
Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi Distribev Orbico Spółka z o. o. 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi (zwany dalej „Regulaminem”) został 

ustalony i udostępniony przez Distribev Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Utrata nr 4 na warunkach określonych w art. 384 i następne Kodeksu Cywilnego i ma 
zastosowanie do zawieranych przez Distribev Orbico Sp. z o.o. z Klientami umów 
dostawy/sprzedaży Towarów Distribev Orbico Sp. z o.o. oraz opakowań.  

2. Regulamin określa zasady rozliczeń w ramach obrotu Opakowaniami Zwrotnymi 
pomiędzy Distribev Orbico Sp. z o.o. i Klientem w oparciu o regulacje ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy dostawy/sprzedaży 
Towarów Distribev Orbico Sp. z o.o. oraz obrotu Opakowaniami Zwrotnymi (w tym 
umowy dokumentowanej fakturą VAT), co oznacza, że zawarcie przez Klienta w/w 
umowy z Distribev Orbico Sp. z o.o. jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta 
niniejszego Regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Klientów Distribev Orbico Sp. z o.o. na stronie 
internetowej pod adresem www.DistribevOrbico.pl, jak również u przedstawicieli 
handlowych prowadzących obsługę Klientów oraz w oddziałach Distribev Orbico Sp. z 
o.o. prowadzących sprzedaż Towarów Distribev Orbico Sp. z o.o. na terenie całego 
kraju.        
 

§ 2 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Dokument Rozliczenia Opakowań – dokument ewidencjonujący obrót Opakowaniami 
Zwrotnymi umieszczony na jednym druku wraz z fakturą VAT dokumentującą sprzedaż 
Towarów Distribev Orbico Sp. z o.o.  lub w niektórych przypadkach na oddzielnym 
dokumencie, określający ilość i wartość pobranych i zwróconych przez Klienta 
Opakowań Zwrotnych.  

2. Distribev Orbico – Distribev Orbico Sp. z o.o. 
3. Klient – nabywca Towarów Distribev Orbico Sp. z o.o.  
4. Okres Rozliczeniowy – czasokres rozliczenia Opakowań Zwrotnych podlegających 

zwrotowi.  Pierwszy Okres Rozliczeniowy obejmuje czasokres od pierwszej operacji 
obrotu Opakowaniami Zwrotnymi potwierdzonej Dokumentem Rozliczenia 
Opakowań, opisanym w pkt 1 powyżej, do dnia 31.05.2018r. / lub zgodnie z zapisami 
zawartymi w indywidualnej umowie z Klientem. Następne Okresy Rozliczeniowe 
obejmują czasokres trzydziestu sześciu miesięcy, poczynając od dnia 1 czerwca danego 
okresu rozliczeniowego do dnia 31 maja roku kalendarzowego w którym nastąpi 
rozliczenie. W przypadku zakończenia współpracy handlowej pomiędzy Distribev 
Orbico Sp. z o.o. i Klientem, Okres Rozliczeniowy upływa po 30 dniach od dnia 
zakończenia współpracy handlowej. 

5. Opakowania Zwrotne – opakowania wielokrotnego użytku, w szczególności: 
- beczka typu keg o pojemności 20 l, 30 l, 50 l, 
- butelka o pojemności 0,5 l, 
- skrzynka na butelki o pojemności 0,5 l, 
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- palety typu Euro o wymiarach 1200 mm x 800 mm ( zgodne z kodeksem UIC 435-2  
opartym  
na normie EN 13698-1) i palety  przemysłowe o  wymiarach 1200 mm x 1000 mm. 

6. Towary Distribev Orbico Sp. z o.o.  – asortyment sprzedażowy Distribev Orbico Sp. z 
o.o. 
 
 

Zasady rozliczeń obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w ramach Okresu Rozliczeniowego 
 

§ 3  
1. Distribev Orbico pobiera kaucję za Opakowania Zwrotne w wysokości określonej w 

aktualnym cenniku Distribev Orbico. 
2. Wysokość brutto kaucji za pobrane przez Klienta Opakowania Zwrotne uwidoczniona 

jest na Dokumencie Rozliczenia Opakowań. 
3. Wartości Opakowania Zwrotnego nie uwzględnia się w treści faktury VAT 

dokumentującej sprzedaż Towarów Distribev Orbico. 
 

§ 4 
1. Klient zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie Towarów Distribev Orbico oraz 

Opakowań Zwrotnych do zapłaty kaucji za Opakowania Zwrotne w wysokości i terminie 
określonym w Dokumencie Rozliczenia Opakowań. 

2. Różnica wartościowa pomiędzy wartością Opakowań Zwrotnych pobranych a 
zwróconych będzie zwiększać lub pomniejszać saldo należności/zobowiązań Klienta. 

                                                                                  
  § 5 

       Distribev Orbico nie przyjmuje do zwrotu: 
1. Palet: 

- powyżej salda ilościowego wynikającego z obrotu opakowaniami pomiędzy 
Klientem a Distribev Orbico oraz salda ilościowego  przeniesionego do Distribev 
Orbico  na koniec współpracy z Grupą Żywiec S.A., 

- 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 pkt 5 Regulaminu. 
2. Butelek, skrzynek oraz beczek typu keg: 

-  powyżej salda ilościowego wynikającego z obrotu opakowaniami pomiędzy  
Klientem  a Distribev Orbico oraz salda ilościowego przeniesionego do Distribev 
Orbico na koniec współpracy z Grupą Żywiec S.A., jeśli są to opakowania innych niż 
Grupa  Żywiec S.A. producentów, 

-     uszkodzonych, 
-     z silnymi zanieczyszczeniami trudnymi do usunięcia w standardowym procesie    
      technologicznym. 

