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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

I. Definicje 

1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, lub  inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, nabywająca we własnym imieniu Towary oferowane przez Sprzedawcę 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Lokal Sprzedawcy - fabryka, magazyn lub inne miejsce wykonywania działalności przez 
Sprzedawcę lub miejsce sprzedaży jego Towarów. 

3. OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosowane przez Sprzedawcę wedle najnowszej 
treści aktualizowanej za pośrednictwem strony WWW oraz miejsc, gdzie udostępniane są 
niniejsze OWS.  

4. Siła wyższa - to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 
zapobieżenia, którego nie dałoby się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności 
Stron. Przez siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy 
naturalne, wojny, zamieszki wewnętrzne, pożary, powodzie, epidemie, ograniczenia 
kwarantanny, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz państwowych, eksplozja, 
anomalie pogodowe, ataki terrorystyczne, strajki, jeśli zakład Sprzedawcy znajdzie się w strefie 
zapowietrzenia lub zagrożenia w przypadku wystąpienia ptasiej grypy, lub jeżeli dojdzie do  
niezawinionego przez Sprzedawcę zakłócenia w funkcjonowaniu jego zakładu, niedotrzymania 
terminów przez podwykonawców, braków surowca itp.  

5. Sprzedawca - Inducomp Industrial Components Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie i adresem: ul. 
Ks. Jeremiego 62, 05-080 Izabelin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000298708, NIP: 5213470732, REGON: 141286033, posiadającą 
kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.  

6. Strony – łącznie Sprzedawca i Kupujący. 
7. Towary – przedmioty, części, materiały lub sprzęt, oferowane na sprzedaż wraz z usługami lub 

same usługi, znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy.  
8. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszych OWS. 
9. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i 

ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. 

 
II. Postanowienia ogólne i zakres zastosowania.  

1. Niniejsze OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i 
określają zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę. Stanowią one 
integralną część Umów i obowiązują obie Strony Umowy. Znajdują one odpowiednie 
zastosowanie do umów dostawy, świadczenia usług zlecenia lub umowy o dzieło, zawieranych 
przez Inducomp Industrial Components Sp. z o.o., których przedmiotem są oferowane przez 
Sprzedawcę Towary.  

2. OWS udostępnione są Kupującym na stronie internetowej Sprzedawcy (www.inducomp.pl), w 
sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie wzorca w zwykłym toku czynności, a 
także w formie pisemnej w Lokalach Sprzedawcy. Przyjęcie OWS następuje w dowolny sposób, 
ale w całości, w tym poprzez przystąpienie do realizacji Umowy.  

3. Przyjęcie przez Kupującego OWS przy jednym Zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla 
wszystkich pozostałych Zamówień i Umów.  

4. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych 
warunków, wzorów umów, wzorców zamówień, regulaminów). Inne warunki handlowe 
zaproponowane przez Kupującego mogą obowiązywać jedynie w razie ich pisemnego 
zaakceptowania przez Sprzedawcę i wyłącznie w zakresie, w jakim pozostają zgodne z OWS (w 
każdym razie jakiekolwiek warunki sprzeczne lub niezgodne z OWS nie są obowiązujące).  
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5. Kupujący zobowiązany jest informować Sprzedawcę o wszelkich zmianach swoich danych 
ujawnionych w Umowach (w szczególności dotyczących adresu), pod rygorem uznania pism i 
faktur VAT wysłanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone (przy zastosowaniu 
domniemań wynikających z przepisów kodeksu postępowania cywilnego).   

III. Zamówienia 

1. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą: 
a. złożenia przez Kupującego Zamówienia w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy; 
b. w przypadku złożenia przez Kupującego w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy zamówienia 

niezgodnego z treścią oferty, z chwilą ostatecznego, pisemnego potwierdzenia przez 
Sprzedawcę zakresu złożonego Zamówienia; 

c. ostatecznej akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego, w 
przypadku gdy Zamówienie zostało złożone bez uprzedniej oferty Sprzedawcy. 

