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OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej: „Warunkami”) regulują stosunki cywilno – 
prawne pomiędzy firmą RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Ostrołęce 
(zwaną dalej: „Dostawcą”) i jej klientami, będącymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej: 
„Odbiorcami”), łącznie zwanych „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 

1. Niniejsze Warunki stanowią integralną część wszystkich umów współpracy 
/dostawy/sprzedaży (zwanych dalej: „Umowami”), zawartych między Stronami, jak również 
znajdują zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Dostawcą  
i Odbiorcą, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania. 

2. Katalogi, cenniki, foldery oraz inne materiały reklamowe i handlowe dotyczące produktów 
wytwarzanych przez Dostawcę (zwanych dalej: „Wyrobami”), mają charakter wyłącznie 
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do 
negocjacji. Zawarte w nich informacje o właściwościach mają charakter orientacyjny i nie mogą 
być podstawą do wysuwania roszczeń. Wzorce i próbki mają wyłącznie charakter materiałów 
poglądowych oraz wystawowych. 

3. Akceptacja przedmiotowych Warunków następuje poprzez podpisanie Umowy, faktury, 
odbiór Wyrobów lub złożenie Zamówienia zgodnie z § 2 poniżej. 

4. Dla ważności zawieranych Umów wymagane jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do 
reprezentacji Odbiorcy. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli są osoby 
ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako umocowane do reprezentacji Odbiorcy lub 
upoważnieni przez te osoby pełnomocnicy legitymujący się stosownym pełnomocnictwem, 
a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - one same lub ich 
pełnomocnicy. 

5. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków mogą wynikać jedynie z treści 
porozumień/umów/zamówień indywidualnie wynegocjowanych pomiędzy Dostawcą  
i Odbiorcą, zawartych pod rygorem nieważności na piśmie, bądź z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

6. Dla Dostawcy nie są wiążące warunki realizacji Umów obowiązujące u Odbiorcy, a pozostające 
w sprzeczności z niniejszymi Warunkami, nawet były znane Dostawcy z tytułu wcześniejszych 
zdarzeń takich jak zapytania, itd. i nie zostały przez Dostawcę zakwestionowane w wyraźny 
sposób, jak również, gdy Dostawca, wiedząc o odmiennych warunkach Odbiorcy, zrealizował 
na jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń. 

7. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków. 
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§ 2. 
ZAMÓWIENIA 

1. Transakcja pomiędzy Stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie złożone Dostawcy 
przez Odbiorcę lub upoważnioną przez niego osobę (zwane dalej: „Zamówieniem”), w jednej 
ze wskazanych poniżej form: 

a) elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail na następujące adresy: rumet@rumet.pl, 
sprzedaz@rumet.pl,  

b) faxem na numer: 29 760 38 62, 
c) pisemnie za pośrednictwem listu poleconego na adres Dostawcy, 
d) osobiście w siedzibie Dostawcy. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do podania Dostawcy wszystkich informacji niezbędnych do 
prawidłowej realizacji Zamówienia. 

3. Zamówienia będą dokonywane na podstawie cenników Wyrobów znajdujących się w aktualnej 
ofercie Dostawcy. 

4. Złożenie przez Odbiorcę Zamówienia oznacza akceptację niniejszych Warunków, o ile inaczej 
nie stanowią: 

• zapisy Umów wyłączające zastosowanie poszczególnych unormowań Warunków, 

• pozostałe (poza Umowami) szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Dostawcą  
i Odbiorcą, a określające dodatkowe warunki współpracy. 

5. Zamówienie Odbiorcy wymaga każdorazowego potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia 
Zamówienia do realizacji (zwanego dalej: „Potwierdzeniem Zamówienia”), dokonanego  
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail Odbiorcy. Brak niezwłocznej odpowiedzi 
na Zamówienie Odbiorcy, z którym Dostawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, 
nie poczytuje się za przyjęcie Zamówienia. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia 
Zamówienia przez Dostawcę. 

