymi, prawami 
autorskimi ani innymi podobnymi roszczeniami; (c) że Towary będą wyróżniać się odpowiednią jakością handlową oraz 
będą wolne od wad materiałowych, wad wykonania i wad produkcyjnych; oraz (d) że Towary będą nadawały się do 
zwykłych celów, do których takie Towary są używane oraz, jeśli Sprzedający jest świadom jakiegokolwiek innego ich 
zamierzonego przeznaczenia, będą nadawały się do takiego zamierzonego przeznaczenia. Niniejsze gwarancje będą 
stanowić uzupełnienie do wszelkich gwarancji i rękojmi przewidzianych przez prawo lub oferowanych przez 
Sprzedającego. Wszelkie gwarancje będą obowiązywać także po przyjęciu dostawy i płatności oraz będą mieć 
zastosowanie do Kupującego oraz jego pracowników, klientów, następców prawnych i cesjonariuszy. Sprzedający 
zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Kupującego z odpowiedzialności za wszelkie straty, koszty, szkody, wydatki (w 
tym uzasadnione honoraria adwokackie) lub z odpowiedzialności wynikającej lub w jakikolwiek sposób związanej z 
wszelkimi naruszeniami gwarancji lub zaniedbaniami ze strony Sprzedającego w produkcji lub projektowaniu Towarów 
bądź w realizacji Usług. 
  
7.Zmiany: Kupujący ma prawo w każdej chwili dokonać zmian w specyfikacjach, materiałach, opakowaniach, terminach i 
miejscach dostawy oraz metodach transportu. Jeśli takie zmiany spowodują wzrost lub spadek kosztu lub czasu 
wymaganego na potrzeby dostawy, wówczas dokonana zostanie odpowiednia sprawiedliwa i uzasadniona korekta. 
  
8.Odstąpienie przez Kupującego bez wskazywania przyczyn: Kupujący może odstąpić od każdego pojedynczego 
Zamówienia Zakupu lub dowolnej części Zamówienia Zakupu bez wskazywania przyczyn. W razie takiego odstąpienia 
Sprzedający niezwłocznie przerwie wszelkie prace. Sprzedający otrzyma wówczas uzasadnione wynagrodzenie za 
odstąpienie, na które składać się będzie (a) procent ceny Zamówienia Zakupu odzwierciedlający odsetek, w jakim 
zamówienie zostało wykonane, lecz jeszcze nie zostało opłacone przed takim odstąpieniem (po której to płatności, 
według wyboru Kupującego, Sprzedający wyśle Kupującemu wszystkie zrealizowane Towary i produkcję w toku), 
powiększony o (b) faktyczne koszty bezpośrednie wynikające z odstąpienia (z zastrzeżeniem obowiązku minimalizacji 
takich kosztów przez Sprzedającego). Koszty podlegające zwrotowi nie obejmują kosztów surowców, które Sprzedający 
może wykorzystać lub może odsprzedać w zwykłym toku działalności gospodarczej. Kupujący będzie miał możliwość 
zakupu wszelkich materiałów specjalnie zamówionych przez Sprzedającego w celu wykonania zamówienia po cenie 
równej kosztowi poniesionemu przez Sprzedającego powiększonej o dziesięć procent. 
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9.Odstąpienie z uzasadnionej przyczyny: Kupujący może również odstąpić od każdego pojedynczego Zamówienia 
Zakupu lub dowolnej jego części z uzasadnionej przyczyny w przypadku nieprzestrzegania przez Sprzedającego 
któregokolwiek z warunków Zamówienia Zakupu, w tym między innymi w przypadku opóźnień w dostawach, 
dostawach wadliwych lub niezgodnych produktów oraz nieudzielenia na stosowny wniosek odpowiednich gwarancji 
dotyczących przyszłej realizacji zobowiązań. W przypadku odstąpienia z uzasadnionej przyczyny, Kupujący nie ponosi 
odpowiedzialności za żadne kwoty inne niż procent ceny Zamówienia Zakupu odpowiadający Towarom lub Usługom 
już przyjętym przez Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie szkody 
poniesione z powodu naruszenia, które stanowiło podstawę odstąpienia, w tym między innymi za wszelkie koszty 
realizacji zamówienia przekraczające cenę ustaloną w Zamówieniu Zakupu. 
  
