
Licensed for electronic use by ATB Austria Antriebstechnik AG; Licence N° 07/17/07 ORGALIME



Licensed for electronic use by ATB Austria Antriebstechnik AG; Licence N° 07/17/07 ORGALIME



Licensed for electronic use by ATB Austria Antriebstechnik AG; Licence N° 07/17/07 ORGALIME



Licensed for electronic use by ATB Austria Antriebstechnik AG; Licence N° 07/17/07 ORGALIME



Aneks ATB do Ogólnych Warunków Orgalime S 2012 

Aneks ATB do Orgalime S 2012, 17 lutego  1 

1 Postanowienia ogólne 

Ogólne Warunki Orgalime S 2012 i niniejszy Aneks 

mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy 

ATB a Nabywcą.  

Jeśli Nabywca powołuje się w korespondencji z ATB 

na inne warunki, takie inne warunki mają 

zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy ATB 

wyraźnie zaakceptuje je na piśmie. Jeśli ATB 

powołuje się  

na Warunki Ogólne Orgalime S 2012 w ofertach, 

potwierdzeniach zamówień i innej korespondencji 

z klientami, do wszelkich zawartych w związku  

z tym umów stosuje się Warunki Ogólne Orgalime 

S 2012 i niniejszy Aneks. 

Nabywca potwierdza, że jest w posiadaniu 

Warunków Ogólnych Orgalime S 2012 i Aneksu. 

 

2 Zmiany 

 

2.1 Rysunki 

2.1.1 Wszystkie specyfikacje, rysunki oraz wagi  

i wymiary podane w naszej ofercie mają charakter 

poglądowy, a opisy i ilustracje zawarte w naszych 

katalogach, cennikach i innych materiałach 

reklamowych mają za zadanie jedynie przedstawić 

ogólny zarys prezentowanych tam wyrobów; żadne 

z nich nie stanowią części umowy. Po przyjęciu 

naszej oferty przesyłamy, na życzenie i bezpłatnie, 

zestaw oficjalnych schematów/szkiców. 

 

2.2 Kontrola i badania 

2.2.1 Wyroby ATB są poddawane szczegółowej 

kontroli i, o ile to możliwe, standardowym 

badaniom w naszych zakładach przed wysyłką.  

Jeśli wymagają Państwo badań/testów innych niż 

wskazane w naszej ofercie albo przeprowadzenia 

prób w obecności Państwa lub Państwa 

przedstawiciela, zostaną one przeprowadzone za 

dodatkowym wynagrodzeniem. W razie 

niestawienia się przez Państwa w terminie na 

wymagane przez Państwa badania lub kontrolę, o 

gotowości do której zostali Państwo powiadomieni 

przez nas z siedmiodniowym wyprzedzeniem, 

badania zostaną przeprowadzone bez Państwa 

udziału z takim samym skutkiem, jak gdyby w nich 

Państwo uczestniczyli. 

 

2.3 Dostawa, przeniesienie ryzyka 

2.3.1 O ile inaczej nie wskazano w naszej 

ofercie, podane ceny obejmują dostawę wybranym 

przez nas środkiem transportu. O ile nie określono 

inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za 

rozładunek. 

2.3.2 Ryzyko dot. wyrobów przechodzi na 

Nabywcę zgodnie z odnośnymi warunkami 

INCOTERMS: EXW (z zakładu). 

2.3.3 Ryzyko przechodzi na Państwa z chwilą 

realizacji dostawy, stąd ponoszą Państwo 

odpowiedzialność za ubezpieczenie towaru, chyba 

że inaczej ustalono na piśmie. 

Bez względu na dokonanie dostawy i przeniesienie 

ryzyka, zachowujemy prawo własności do towarów 

do czasu otrzymania pełnej zapłaty za (i) wszystkie 

towary i/lub usługi objęte Umową i (ii) wszelkie 

inne towary i/lub usługi dostarczone Państwu przez 

nas na podstawie jakiejkolwiek umowy pomiędzy 

nami. Pełna zapłata obejmuje między innymi 

ewentualne odsetki i inne kwoty należne zgodnie  

z warunkami tu zawartymi oraz warunkami innych 

umów zawartych pomiędzy nami. 

2.3.4 Do czasu przejścia na Państwa prawa 

własności do towarów, znajdują się Państwo w ich 

posiadaniu jako nasz depozytariusz. Zobowiązani są 

Państwo przechowywać towary oddzielnie od 

innych materiałów i wyraźnie oznaczyć towar lub 

pojemnik, w którym towar jest przechowywany, 

tak by można było łatwo zidentyfikować go jako 

naszą własność oraz opatrzyć numerem 

zamówienia, w ramach którego dany towar został 

dostarczony. 