6. Jeżeli Potwierdzenie Zamówienia przez Dostawcę różni się od treści Zamówienia złożonego 
przez Odbiorcę, zawarcie Umowy następuje na zaproponowanych przez Dostawcę 
warunkach, jeżeli Odbiorca najpóźniej w terminie dwóch [2] dni od dnia otrzymania tego 
potwierdzenia nie złoży wyraźnego sprzeciwu, w formie elektronicznej na adres e-mail 
wskazany w pkt. 1 ppkt. a) powyżej. 

7. Dokonywane przez Odbiorcę modyfikacje lub zmiany w Zamówieniu wymagają pisemnej 
zgody Dostawcy i przerywają bieg ustalonego terminu jego realizacji. W przypadku 
jakiejkolwiek zmiany Zamówienia, termin dostawy biegnie na nowo od momentu pisemnego 
potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zmienionego Zamówienia. 

8. W przypadku wycofania/anulowania Zamówienia w całości lub w części Odbiorca 
zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Dostawcę w związku z 
tym działaniem. 

9. Ustne lub telefoniczne ustalenia mają moc wiążącą z chwilą ich wyraźnego pisemnego 
potwierdzenia przez Dostawcę. 

10. Składając zamówienie Odbiorca potwierdza swoją zdolność płatniczą oraz kredytową. 
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§ 3. 

SPECYFIKACJA WYROBÓW 

1. Wszystkie dane techniczne Wyrobów (w szczególności wymiary, rozmiary) wynikające  
z materiałów (katalogów, prospektów, materiałów reklamowych itp.) przedstawianych przez 
Dostawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną 
zaakceptowane przez obie strony.  

2. Odbiorca jest odpowiedzialny za to, aby parametry techniczne i ilość Wyrobów będących 
przedmiotem Zamówienia, odpowiadały jego potrzebom. Dostawca dostarcza Wyroby 
zgodnie ze złożonym Zamówieniem i nie ponosi odpowiedzialności za jego dalsze 
wykorzystanie przez Odbiorcę.  

3. Wyroby oferowane przez Dostawcę odpowiadają stosownym normom europejskim i 
krajowym.  

4. Atest higieniczny PZH na oferowane Wyroby oraz certyfikat zgodności systemu zarządzania 
jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009) 
są możliwe do pobrania ze strony internetowej Dostawcy. Atesty materiałowe dołącza się 
wyłącznie na wyraźne żądanie Odbiorcy przesłane Dostawcy w formie elektronicznej na adres 
mailowy: rumet@rumet.pl  

5. Dostawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych 
dokumentach poświadczających jakość. 

 
§ 4. 

DOSTAWA I ODBIÓR WYROBÓW 

1. Dostawa następuje na podstawie Zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Dostawcę. 

2. Podczas realizacji dostaw Dostawca zastrzega sobie margines dokładności realizacji 
Zamówienia rzędu +/- 10%.  

3. Wyroby Dostawca dostarcza przy użyciu transportu własnego lub za pośrednictwem podmiotu 
trzeciego (np. firmy kurierskiej, spedycyjnej), na koszt własny lub Odbiorcy,  
w zależności od wartości Zamówienia bądź indywidualnych ustaleń w tym zakresie między 
Stronami. 

4. Dostawca zastrzega sobie prawo wyboru środka transportu. 

5. W przypadku dostawy Wyrobów przez Dostawcę do Odbiorcy transportem własnym, 
Dostawcę obciąża załadunek, transport na uzgodnione miejsce, łącznie z otwarciem burty 
pojazdu i podniesieniem plandeki. Pozostałe czynności, w tym rozładunek, obciążają 
Odbiorcę. Odbiorca zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek 
samochodu. 

6. Dostawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu wykonywanego przez siebie 
transportu do momentu rozpoczęcia rozładunku Wyrobów przez Odbiorcę. Od chwili 
rozpoczęcia rozładunku dostarczonego Wyrobu, odpowiedzialność za ewentualne 
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uszkodzenie lub utratę przedmiotu transportu ponosi Odbiorca. 