10.Przestrzeganie Przepisów: Sprzedający zobowiązuje się w pełni przestrzegać wszelkich przepisów ustawowych, 
prawnych, regulacyjnych i nakazowych mających zastosowanie do Towarów, Usług oraz Sprzedającego, a także 
zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Kupującego z odpowiedzialności za wszelkie przypadki nieprzestrzegania 
powyższych przez Sprzedającego. Bez ograniczenia ogólności zapisów powyżej, Sprzedający w szczególności 
zobowiązuje się przestrzegać wszelkich z poniższych przepisów w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do 
Zamówienia Zakupu Kupującego: Klauzula równych szans przy zatrudnieniu w art. 202 Rozporządzenia 
wykonawczego 11246, ze zmianami, oraz w przepisach Kodeksu federalnego 41 art. 60-1 do 60-60, oraz w art. 402 Ustawy 
o pomocy dla weteranów wojny w Wietnamie z 1974 r., ze zmianami, oraz w art. 503 Ustawy o rehabilitacji z 1973 r., ze 
zmianami, oraz w przepisach Kodeksu federalnego 41 art. 60-250 i 60-741 dotyczących równych szans przy zatrudnieniu 
oraz w przepisach wykonawczych i przepisach Urzędu federalnych programów na rzecz zapewnienie zgodności 
zamówień z przepisami, a także przepisach Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych. 
  
11.Niezależny wykonawca: Jeżeli Sprzedający wykonuje prace o dowolnej charakterystyce w celu realizacji Zamówienia 
Zakupu w lokalach Kupującego lub u któregokolwiek z klientów Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się, że takie 
usługi będą świadczone przez Sprzedającego jako niezależnego wykonawcę, a ponadto Sprzedający zapewni wszelkie 
zabezpieczenia i podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia wystąpieniu wypadku, obrażeń, 
śmierci lub straty na osobie lub mieniu oraz ponosi w związku z tym wyłączną odpowiedzialność, z wyjątkiem zakresu 
spowodowanego ewentualnym zaniedbaniem Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od szkód majątkowych z odpowiednimi limitami pokrywającymi wielkość 
jego zobowiązań, a także odpowiednie ubezpieczenie pracownicze dla wszystkich pracowników realizujących 
Zamówienie Zakupu.  
  
12.Terminy; Opóźnienia: W razie określenia daty i/lub godziny dostawy czas staje się istotnym elementem takiego 
postanowienia. Jednocześnie jednak żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu 
zobowiązań powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym między innymi klęsk żywiołowych, działań rządowych lub 
sporów pracowniczych.  
  
13.Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej; Przedawnienie: Odpowiedzialność Kupującego za roszczenia z 
tytułu jakichkolwiek strat lub szkód wynikających, związanych lub powstałych w następstwie zawarcia, wykonania bądź 
naruszenia niniejszych warunków nie przekroczy ceny przypadającej na Towary lub Usługi bądź na część Towarów lub 
Usług stanowiącą podstawę roszczenia. W żadnym wypadku Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za przewidywane 
zyski, przypadkowe lub wtórne szkody ani kary dowolnego rodzaju. Wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia 
zobowiązań przez Kupującego muszą zostać podniesione w ciągu jednego roku od daty powstania roszczenia. 
  
14.Zrzeczenie się uprawnień: Jeżeli Kupujący zapewni Sprzedającemu możliwość usunięcia naruszenia, takie działanie 
nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się prawa do egzekwowania któregokolwiek lub wszystkich z niniejszych 
warunków ani jakichkolwiek innych praw bądź środków prawnych z mocy prawa przysługujących Kupującemu. 
Zrzeczenie się uprawnień z tytułu jakiegokolwiek naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się uprawnień z tytułu 
żadnego innego naruszenia. 
  
15.Cesja: Cesja, przeniesienie ani przekazanie zobowiązań na zasadach podwykonawstwa nie są dozwolone bez 
uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. 
  
 16.Prawo właściwe i jurysdykcja: Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa kraju siedziby Sprzedającego. Strony 
poddają się wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów kraju siedziby Sprzedającego oraz sądów uprawnionych do 
rozpatrywania odwołań od orzeczeń powyższych sądów. 
 
17.Sprzeczność: W razie sprzeczności między niniejszymi warunkami a postanowieniami jakiegokolwiek innego 
porozumienia, przeszłego, obecnego lub przyszłego, zawartego między Kupującym a Sprzedającym, pierwszeństwo mają 
niniejsze warunki. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez sąd właściwej 
jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, wówczas wszelkie pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. 
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