 
 

Zasady rozliczeń obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w związku z upływem Okresu 
Rozliczeniowego 

 



§ 6 
Klient zobowiązany jest do zwrotu Distribev Orbico Opakowań Zwrotnych pobranych w 
danym Okresie Rozliczeniowym najpóźniej w ostatnim dniu tego Okresu Rozliczeniowego. 

 
§ 7 

1. Nie później niż siódmego dnia po dniu upływu danego Okresu Rozliczeniowego, 
Distribev Orbico wystawi fakturę VAT dokumentującą kwotę należności z tytułu 
niezwróconych przez Klienta Opakowań Zwrotnych pobranych w danym Okresie 
Rozliczeniowym. Do faktury VAT dołączona będzie specyfikacja z wyszczególnieniem 
ilości, rodzaju, wartości pobranych i zwróconych przez  Klienta Opakowań Zwrotnych 
w danym Okresie Rozliczeniowym.  

2. Fakturze VAT o której mowa w ust. 1 powyżej, towarzyszyć będzie dokument 
techniczny, rozliczający tę fakturę VAT. Wystawienie faktury VAT za niezwrócone 
Opakowania Zwrotne nie wpłynie na zmianę salda należności Klienta. Faktura VAT za 
niezwrócone opakowania nie będzie podlegała zapłacie. 

3. Wystawienie faktury VAT, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie zwalnia Klienta z 
obowiązku terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z faktury VAT 
dokumentującej sprzedaż Towarów Distribev Orbico oraz Dokumentu Rozliczenia 
Opakowań. 

§ 8 

1. W przypadku gdy Klient w danym Okresie Rozliczeniowym dokona zwrotu do Distribev 
Orbico większej ilości Opakowań Zwrotnych niż ilość odebranych od Distribev Orbico, 
Klient wystawi fakturę VAT na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością 
Opakowań Zwrotnych zwróconych i odebranych. Informacje o ilości i wartości 
Opakowań Zwrotnych, niezbędne do wstawienia przez Klienta faktury VAT, zostaną 
przekazane Klientowi przez Distribev Orbico. 

2. Faktura VAT o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wystawiona na: Distribev 

Orbico Sp. z o. o., 03- 877 Warszawa, ul. Utrata 4, NIP: 521-368-18-31, nie później niż 

siódmego dnia po upływie danego Okresu Rozliczeniowego i  wysłana na adres : Iron 

Mountain Polska Sp. z o.o., 26-617 Radom ul. Czarnieckiego 122, z dopiskiem: Distribev 

Orbico. Fakturze VAT o której mowa w ust. 1 powyżej, towarzyszyć będzie dokument 

techniczny, rozliczający tę fakturę VAT. Wystawienie faktury VAT nie wpłynie na 

zmianę salda należności Klienta. Faktura VAT za niezwrócone Opakowania Zwrotne nie 

będzie podlegała zapłacie. 

 

 

 
Zasady rozliczeń obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w związku z zakończeniem współpracy 

handlowej 
 

§ 9 



1. W przypadku zakończenia współpracy handlowej pomiędzy Distribev Orbico i 
Klientem, Klient  jest zobowiązany do zwrotu Distribev Orbico Opakowań Zwrotnych 
pobranych 
i niezwróconych w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez jedną ze Stron informacji od 
kontrahenta o zakończeniu współpracy. 

2. W przypadku braku dokonania zwrotu w terminie określonym w ust. 1 powyżej, 
Distribev Orbico wystawi fakturę VAT na kwotę należności obejmującą wartość salda 
niezwróconych Opakowań Zwrotnych, zgodnie z zasadami opisanymi w par. 7 
niniejszego Regulaminu. 

 
§ 10 

W przypadku gdy w związku z zakończeniem współpracy handlowej pomiędzy Distribev 
Orbico i Klientem, saldo wzajemnych rozliczeń Opakowań Zwrotnych wykazuje 
nadwyżkę zwróconych przez Klienta Opakowań Zwrotnych do Distribev Orbico w 
stosunku do pobranych, Klient wystawi fakturę VAT zgodnie z zasadami opisanymi w 
par. 8 niniejszego Regulaminu.  
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 11 
Informacji dotyczących bieżącego salda wartościowego Opakowań Zwrotnych danego Klienta 
udziela w imieniu Distribev Orbico, Administrator do Spraw Finansowych, pod telefonem nr 
32 628 9999, opcja 2.  
 

 § 12 
1. Distribev Orbico ma prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian do Regulaminu, 

w szczególności w przypadku: 
a) zmiany przepisów prawa, 
b) decyzji, orzeczeń wydanych przez organy władzy administracyjnej bądź sądy, 
c) wprowadzenia zmian w ofercie produktowej. 

 
2. Zmiany do Regulaminu będą notyfikowane Klientom przez Distribev Orbico na stronie 

internetowej pod adresem www.DistribevOrbico.pl, jak również za pośrednictwem 
przedstawicieli handlowych, prowadzących obsługę Klientów  oraz w oddziałach 
Distribev Orbico prowadzących sprzedaż Towarów Distribev Orbico na terenie całego 
kraju.    

 
§ 13 

W przypadku gdy z Klientem zawarta została umowa indywidualna, postanowienia zawarte w 
takiej umowie odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo 
przed postanowieniami Regulaminu. 

 
 

§ 14 
Zasady określone niniejszym Regulaminem obowiązują w trakcie współpracy handlowej 
i mają zastosowanie do momentu całkowitego rozliczenia Klienta z Distribev Orbico. 
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§ 15 

W sprawach nieuregulowanych umową indywidualną i Regulaminem stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 16 
 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2015  r. 
 

 