7. W przypadku  dostawy Wyrobów do Odbiorcy za pośrednictwem podmiotu trzeciego, przejście 
ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą jego wydania 
spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu podmiotowi wykonującemu transport Wyrobów. 

8. Po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony, Odbiorca może dokonać odbioru Wyrobów 
transportem własnym lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego. W przypadku braku 
odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
Wyrobów przechodzi na Odbiorcę z chwilą załadunku towaru na środek transportu 
podstawiony przez Odbiorcę (lub wynajętego przez niego przewoźnika) w magazynie Dostawcy. 

9. Termin dostawy liczony jest od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę, nie wcześniej 
jednak niż od dnia przekazania Dostawcy przez Odbiorcę wszystkich niezbędnych do należytej 
realizacji dostawy dokumentów i informacji (w szczególności dotyczących nazw, ilości, numerów 
katalogowych, warunków płatności zamawianych Wyrobów, sposobu i miejsca dostawy) i 
uregulowania przez Odbiorcę wszelkich ewentualnych zaległości płatniczych wobec Dostawcy. 

10. Dostawca dołoży wszelkiej staranności, by zachować terminy dostaw, jednak zastrzega sobie 

prawo zmiany terminu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych, 

nadzwyczajnych, niezawinionych przez niego zdarzeń, na które Dostawca nie ma wpływu, tj.np.: 

zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywane zakłócenia w działaniu firmy Dostawcy, opóźnienia 

transportowe i celne, opóźniona lub wadliwa poddostawa surowców, materiałów, produktów lub 

półproduktów gotowych, szkody transportowe, blokady dróg, niedobory materiałowe  

i surowcowe, niedobory energii elektrycznej. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności 

Odbiorca nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem w dostawie ani nie 

przysługują mu roszczenia odszkodowawcze związane z opóźnieniem. 

11. Dostawca jest uprawniony do wydania faktury VAT osobie upoważnionej przez Odbiorcę do 
odbioru Wyrobów. Data wydania faktury jest w tym przypadku datą jej doręczenia Odbiorcy. 

12. W przypadku opóźnienia Odbiorcy w odbiorze zamówionych Wyrobów, Dostawca uprawniony 
jest do obciążenia Odbiorcy karą umowną wynoszącą 1% ceny nieodebranych Wyrobów za 
każdy rozpoczęty tydzień ich składowania. Dostawca może dochodzić wyższej kwoty 
odszkodowania, jeżeli szkoda z tytułu opóźnienia w odbiorze towaru przez Odbiorcę 
obejmująca w szczególności koszty magazynowania, ubezpieczenia, zabezpieczenia, spedycji etc. 
będzie przekraczała wysokość naliczonej kary umownej. Jeżeli Odbiorca opóźnia się z odbiorem 
towaru ponad 30 dni, Dostawca może bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu od 
Umowy odstąpić, co nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku zapłaty kary umownej oraz 
naprawienia szkody wykraczającej ponad wysokość tej kary. 

13. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu/odbiorze Wyrobów z przyczyn leżących po stronie 
Odbiorcy, przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Odbiorcę następuje 
z chwilą zgłoszenia Odbiorcy gotowości Wyrobów do dostarczenia/wysyłki/odbioru. 

14. Dostawca uprawniony jest do świadczenia częściowego. Jeżeli dostawa realizowana jest  
w częściach, każda część stanowi odrębną transakcję, a Dostawca ma prawo ją oddzielenie 
fakturować. 
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15. Strony każdorazowo mogą uzgadniać inny sposób dostawy Wyrobów. 

 
§ 5. 

CENY I ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Ceny poszczególnych Wyrobów określone są w cenniku katalogowym Dostawcy dostępnym  
na jego stronie internetowej www.rumet.pl i obowiązują we wskazanym przez niego terminie.  

2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cennika co najmniej jeden [1] raz w roku 
kalendarzowym. 

3. Odbiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za zakupione Wyroby. 

4. Terminy i warunki płatności, w tym rabaty, premie i upusty udzielane przez Dostawcę, a także 
zasady ponoszenia kosztów dostawy oraz ewentualna możliwość zmiany waluty płatności 
obowiązujące w relacjach z danym Odbiorcą, uzgadniane są w drodze indywidualnych 
negocjacji przed podjęciem współpracy pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą. 

5. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami netto, do których dolicza się podatek od 
towarów i usług VAT w aktualnie określonej ustawowo wysokości. 

6. Niezależnie od wskazań Odbiorcy Dostawca uprawniony jest zaliczać płatności dokonywane 
przez Odbiorcę na poczet dowolnie wybranych przez siebie wymagalnych wierzytelności 
wobec Odbiorcy (w szczególności wierzytelności najwcześniej wymagalnych). Ponadto w 
przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, Dostawcy 
przysługuje niezależnie od wskazań Odbiorcy prawo zaliczenia dokonywanych płatności w 
pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek, a na końcu - na poczet wierzytelności 
głównej. 

7. W przypadku braku zapłaty w terminie Odbiorca popada w opóźnienie, co skutkuje 
uprawnieniem Dostawcy do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot za każdy dzień 
opóźnienia. 

8. W przypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie lub powzięcia przez Dostawcę wiadomości  
o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie wypłacalności i/lub zdolności 
kredytowej Odbiorcy, Dostawca uprawniony jest wstrzymać przyjmowanie nowych Zamówień 
Odbiorcy oraz powstrzymać się z realizacją Zamówień złożonych, a jeszcze niezrealizowanych 
i uzależnić ich realizację od uregulowania wszelkich zaległości płatniczych i/lub dokonania 
określonych przedpłat i/lub przedłożenia określonych przez Dostawcę (zarówno co do formy 
jak i treści) zabezpieczeń zapłaty (np. gwarancja bankowa), a w przypadku nie uczynienia 
zadość wezwaniu Dostawcy we wskazanym przez Dostawcę terminie, bez wyznaczania 
dalszego dodatkowego terminu, odstąpić od wszelkich lub niektórych Umów i to według 
uznania Dostawcy w całości lub w części. W przypadku nieuczynienia zadość tym obowiązkom 
Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy określonym w pkt. 8 powyżej, Odbiorcy nie przysługują 
wobec Dostawcy jakiekolwiek roszczenia. W przypadku skorzystania przez Dostawcę z prawa 
odstąpienia, Odbiorca zwróci poniesione przez Dostawcę udokumentowane nakłady. Nie 
narusza to prawa do dochodzenia przez Dostawcę dalej idących roszczeń odszkodowawczych. 
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10. Informacja o każdorazowej zmianie cen Wyrobów ze wskazaniem daty ich wejścia w życie 
umieszczana jest na ogólnodostępnej stronie internetowej Dostawcy, wskazanej w pkt. 1 
powyżej. 

11. W przypadku indywidualnego uzgodnienia z Odbiorcą płatności w walucie EURO ceny 
Wyrobów ulegają przeliczeniu według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego w dniu wystawienia faktury. 

12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania kwotą rachunku bankowego Dostawcy. 

 

§ 6. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

1. Dostawca udziela gwarancji na produkowane przez siebie Wyroby. Zasady gwarancji określa 
szczegółowo odrębny dokument – Warunki Gwarancji. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie 
obowiązujących. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do starannego zbadania dostarczonych Wyrobów pod względem 
ilościowym i jakościowym niezwłocznie po ich otrzymaniu.  

