
OGÓLNE WARUNKI UMOWNE 
dla kontrahentów zagranicznych spó³ki M A S Z R O L 

w obrocie handlowym z MASZROL spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ 
z siedzib¹ w Siwia³ce, 83-209 Godziszewo, POLSKA, zarejestrowanej w rejestrze 
przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem nr §000081072 

1 Niniejsze Ogólne Warunki Umowne, zwane dalej „warunkami umownymi", s¹ 
przepisami ustalonymi przez MASZROL spó³ka z ograniczon¹ 
odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Siwia³ce i obowi¹zuj¹ w obrocie handlowym 
z kontrahentami zagranicznymi (osobami prawnymi lub fizycznymi), maj¹cymi 
miejsce zamieszkania lub siedzibê poza terytorium Polski, które dokonuj¹ 
zakupu lub zamawiaj¹ towary lub us³ugi w MASZROL Sp. o.o. 

2. Warunki umowne obowi¹zuj¹ obie strony umowy tj. osoby zamawiaj¹ce lub 
kupuj¹ce towary i us³ugi oraz  M A S Z R O L Sp. z o.o. 

3. Niniejsze warunki umowne maj¹ zastosowanie do zamówieñ stolarki 
budowlanej, tj, okiennej i drzwiowej jak równie¿ stosownych akcesoriów 
budowlanych do tej stolarki oferowanych przez MASZROL Sp. o.o. 

4. Niniejsze warunki maj¹ zastosowanie niezale¿nie od rodzaju konkretnej 
umowy szczegó³owej zawartej z danym kontrahentem zagranicznym, na 
podstawie której dokonano zamówienia na towary lub us³ugi oferowane przez 
MASZROL Sp. z o.o.5 tj. w szczególnoœci dla dostaw lub sprzeda¿y towarów, 
œwiadczenia us³ug, w tym monta¿u lub innego rodzaju umów. Niniejsze 
warunki umowne maj¹  priorytet zastosowania przed umowami lub warunkami 
szczegó³owymi ustalonymi z danym kontrahentem. 

5. Niniejsze warunki umowne s¹ publikowane na oficjalnej stronie internetowej 
MASZROL Sp. z o.o. dostêpnej pod adresem: www.maszrol.pl., Kontrahent 
zagraniczny ma do nich dostêp na etapie sk³adania, realizacji i wykonania 
zamówienia (umowy) z mo¿liwoœci¹ pobierania niniejszego tekstu warunków 
umownych w formie elektronicznej, ich przechowywania i przetwarzania. 

6 O niniejszych warunkach umownych kontrahent zagraniczny bêdzie 
powiadamiany przez MASZROL Sp. z o.o. w formie korespondencji za 
pomoc¹ poczty elektronicznej faksu lub pisemnie. Powiadamianie 
nastêpowaæ bêdzie na etapie sk³adania lub realizacji zamówienia przez 
kontrahenta. W razie powiadomienia na etapie realizacji zamówienia, tj. w 
czasie trwania stosunku umownego, niniejsze warunki bêd¹ wi¹¿¹ce, je¿eli 
kontrahent zagraniczny nie wypowie pisemnie umowy w terminie 3 dni od dnia 
powiadomienia. 

7. Z³o¿enie zamówienia przez kontrahenta zagranicznego na wykonanie us³ug 
lub zakup towarów w MASZROL Sp. z o.o. oznacza jednoczeœnie 
bezwarunkow¹ akceptacjê niniejszych warunków umownych. 

3 Z³o¿enie zamówienia przez kontrahenta zagranicznego, jak równie¿ przez 
jego pracowników, personel lub osoby za pomoc¹, których pos³uguje siê on 
przy sk³adaniu zamówienia, bêdzie traktowane jako z³o¿enie zamówienia 
przez osoby upowa¿nione do reprezentacji kontrahenta zagranicznego, 
niezale¿nie od stosunków prawnych lub faktycznych ³¹cz¹cych go z  tymi 
osobanr Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie równie¿ do wszelkich 

http://www.maszrol.pl


oœwiadczeñ i korespondencji, w tym sk³adanych w formie ustnej, pisemnej czy 
mailowej na etapie sk³adania zamówienia lub w toku realizacji umowy. 
Kontrahent zagraniczny ma obowi¹zek dbaæ aby reprezentuj¹ce go osoby 
mia³y stosowne umocowanie. 

9, Strony zgodnie postanawiaj¹, i¿ dla zakupów towarów lub us³ug zamawianych 
w MASZROL Sp, z o.o., miejscem wykonania umowy jest wy³¹cznie siedziba 
MASZROL Sp, z o.o., w szczególnoœci niezale¿nie od miejsca z³o¿enia 
zamówienia, lub jego realizacji. Niniejsze warunki stanowi¹ dowód i 
potwierdzenie, i¿ miejscem wykonania umowy jest wy³¹cznie siedziba 
MASZROL Sp. z o»o,/Niniejsza klauzula nie podlega ¿adnym odstêpstwom, 

10. Warunkiem rozpoczêcia przez M A S Z R O L Sp. z o.o, realizacji konkretnego 
zamówienia jest dokonanie przez kontrahenta zagranicznego przedp³aty 
(zaliczki) na zamawiane towary lub us³ugi w wysokoœci uzgodnionej przez 
strony. 

11 Niniejsze warunki umów oznaczaj¹ równie¿ umowê stron o podanie w³aœciwoœci 
s¹du  (jurysdykcji) w rozumieniu przepisów krajowych i miêdzynarodowych, 
w szczególnoœci rozporz¹dzenia Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeñ s¹dowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych. Strony niniejszym podaj¹ ewentualne spory 
mog¹ce wynikn¹æ z zamówieñ handlowych (umów) na towary lub us³ugi oferowane 
przez MASZROL Sp. z o.o. a zamawiane przez kontrahenta zagranicznego, pod 
rozstrzygniêcia s¹du powszechnego w  Polsce w³aœciwego miejscowo dla siedziby 
MASZROL Sp. z o.o. Spory bêd¹ rozstrzygane wg prawa polskiego. 
12, W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami maj¹ zastosowanie polskie 
przepisy prawa, w szczególnoœci kodeksu cywilnego. 
13. Niniejsze warunki umowne maj¹ zastosowanie do zamówieñ handlowych na 
towary i us³ugi sk³adanych po dacie 01.09.2013 r. 