2. W razie rozbieżności co do daty zawarcia Umowy decyduje data złożenia ostatecznego 
oświadczenia przez Sprzedawcę.  

3. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją OWS.  
4. Złożenie Zamówienia, jego przyjęcie jak i składanie oświadczeń co do ich wykonania mogą 

odbywać się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
5. Zamówienia złożone ustnie, włącznie z rozmową telefoniczną, muszą zostać potwierdzone na 

piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba, że zostaną uwzględnione przez 
Sprzedawcę i skierowane do realizacji.  

6. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że znane są mu oznaczenia Towarów 
stosowane w ofercie oraz, że zna parametry techniczne zamawianego Towaru. O ile z 
przepisów prawa nie wynika obowiązek ich wydania, deklaracje, atesty i inne podobne 
dokumenty są wydawane wyłącznie, jeśli tak ustalono w Umowie i mogą być pobierane opłaty 
za usługę ich wystawienia.  

7. Wszelka dokumentacja przygotowana przez Sprzedawcę, w tym rysunki, kosztorysy, oferty itp. 
nie mogą być udostępniane przez Kupującego osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy i są 
przeznaczone wyłącznie w celu zawarcia konkretnej Umowy.  

8. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy sytuacja finansowa Kupującego ulegnie znacznemu 
pogorszeniu lub wyjdą na jaw istotne okoliczności nie znane wcześniej Sprzedawcy, a 
powodujące, że wykonanie Umowy jest zagrożone, Sprzedawca jest uprawniony do 
rozwiązania Umowy w całości albo w części w trybie natychmiastowym i dochodzenia w tym 
zakresie zwrotu poniesionych kosztów. W takim przypadku Kupujący ma prawo do 
dochodzenia odszkodowania, wyłącznie w zakresie, w jakim szkoda była spowodowana 
zawinionym umyślnie działaniem Sprzedawcy, jednak nie wyższego niż wartość zamówionego 
Towaru, zgodnie o ofertą Sprzedawcy. 

9. W przypadku wskazanym w ust. 8 Sprzedawca może także uzależnić dalszą realizację Umowy 
od uiszczenia przez Kupującego przedpłaty całości ceny za Towary objęte Umową.  

IV.  Ceny i warunki płatności 

1. Cena Towarów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury, lub 
na podstawie odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu albo Zamówienia Kupującego 
zaakceptowanego przez Sprzedawcę, w zależności od tego które warunki cenowe mają 
zastosowanie w danym przypadku.  

2. Ceny Towaru określane w cennikach Sprzedawcy mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę w 
każdym momencie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, 
rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Towarami. 
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3. Cena wyrażona jest w polskich złotych lub w euro, o ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej w 
złożonej ofercie. Do cen zostanie doliczony podatek VAT wedle stawek obowiązujących w dniu 
wysyłki Towaru.  

4. Uprawnienie Sprzedawcy do żądania zapłaty ceny określonej na fakturze VAT powstaje z 
chwilą przekazania Towaru Kupującemu lub jego wydania do przewoźnika, pod warunkiem 
realizacji transportu do miejsca wskazanego przez Kupującego. Termin zapłaty każdorazowo 
określany jest w dniach i liczony jest wedle daty wskazanej na fakturze VAT. Za termin zapłaty 
uznaje się datę przekazania należności na konto bankowe Sprzedawcy lub dzień zapłaty 
gotówką do rąk osób upoważnionych przez Sprzedawcę.  

5. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony lub wydany 
Towar, lub z tytułu innych zaistniałych należności, Sprzedawca ma prawo wstrzymać kolejne 
dostawy lub postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wynikające z 
wszystkich wystawionych na rzecz Kupującego faktur VAT.  

6. Kupującemu nie przysługuje wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu 
jakichkolwiek należności (poza tymi, które wyłączeniu od potrącenia nie podlegają z mocy 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa), w tym w każdym przypadku wyłącza się 
prawo potrącenia należności związanych z zawarciem i sposobem wykonania Umowy.  