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i/lub wad jakościowych w chwili 
dostarczenia/odbioru Wyrobów: 

a) fakt ten winien zostać odnotowany w dokumencie wydania/dostawy, 

b) winien zostać sporządzony protokół (spisany w obecności przedstawicieli obydwu Stron, bądź 
Strony i przedstawiciela podmiotu trzeciego realizującego dostawę), który będzie załącznikiem 
do zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ppkt. c) poniżej, 

c) Odbiorca winien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu 
dostarczenia/potwierdzenia odbioru Wyrobów, dokonać Dostawcy zgłoszenia 
reklamacyjnego braków/wad w formie elektronicznej, na adres e-mail: rumet@rumet.pl oraz 
telefonicznie pod numerem: 29 760 38 62, zawierającego szczegółowy opis braków/wad, 

pod rygorem utraty prawa do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.  

4. Braki ilościowe stwierdzone po dostarczeniu/odbiorze Wyrobów winny zostać zgłoszone 
Dostawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu 
dostarczenia/potwierdzenia odbioru Wyrobów przez Odbiorcę lub jego upoważnionego 
przedstawiciela. Zgłoszenie reklamacyjne braków ilościowych, o których mowa w niniejszym 
punkcie winno zostać dokonane  w formie elektronicznej, na adres e-mail: rumet@rumet.pl 
oraz telefonicznie pod numerem: 29 760 38 62, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia z 
tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.  

5. W przypadku wad jakościowych w dostawie stwierdzonych po wydaniu/odbiorze Wyrobów, 
Odbiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego (przy użyciu dostępnego na 
stronie internetowej Dostawcy Formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do 
Warunków Gwarancji oraz w sposób i na zasadach w nich określonych) niezwłocznie po 
ujawnieniu wady Wyrobu, jednak nie później niż w ciągu czternastu [14] dni od momentu jej 
wykrycia. 
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6. Do zgłoszenia reklamacyjnego winna zostać dołączona kopia faktury zakupu reklamowanych 
Wyrobów. 

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku niewłaściwego 
przechowywania Wyrobów przez Odbiorcę. 

8. W przypadku nie złożenia reklamacji (jakościowych, ilościowych) w przewidzianych dla nich 
terminach i sposobach, uważa się, że Odbiorca zaakceptował dostawę w całości. Reklamacje 
składane po upływie terminów wskazanych w pkt. 3, 4 i 5 powyżej, nie będą uwzględniane. 

9. Zgłoszenie reklamacji przez Odbiorcę nie uprawnia go do wstrzymania się z płatnościami za 

zrealizowaną dostawę. 

 

§ 7. 
ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

1. Dostarczone Wyroby pozostają własnością Dostawcy do czasu uregulowania przez Odbiorcę 
wszelkich należności za te Wyroby oraz wszelkich innych wierzytelności wynikających  
z wzajemnych stosunków handlowych, niezależnie od ich podstawy prawnej, włącznie  
z wierzytelnościami warunkowymi lub przyszłymi ewentualnymi wierzytelnościami 
ubocznymi, roszczeniami odszkodowawczymi („Towar zastrzeżony”). 

2. Odbiorca uprawniony jest do dalszej odsprzedaży Towaru zastrzeżonego (w tym do 
wcześniejszego jego przetworzenia lub połączenia), jednakże wyłącznie w ramach zwykłej 
działalności i na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych oraz jedynie tak długo, 
jak długo Odbiorca wywiązuje się w sposób należyty z wszelkich zobowiązań wobec 
Dostawcy, w szczególności zobowiązań płatniczych. W pozostałym zakresie Odbiorca nie jest 
uprawniony do jakichkolwiek rozporządzeń Towarem zastrzeżonym. 

3. Odbiorca w szczególności nie jest uprawniony do obciążania Towaru zastrzeżonego 
jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, w szczególności do ustanawiania zastawu lub 
przewłaszczania na zabezpieczenie. W przypadku ingerencji osób trzecich, w szczególności 
skierowania egzekucji w stosunku do Towaru zastrzeżonego, Odbiorca zobowiązany jest 
wskazać na prawo własności Dostawcy, poinformować go niezwłocznie o fakcie ingerencji 
oraz udzielić Dostawcy wszelkiej pomocy niezbędnej do ochrony jego praw. 

