
 

  1 

 
REGULAMIN OBROTU OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI  

DISTRIBEV ORBICO SPÓŁKA Z O. O. W WARSZAWIE 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Regulamin obrotu Opakowaniami (zwany dalej „Regulaminem”) został wprowadzony przez 

Distribev Orbico zgodnie z zasadami określonymi w art. 384 oraz nast. Kodeksu Cywilnego i ma 
zastosowanie przy wykonywaniu zawieranych przez Distribev Orbico umów 
dostawy/sprzedaży Towarów oraz postępowania z Opakowaniami po nich.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia 13.04.2015 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy dostawy/sprzedaży Towarów 

oraz obrotu Opakowaniami (w tym umów zawartych w formie ustnej, potwierdzonych 
wystawieniem faktur/y VAT), co oznacza, że zawarcie przez Klienta w/w umowy z Distribev 
Orbico jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.distribevorbico.pl, 
u przedstawicieli handlowych prowadzących obsługę Klientów oraz w lokalizacjach Distribev 
Orbico. Regulamin może zostać udostępniony Klientowi za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, na adres e-mail wskazany Distribev Orbico przez Klienta. 

 
DEFINICJE 

 
§ 2 

1. Dokument Rozliczenia Opakowań – dokument ewidencjonujący obrót Opakowaniami, 
umieszczony na jednym wydruku wraz z fakturą VAT dokumentującą sprzedaż Towarów lub, 
w niektórych przypadkach, na oddzielnym dokumencie i wydruku, określającym ilość 
i wartość Opakowań pobranych i zwróconych przez Klienta.  

2. Distribev Orbico – Distribev Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dane rejestrowe 
w stopce). 

3. Klient – odbiorca/nabywca Towarów.  
4. Okres Rozliczeniowy – czasokres rozliczenia ilości Opakowań podlegających zwrotowi.  

Pierwszy Okres Rozliczeniowy obejmuje czasokres od pierwszej operacji obrotu 
Opakowaniami, potwierdzonej Dokumentem Rozliczenia Opakowań, do dnia 31.05.2018 r. 
Następne Okresy Rozliczeniowe obejmują kolejnych 36 miesięcy, poczynając od dnia 1-go 
czerwca danego Okresu Rozliczeniowego do dnia 31-go maja roku kalendarzowego, w którym 
nastąpi rozliczenie. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Distribev Orbico 
i Klientem, Okres Rozliczeniowy upływa po 30-stu dniach od dnia zakończenia współpracy. 
Strony mogą poczynić ustalenia odrębne w zakresie terminu zakończenia pierwszego Okresu 
Rozliczeniowego, długości oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia kolejnych Okresów 
Rozliczeniowych oraz terminu zakończenia ostatniego Okresu Rozliczeniowego, 
następującego po zakończeniu współpracy, które dla swej ważności wymagają zachowania 
formy pisemnej. 

5. Rozliczenie Okresowe Opakowań - rozliczenie dot. obrotu Opakowaniami pomiędzy 
Distribev Orbico i Klientem, z uwzględnieniem w szczególności regulacji ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

6. Opakowania – opakowania zwrotne, wielokrotnego użytku, w szczególności: 
- beczka typu KEG o pojemności 20 l, 30 l, 50 l, 
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- butelka o pojemności 0,5 l, 
- skrzynka na butelki o pojemności 0,5 l, 
- palety typu Euro o wymiarach 1200 mm x 800 mm (zgodne z kodeksem UIC 435-2 opartym 

na normie EN 13698-1) 
- palety  przemysłowe o  wymiarach 1200 mm x 1000 mm. 

7. Towary – asortyment znajdujący się w ofercie Distribev Orbico. 
8. Typ opakowania – indywidualny indeks materiałowy funkcjonujący w Distribev Orbico. 

 
ZASADY ROZLICZEŃ OBROTU OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI  

 
§ 3  

1. Obrót Opakowaniami w Distribev Orbico, z uwzględnieniem ich ilości oraz wartości, odbywa 
się na podstawie Dokumentu Rozliczenia Opakowań.  