7. Sprzedawca posiada prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, 
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

8. W żadnym wypadku zgłoszenie przez Kupującego reklamacji, nie uprawnia go do odmowy 
dokonania na rzecz Sprzedawcy płatności w ustalonym terminie.  

9. Sprzedawca może żądać przedpłaty za zamawiane Towary jeżeli znana mu jest sytuacja 
finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone 
Towary lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy Kupujący wcześniej 
nie dotrzymywał terminów płatności, lub istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedawcę 
powództwa przeciwko Kupującemu albo Sprzedawca wszczął przeciwko Kupującemu 
postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w związku z niewywiązywaniem się przez 
Kupującego z obowiązków wynikających z Umów. 

10. W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności przez Kupującego, Sprzedawca uprawniony 
jest do naliczania odsetek w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek maksymalnych za 
opóźnienie, bez dodatkowych wezwań. 

V. Zastrzeżenie prawa własności 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty całości ceny.  
2. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu 

wydanych a nieopłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko 
zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni 
od chwili skierowania żądania. Towary zostaną ponownie wydane Kupującemu na jego koszt 
po uiszczeniu całości ceny za Towary. 

3. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 60 dni, Sprzedawca uprawniony jest do 
odstąpienia od Umowy, a Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru. W 
takim przypadku Sprzedawca będzie dochodził pełnej kwoty odszkodowania obejmujących 
cenę Towarów pomniejszoną o cenę ich zbycia przez Sprzedawcę na rzecz podmiotów trzecich 
(jeżeli zbycie nie nastąpi w terminie 30 dni od ich odebrania, pomniejszenie nastąpi o ich 
wartość oszacowaną przez Sprzedawcę wg stanu Towarów w dniu zwrotu), oraz powiększoną 
o koszty odbioru Towarów, koszty windykacji, obsługi prawnej, koszty utraconych korzyści, 
koszty ich magazynowania, koszty sprzedaży, oraz wynagrodzenia za korzystania z Towarów.  

4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego 
jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa 
własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność 
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Sprzedawcy w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie oraz 
współdziałać ze Sprzedawcą przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego 
zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest 
obowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje dotyczące Towarów Sprzedawcy, a w 
szczególności wskazać miejsce ich położenia. Sprzedawca jest uprawniony do kontrolowania 
sposobu przechowywania Towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego 
odebrania, jeżeli jego prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem lub 
zaniechaniem. 

VI.  Warunki odbioru, dostawy i wydania Towaru  

1. Dostawa Towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest na podstawie i na warunkach  
zawartych w Umowie. Zamówiony Towar może być dostarczony do Kupującego, za 
pośrednictwem firmy kurierskiej, a także odbierany osobiście w siedzibie Sprzedawcy firmy 
Inducomp Sp. z o.o. przy ul. Ruchu Oporu 106A, 32-840 Zakliczyn, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu odbioru. 

2. Dostawy realizowane przez Sprzedawcę są realizowane za pośrednictwem kuriera DPD oraz 
RABEN. Koszt dostawy jest zgodny z ofertą przedstawioną przez Sprzedawcę Kupującemu.  

3. Kupujący może we własnym zakresie i na własny koszt zlecić dostarczenie zamówionego 
Towaru innemu przewoźnikowi niż wskazany w powyższym punkcie.  

4. Za datę dostawy uznaje się moment, w którym Towar zostaje przekazany Kupującemu w 
przypadku odbioru własnego lub, jeśli dostawa ma się odbyć za pośrednictwem przewoźnika, 
za datę dostawy uznaje się moment, gdy Towar zostaje przekazany przewoźnikowi do 
doręczenia, bez względu na to, czy przewoźnik działa na zlecenie Sprzedawcy czy na zlecenie 
Kupującego. 

5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego Towaru w terminie ustalonym w 
potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku ustaleń, dostawa bądź 
odbiór Towaru zostanie zrealizowana w terminie dogodnym dla Sprzedawcy.  

6. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towarów objętych Umową, Sprzedawca wezwie 
Kupującego w formie korespondencji email do ich niezwłocznego odbioru wyznaczając mu 
dodatkowy termin nie krótszy niż 2 dni robocze. W przypadku braku terminowego odbioru 
Towarów Sprzedawca przechowa je przez okres maksymalnie 45 dni. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia Faktury VAT za te Towary 
w pełnej wysokości. Może także obciążyć Kupującego kosztami przechowywania 
nieodebranych Towarów. Po upływie okresu ich przydatności nieodebrane Produkty zostaną 
zutylizowane na koszt i ryzyko Kupującego.   

7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek Siły wyższej, 
Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu 
niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy. Sprzedawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego poinformowania Kupującego o wystąpieniu Siły Wyższej.  

8. W razie zaistnienia Siły Wyższej wpływającej na termin realizacji Umowy, lub poszczególnych 
Zamówień Strony zobowiązują się w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia 
zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 7, ustalić nowy termin wykonania danego Zamówienia 
lub ewentualnie podjąć decyzję o odstąpieniu od jego realizacji za porozumieniem Stron. 

9. Poprzez odbiór Towaru stanowiącego przedmiot Umowy, Kupujący stwierdza jego zgodność z 
Umową, poza uzasadnionymi wadami stwierdzonymi w protokole sporządzonym przy 
odbiorze Towaru (co nie dotyczy sytuacji, gdy rozpoczęto korzystanie z Towaru po wykryciu 
wady). Protokół taki zostanie niezwłocznie przekazany Sprzedawcy, który zobowiązuje się do 
rozpoznania reklamacji i w przypadku jej zasadności wedle swego wyboru do naprawy lub 
dostarczenia Towaru wolnego od wad w terminie 14 dni. Wady, które nie mogły być 
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dostrzeżone przy odbiorze Towaru muszą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od daty realizacji Zamówienia.  

10. Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie lub utratę Towaru Sprzedawca ponosi do 
momentu wydania go z magazynu. Jeśli Strony ustaliły odmienne warunki dostawy, to ryzyka 
wskazane w zdaniu poprzednim przechodzą na Kupującego zawsze z chwilą wydania Towaru 
kurierowi (przewoźnikowi), Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej.  

11. Kupujący w każdym przypadku ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru w 
okresie pomiędzy jego wydaniem, a przejściem prawa własności Towaru na jego rzecz.  

12. W wypadku gdy Towar dostarczany jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa spedycyjnego 
(transportowego) Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu opakowania przesyłki, w celu 
ustalenia, czy przedmiot Umowy i jego opakowanie nie zostały uszkodzone. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń, Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia stosownego protokołu 
odbioru przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej (transportowej), pod rygorem 
uznania, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone do momentu wydania ich Kupującemu.  

13. W razie uszkodzenia Towaru podczas transportu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Sprzedawcę i przesłać mu podpisany protokół odbioru z opisem i uzasadnieniem zgłoszonych 
zastrzeżeń.  

14. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie 
powstałe nie z jego winy (w szczególności nie odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn 
leżących po stronie Kupującego lub firmy spedycyjnej (transportowej).  

15. Brak możliwości dostarczenia Towaru w terminie pierwotnie umówionym, nie zwalnia 
Kupującego z obowiązku odebrania go w innym terminie, natomiast brak możliwości 
odebrania Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego powoduje wymagalność 
obowiązku zapłaty wszelkich należności, tak jakby Towar został odebrany. 

VII.  Rękojmia. Niezgodność Towaru z Umową. Reklamacje.  

1. Sprzedawca zapewnia, że Towary są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, wolne od wad i mogą być użytkowane zgodnie ze swym 
przeznaczeniem. 