4. Odbiorca ponosi wszelkie koszty ochrony przysługującego Dostawcy prawa własności. 

5. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje także towary powstałe w wyniku połączenia 
przetworzenia, lub pomieszania z innymi rzeczami. W przypadku, gdy Odbiorca dokona 
połączenia, przetworzenia lub pomieszania Towaru zastrzeżonego z innymi towarami nie 
stanowiącymi własności Dostawcy, wówczas Dostawca nabywa prawo współwłasności 
nowego przedmiotu w udziale oznaczonym proporcjonalnie do wartości Towaru 
zastrzeżonego wynikającej z faktury Dostawcy w stosunku do wartości nowej rzeczy w chwili 
połączenia lub pomieszania. Na wypadek, gdy Odbiorca nabędzie wyłączne prawo własności 
nowej rzecz powstałej w wyniku połączenia, przetworzenia lub pomieszania, Odbiorca 
przenosi już teraz na Dostawcę nieodpłatnie prawo współwłasności nowej rzeczy w wyżej 
opisanym udziale, Przechowanie przez Odbiorcę towarów powstałych w wyniku połączenia, 
przetworzenia lub pomieszania zastępuje ich wydanie. 
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6. Tytułem zabezpieczenia Odbiorca przelewa już teraz na Dostawcę wszelkie przysługujące mu 
przyszłe wierzytelności z tytułu odsprzedaży Towaru zastrzeżonego w tym również po jego 
przetworzeniu, połączeniu lub pomieszaniu z rzeczami nie stanowiącymi własności Dostawcy, 
wraz ze wszelkimi prawami ubocznymi, do wysokości wartości Towaru zastrzeżonego 
wynikającej z wystawionych przez Dostawcę faktur, a Dostawca niniejszym przelew ten 
przyjmuje. W przypadku, gdy klient Odbiorcy w sposób skuteczny wyłączył wobec siebie 
prawo przelewu wierzytelności, to w stosunku wewnętrznym pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą 
przyjmuje się, iż wyżej wskazane wierzytelności zostały w sposób skuteczny przelane na 
Dostawcę. Na wypadek, gdy Odbiorca zgodnie z postanowieniami pkt. 7 poniżej utraci prawo 
do dochodzenia wierzytelności we własnym imieniu, Odbiorca udziela Dostawcy 
pełnomocnictwa do dochodzenia tych wierzytelności w jego imieniu i na rachunek Dostawcy. 

7. Pomimo przelewu wierzytelności, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Odbiorca jest 
uprawniony i zobowiązany w sposób odwołalny do dochodzenia przelanych na Dostawcę 
wierzytelności. Nie narusza to prawa do dochodzenia tych wierzytelności przez Dostawcę – 
jednakże Dostawca zobowiązuje się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Odbiorca 
należycie wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec Dostawcy, w szczególności 
zobowiązań płatniczych. W przeciwnym przypadku Odbiorca traci prawo dochodzenia 
wierzytelności we własnym imieniu i na wezwanie Dostawcy obowiązany jest poinformować 
go o wszystkich przelanych na Dostawcę wierzytelnościach oraz osobach dłużników, ujawnić 
przelew wierzytelności wobec dłużników oraz przekazać Dostawcy wszelkie dokumenty i 
informacje niezbędne do dochodzenia tych wierzytelności. Dostawca uprawniony jest także do 
bezpośredniego poinformowania dłużników Odbiorcy o dokonanej cesji i wezwania ich do 
bezpośredniej zapłaty na swoją rzecz. 