2.3.5 Państwa prawo do posiadania towaru 

ustaje w razie ogłoszenia upadłości albo podjęcia 

jakiejkolwiek czynności lub decyzji, która 

uprawniłaby syndyka do przejęcia jakiegokolwiek 

majątku lub jakąkolwiek osobę do złożenia wniosku 

o likwidację. Mamy prawo wejścia do obiektów, 

gdzie przechowywane są lub gdzie spodziewamy 

się,  

że są przechowane towary w celu ich odzyskania 

oraz prawo ich przejęcia.  

 

2.4 Odpowiedzialność za zwłokę 

2.4.1 Terminy wysyłki lub dostawy liczy się od 

daty otrzymania przez nas pisemnego zamówienia 

oraz wszelkich informacji i schematów/szkiców 

niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zlecenia. 

Termin wysyłki lub dostawy przedłuża się o 

uzasadniony okres w przypadku, gdy opóźnienie  

w wysyłce lub dostawie jest skutkiem instrukcji  

od Państwa lub ich braku, sporu pracowniczego, 

albo innych okoliczności poza naszą kontrolą.  

2.4.2 Wszystkie terminy dostaw i wysyłki 

podawane są w dobrej wierze, ale – o ile nie 

wskazano inaczej – mają charakter szacunkowy i 

nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne 

opóźnienia.    

2.4.3 Jeśli dany wyrób nie zostanie dostarczony 

w terminie, Nabywca ma prawo do żądania kary 

umownej od dnia, w którym powinna nastąpić 

dostawa, o ile Nabywca jest w stanie wykazać, (i) 

że poniósł szkodę na skutek opóźnienia oraz (ii)  

jaka jest wysokość tej szkody. 

2.4.4 Kara umowna wynosi 0,5% ceny zakupu  

za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Kara 

umowna nie może przekroczyć 5 % ceny zakupu. 
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2.5 Odpowiedzialność za wady 

2.5.1 Nasza odpowiedzialność wynikająca 

 z niniejszego paragrafu zastępuje wszelkie 

gwarancje i rękojmie dotyczące jakości i 

przydatności do konkretnego celu; z zastrzeżeniem 

postanowień tu zawartych, nie ponosimy żadnej 

innej odpowiedzialności, czy to umownej, 

deliktowej czy z innego tytuły, za wady 

dostarczonych towarów ani  

za obrażenia ciała (z wyjątkiem śmierci i obrażeń  

na skutek naszego zaniedbania), szkody lub straty 

wynikłe z takich wad lub robót wykonanych  

w związku z nimi. 

 

2.6 Odpowiedzialność za szkody 

2.6.1 ATB nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

(z wyjątkiem przewidzianych kar umownych) 

wobec Nabywcy, czy to z tytułu naruszenia 

warunków umowy, gwarancji, rękojmi, 

zabezpieczenia przed odpowiedzialnością, deliktu 

(w tym zaniedbania), odpowiedzialności 

obiektywnej, obowiązku ustawowego czy z innego 

tytułu, za utratę zysku, przychodów, za zakłócenia 

działalności, za brak możliwości wykorzystania, za 

stratę umowy, kapitału, transakcji biznesowej, 

produkcji lub inne podobne straty, straty 

przypadkowe lub wynikowe, bezpośrednie lub 

pośrednie.  

2.6.2 W żadnym razie całkowita 

odpowiedzialność ATB z tytułu wszelkich roszczeń 

o szkody lub straty powstałe na skutek naruszenia 

umowy, gwarancji, rękojmi, zwolnienia z 

odpowiedzialności, deliktu (w tym zaniedbania), 

odpowiedzialności obiektywnej, obowiązku 

ustawowego czy z innego tytułu, w związku z 

wykonaniem lub niewykonaniem umowy nie może 

przekroczyć (łącznie z tytułu wszystkich roszczeń) 

całkowitej ceny zakupu.  

2.6.3 Niniejszy paragraf 2.6 stosuje się w 

maksymalnym zakresie dopuszczonym przepisami 

prawa. 

 

2.7 Warunki płatności 

2.7.1 Nabywca dokonuje płatności w terminie 

trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury. 

 

2.8 Przeniesienie praw 

Nabywca nie ma prawa zlecić podwykonawcy, 

przenieść ani dokonać cesji żadnych swoich praw 

lub obowiązków w związku z niniejszą umową. 

 

2.9 Nieważność 

2.9.1 Nieważność, niezgodność z prawem, bądź 

bezskuteczność któregokolwiek postanowienia 

niniejszej umowy nie ma wpływu na ważność 

pozostałych jej postanowień. Jeśli któreś z 

postanowień umowy okaże się nieważne, 

niezgodne z prawem lub prawnie nieskuteczne 

zostanie zastąpione przez postanowienie ważne 

niosące skutki możliwie najbardziej zbliżone do 

skutków pierwotnego postanowienia. 