2. Distribev Orbico pobiera kaucję za Opakowania w wysokości określonej w aktualnym cenniku 
Distribev Orbico. 

3. Wysokość kaucji za Opakowania uwidoczniona jest w Dokumencie Rozliczenia Opakowań 
w cenach brutto. 

4. Wartości Opakowania nie uwzględnia się w treści faktury VAT dokumentującej sprzedaż 
Towarów. 

5. Rozliczenie Okresowe Opakowań nastąpi z uwzględnieniem kaucji wskazanej w Dokumencie 
Rozliczenia Opakowań. 

 
§ 4 

1. Klient zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie Towarów oraz odbioru Opakowań do 
rozliczenia Opakowań na warunkach określonych w Dokumencie Rozliczenia Opakowań, 
w szczególności w zakresie wartości Opakowań oraz wskazanego terminu rozliczenia. 

2. Różnica pomiędzy wartością Opakowań dostarczonych i zwróconych przez Klienta, 
wykazanych w Dokumencie Rozliczenia Opakowań, będzie powodować zwiększenie lub 
zmniejszenie salda należności Klienta. 
                                                                                  

  § 5 
1. Zwracane Opakowania powinny być posortowane zgodnie z typem i rodzajem Opakowań 

danego producenta Towarów.  
2. Distribev Orbico przyjmuje Opakowania w ilościach wynikających z salda obrotu 

opakowaniami pomiędzy Klientem a Distribev Orbico. 
3. Distribev Orbico zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Opakowań, które są uszkodzone 

lub trwale zabrudzone, a w szczególności palet: 
 złej jakości (zapleśniałych i zbutwiałych), 
 z wyraźnymi ubytkami, pęknięciami lub złamanymi deskami, 
 z widocznymi wystającymi zadziorami, gwoźdźmi, śrubami itp., 
 niezgodnych ze standardami i normami opisanymi w  § 2 Regulaminu, 

jak również butelek, skrzynek oraz beczek typu KEG z silnymi zanieczyszczeniami, trudnymi 
do usunięcia w standardowym procesie technologicznym. 
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ROZLICZENIE OKRESOWE OPAKOWAŃ 
 

§ 6 
1. Klient zobowiązany jest do zwrotu Distribev Orbico Opakowań pobranych w danym Okresie 

Rozliczeniowym, najpóźniej w ostatnim dniu tego Okresu Rozliczeniowego. 
2. Nie później niż 7-go dnia po dniu upływu danego Okresu Rozliczeniowego, Distribev Orbico 

wystawi fakturę VAT dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwróconych przez Klienta 
Opakowań pobranych w danym Okresie Rozliczeniowym. Do faktury VAT dołączona będzie 
specyfikacja z wyszczególnieniem ilości, rodzaju, wartości pobranych i zwróconych przez 
Klienta Opakowań w danym Okresie Rozliczeniowym. Rozliczenie Okresowe Opakowań 
nastąpi z uwzględnieniem wartości kaucji wykazanej w Dokumencie Rozliczenia Opakowań. 

3. Fakturze VAT  towarzyszyć będzie dokument techniczny, rozliczający należność z wystawionej 
faktury VAT. Wystawienie faktury VAT nie wpływa na zmianę salda należności Klienta, 
a wartości w niej wskazane nie podlegają zapłacie w formie pieniężnej. 

4. Wystawienie faktury VAT nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uregulowania 
zobowiązań wynikających z Dokumentu Rozliczenia Opakowań. 

 
§ 7 

1. Jeśli Klient w Okresie Rozliczeniowym dokona zwrotu Distribev Orbico większej ilości danego 
typu Opakowań niż ilość Opakowań przyjętych, Distribev Orbico wystawi fakturę korygującą 
do faktur VAT z poprzednich Okresów Rozliczeniowych. Korekcie będą podlegać faktury VAT 
wystawione w okresie ostatnich 5 lat. Faktura korygująca będzie wystawiona, jeśli typ, ilość 
oraz wartość opakowań zgadza się z danymi wskazanymi w fakturach VAT zamykających 
poprzednie Okresy Rozliczeniowe. W innym wypadku, Klient wystawi fakturę VAT na kwotę 
stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Opakowań zwróconych i odebranych. Informacje 
o ilości i wartości Opakowań, niezbędne do wstawienia przez Klienta faktury VAT, zostaną 
przekazane Klientowi przez Distribev Orbico. 