8. Odbiorca zobowiązany jest każdorazowo na własny koszt przechowywać starannie Towar 
zastrzeżony. 

9. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę Umowy – w szczególności w przypadku opóźnienia 
w zapłacie lub naruszenia obowiązku dbałości o Towar zastrzeżony – Dostawca uprawniony 
jest także do żądania natychmiastowego zwrotu Towaru zastrzeżonego, a Odbiorca 
zobowiązany jest towar ten Dostawcy wydać, względnie przelać na Dostawcę jego roszczenia 
wobec osób trzecich o wydanie Towaru zastrzeżonego. W celu odbioru Towaru zastrzeżonego 
Odbiorca zezwala Dostawcy nieodwołalnie na wejście na teren jego zakładu, względnie do jego 
pomieszczeń handlowych i magazynowych i na zabranie Towaru zastrzeżonego. Odbiorca 
ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Towaru zastrzeżonego. Wystąpienie  
z żądaniem zwrotu Towaru zastrzeżonego pozostaje bez wpływu na ważność zawartej Umowy 
i nie oznacza odstąpienia od Umowy, chyba, że Dostawca złoży Odbiorcy wyraźne pisemne 
oświadczenie o odstąpieniu. 

§ 8. 
ZWROTY 

1. Zwrot Wyrobów możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dostawcy, 
na wniosek Odbiorcy złożony w formie elektronicznej na adres e-mail Dostawcy: 
rumet@rumet.pl   

2. Zwrot Wyrobów odbywa się w oparciu o dokumenty Dostawcy, na koszt Odbiorcy. 
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§ 9. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY 

1. Odpowiedzialność Dostawcy opiera się zawsze na zasadzie winy i ogranicza się wyłącznie do 
przypadków winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ta ograniczona jest 
do szkód będących normalnym, możliwym do przewidzenia i bezpośrednim następstwem 
działania lub zaniechania Dostawcy. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność Dostawcy z tytułu 
niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, aniżeli przewidziana w niniejszych 
Warunkach, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest wyłączona. 
W żadnym przypadku nie obejmuje ona w szczególności szkód pośrednich, szkód w postaci 
utraconych korzyści oraz strat produkcyjnych. 

2. Postanowienia powyższego ust 1. obowiązuje odpowiednio w odniesieniu do roszczeń 
odszkodowawczych, innych niż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 
w szczególności do roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. 

3. Odpowiedzialność Dostawcy za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań 
wynikających z zawartej Umowy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie nastąpiło na skutek 
okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą okoliczność, która zajdzie 
po zawarciu Umowy i jest niezależna od woli stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań 
umownych oraz której skutków nie można uniknąć np. klęski żywiołowe, ograniczenia 
administracyjne, zakazy importu, działania organów państwowych, zmiany przepisów prawa, 
wojny, strajki itp.   

4. W zakresie w jakim odpowiedzialność Dostawcy zostaje wyłączona lub ograniczona, 

wyłączenie to lub ograniczenie znajduje zastosowanie do osobistej odpowiedzialności 

przedstawicieli ustawowych, pracowników i współpracowników Dostawcy oraz osób, którym 

Dostawca powierzył wykonanie zobowiązania. 

 

§ 10. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapłata przez Odbiorcę jakichkolwiek należności wobec Dostawcy w drodze potrącenia, jak  
również dokonanie przez Odbiorcę przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu 
wobec Dostawcy wymagają dla swej skuteczności uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody 
Dostawcy. 

2. Odbiorca i Dostawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy szczegółów technicznych 
oraz finansowych swojej współpracy. 

3. Niniejsze Warunki oraz Umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.  
W sprawach nieuregulowanych przedmiotowymi Warunkami zastosowanie mają  
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, 
bezskuteczne lub bezprzedmiotowe, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W tym 
przypadku Strony dokonają dopuszczalnych uzgodnień w celu zmiany nieważnych 
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postanowień, które z jednej strony odpowiadać będą przepisom ustawowym, a z drugiej będą 
możliwie najbardziej zbliżone do pierwotnie pożądanego celu.  

5. Cesja przysługujących Odbiorcy praw wynikających ze współpracy z Dostawcą na podmiot 
trzeci jest możliwa wyłącznie za zgodą Dostawcy. 

6. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z tytułu Umów 
zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby 
Dostawcy. 

7. Niniejsze Warunki, jak i wszelkie ich zmiany publikowane są także w postaci elektronicznej na 
stronie internetowej Dostawcy: www.rumet.pl 

 

 