2. Kupujący lub osoba dokonująca odbioru Towaru w jego imieniu, zobowiązani są do zbadania 
go pod względem ilościowym i jakościowym w momencie jego wydania przez Sprzedawcę – w 
przypadku odbioru osobistego, w momencie odbioru Towaru od przewoźnika - gdy transport 
jest organizowany przez Sprzedawcę, lub w momencie wydania Towaru przewoźnikowi - gdy 
transport jest organizowany przez Kupującego. Strony przyjmują, że osoba odbierająca w 
imieniu Kupującego Towar jest uprawniona do powyższej weryfikacji Towarów i stosownego 
potwierdzenia ich stanu na dokumencie wydania. 

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Towaru niezgodności jakościowej lub ilościowej 
Towaru z Umową, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej 
dla Sprzedawcy oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni, informuje pisemnie 
Sprzedawcę za pośrednictwem adresu e-mail reklamacje@inducomp.pl o stwierdzonych 
niezgodnościach, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku zgłoszenia 
wady, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia Towaru w stanie nienaruszonym, w 
szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania lub przetwarzania wadliwego 
Towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę pod rygorem utraty prawa do 
zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu 
rękojmi.  

4. W ramach powyższych uprawnień Kupującego, Sprzedawca ma obowiązek usunięcia wady 
wedle własnego wyboru poprzez nieodpłatną naprawę Towaru, wymianę na nowy lub zwrot 
ceny za wadliwy Towar. W każdym razie koszty ponoszone przez Sprzedawcę nie mogą 
przekroczyć wartości sprzedanego Towaru.  
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5. Sprzedawca zobowiązuje się zbadać reklamowany Towar w najbliższym możliwym terminie, 
lecz nie później niż 14 dni roboczych i powiadomić w tym terminie Kupującego o 
uwzględnieniu, bądź odmowie uwzględnienia reklamacji, sposobie i terminie realizacji 
reklamacji.  

6. Jeżeli Kupujący będzie utrudniał załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez Sprzedawcę, 
wówczas Kupujący utraci jakiekolwiek roszczenia względem Sprzedawcy, a Sprzedawca zostaje 
zwolniony od odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami. 

7. O ile Strony nie postanowiły inaczej w Umowie, zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego rękojmia 
zostaje ograniczona do przypadków i zakresu określonych powyżej. 

8. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę ogranicza się do winy umyślnej bądź 
rażącego niedbalstwa Sprzedawcy i łącznie nie może przekraczać wartości opłaconych 
Towarów, których szkoda dotyczy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści 
jest wyłączona.  

9. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego, podmiotów 
z nim powiązanych, ani podmiotów, które poniosły je w związku z wykonaniem Umowy. W 
każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości faktycznie 
zapłaconej przez Kupującego ceny netto z tytułu nabycia sprzedanego Towaru i winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa.  

10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację roszczeń wynikających z reklamacji złożonej przez 
Kupującego do czasu uregulowania przez niego wszelkich zaległych należności oraz 
wypełnienia innych obowiązków wobec Sprzedawcy.  

11. Brak zgłoszenia przez Kupującego reklamacji lub roszczeń zgodnie z powyższymi 
postanowieniami i terminami OWS powoduje utratę przez Kupującego uprawnień z rękojmi 
oraz prawa do reklamacji. 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Niniejsze OWS obowiązują do wszystkich Umów zawartych od dnia 1.01.2021. 
2. Niniejsze OWS obowiązują bezterminowo. 
3. Sprzedawca może dokonać zmian OWS w każdym czasie, zamieszczając treść nowego OWS na 

stronach internetowych Sprzedawcy www.inducomp.pl. Nowe OWS stosuje się do Umów 
zawartych po wprowadzeniu zmiany, a w przypadku obowiązywania umów ramowych, do 
Zamówień zlecanych po wprowadzeniu nowych OWS. 

4. Do Umów zawieranych przez Sprzedawcę zastosowanie znajduje prawo polskie i jurysdykcję 
posiadają sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych 
w związku z wykonywaniem Umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności 
polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny 
właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.  

6. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w tym 
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

7. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych 
regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swej ważności, a w razie takiej 
konieczności Strony wprowadzą zgodnie dodatkowe postanowienia. 