2. Fakturze korygującej towarzyszyć będzie dokument techniczny, rozliczający wartość 
wystawionej faktury korygującej. Wystawienie faktury korygującej, obejmującej nadwyżkę 
zwróconych Opakowań w danym Okresie Rozliczeniowym, nie wpływa na zmianę salda 
należności Klienta, a wartości w niej wskazane nie podlegają zapłacie w formie pieniężnej ani 
nie mogą zostać umorzone w drodze potrącenia ze zobowiązaniami Klienta w stosunku do 
Distribev Orbico. 

3. Faktura VAT wystawiana przez Klienta nie później niż 7-go dnia po upływie danego Okresu 
Rozliczeniowego winna zawierać co najmniej następujące dane: Distribev Orbico sp. z o. o., 
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, NIP: 521-368-18-31, i być wysłana na adres: Iron 
Mountain Polska sp. z o.o., 26-617 Radom, ul. Czarnieckiego 122, z dopiskiem: „dla Distribev 
Orbico sp. z o.o. w Warszawie”. Distribev Orbico po otrzymaniu faktury VAT od Klienta wystawi 
i odeśle do Klienta dokument techniczny, rozliczający należność z otrzymanej faktury VAT. 
Wystawienie faktury VAT nie wpływa na zmianę salda należności Klienta, a wartości w niej 
wskazane nie podlegają zapłacie w formie pieniężnej. 

 
ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY 

 
§ 8 

1. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Distribev Orbico i Klientem, Klient jest 
zobowiązany do zwrotu pozostałych na saldzie klienta Opakowań w ciągu 30-stu dni od dnia 
powzięcia przez jedną ze Stron informacji o zakończeniu współpracy bądź od jej zakończenia. 
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2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Distribev Orbico o podjętej decyzji 
o zakończeniu prowadzenia działalności. Informacja powinna być przekazana nie później niż 
30 dni przed planowanym terminem zakończenia prowadzenia działalności w następujący 
sposób: 

 telefonicznie pod numerem telefonu 32 628 99 99 opcja 1 lub 2 
 mailowo na adres kontakt.dbo.pl@orbico.com 
 przedstawicielowi handlowemu podczas jego wizyty u Klienta 
 

§ 9 
1. W przypadku braku dokonania zwrotu Opakowań w terminie określonym w § 8, Distribev 

Orbico wystawi fakturę VAT na kwotę odpowiadającą wartości salda niezwróconych 
Opakowań, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku, gdy w danym Okresie Rozliczeniowym, w związku z zakończeniem współpracy, 
saldo co do ilości Opakowań wykazuje nadwyżkę Opakowań zwróconych przez Klienta 
w stosunku do Opakowań pobranych, rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 
niniejszego Regulaminu. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 10 

Informacje dotyczące bieżącego salda Opakowań danego Klienta (co do ich wartości) można 
uzyskać w Distribev Orbico pod telefonem nr 32 628 9999, opcja 2. 
 

 § 11 
1. Distribev Orbico jest uprawniony do wprowadzenia zmian do Regulaminu w każdym czasie, 

bez wskazywania przyczyny zmian, a w szczególności w przypadku: 
a) zmiany przepisów prawa, 
b) wydania decyzji bądź innego orzeczenia przez organy administracyjne bądź sądy, 
c) wprowadzenia zmian w ofercie Distribev Orbico. 
2. Zmiany do Regulaminu będą notyfikowane Klientom przez ich zamieszczenie (w postaci 

zmodyfikowanej wersji tekstu jednolitego Regulaminu) na stronie internetowej pod 
adresem www.distribevorbico.pl, za pośrednictwem przedstawicieli handlowych 
prowadzących obsługę Klientów, przez ich udostępnienie w lokalizacjach Distribev 
Orbico, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail wskazany 
przez Klienta. Wybór sposobu komunikacji należy do Distribev Orbico. 

 
§ 12 

1. Umowy zawierane z Klientem mogą zawierać regulacje odmienne od postanowień niniejszego 
Regulaminu, uzgodnione indywidualnie przez strony. W takim wypadku, postanowienia 
umowne  znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 

2. Zasady określone niniejszym Regulaminem obowiązują w trakcie trwania współpracy i mają 
zastosowanie do dnia całkowitego rozliczenia Klienta z Distribev Orbico. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową i/lub Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego. 

4. Regulamin w zmienionej treści wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. 
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