Zasady Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w spółce Kronopol sp. z o. o. z siedzibą w śarach
(obowiązują od 01 sierpnia 2008r.)

Słownik pojęć zastosowanych w Zasadach Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi
Nabywca – Kronopol sp. z o. o. z siedzibą w śarach
siedziba Nabywcy –68-200 śary, ul. Serbska 56, Polska
Dostawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba
prawna dokonująca dostawy
opakowanie – wprowadzony do obrotu wyrób wykonany z jakichkolwiek materiałów, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu,
dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów – od surowców do towarów przetworzonych
opakowanie wielokrotnego uŜytku – opakowanie, które moŜe być wykorzystywane ponownie do tego samego celu, do którego było
pierwotnie przeznaczone
opakowanie zwrotne – zazwyczaj opakowanie wielokrotnego uŜytku, którego posiadacz jest uprawniony lub zobowiązany – w zaleŜności
od postanowień umownych – do ich zwrotu, przy czym uznanie opakowania za zwrotne zaleŜy nie tylko od jego zewnętrznych cech, ale
równieŜ od treści stosunku prawnego, który łączył Dostawcę i Nabywcę takiego opakowania
zwrot opakowania – postawienie przez Nabywcę do dyspozycji Dostawcy w siedzibie Nabywcy opakowania
kaucja – suma pienięŜna – określona w umowie zawartej pomiędzy Nabywcą a Dostawcą – będąca gwarancją dotrzymania przez nabywcę
zobowiązania zwrotu opakowania zwrotnego Dostawcy i stanowiąca odszkodowanie naleŜne Dostawcy w razie niedopełnienia zobowiązania
zwrotu tego opakowania przez Nabywcę
odpad opakowaniowy – wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego uŜytku, wycofane z ponownego uŜycia, stanowiące
odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Nabywca dąŜy, aby objętość i masa opakowań ograniczona była do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia ich funkcji

2.

Nabywca wspólnie z Dostawcą na etapie ofertowania i składania zamówienia powinni ustalić:

3.

a.

rodzaj opakowania, w którym nastąpi dostawa

b.

charakter opakowania, w którym nastąpi dostawa, tj. czy opakowanie jest opakowaniem zwrotnym czy bezzwrotnym

c.

wysokość kaucji za opakowanie lub odpłatność za opakowanie oraz warunki i termin jego zwrotu, w przypadku, gdy dostawa
nastąpi w opakowaniu zwrotnym

Nabywca preferuje dostawy realizowane przez Dostawców w opakowaniach zwrotnych wielokrotnego uŜytku, posiadających
właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalającą na ich wykorzystanie w określonej ilości cykli, przy normalnych warunkach
zastosowania.
OBRÓT OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI

1.

Opakowanie wydane przez Dostawcę Nabywcy w zamian za kaucję – opakowanie wydane (wypoŜyczone) do dyspozycji Nabywcy na
ustalony w umowie termin - do tego czasu opakowanie stanowi własność Dostawcy.
1.1. JeŜeli w zawartej pomiędzy Nabywcą a Dostawcą umowie określona została wysokość kaucji za opakowanie zwrotne oraz
ustalone zostały warunki i termin jego zwrotu, wówczas wydanie opakowania zwrotnego przez Dostawcę nie stanowi dla Nabywcy
odpłatnej dostawy towarów.
1.2. JeŜeli Nabywca nie zwróci Dostawcy opakowania zwrotnego na warunkach i w terminie ustalonym w umowie, wówczas Dostawca
ma prawo wystawić Nabywcy fakturę dokumentującą odpłatną dostawę opakowania, przy czym wartość faktury powinna
odpowiadać określonej w umowie wysokości kaucji za opakowanie zwrotne.
1.3. Dostawca jest zobowiązany wystawić spółce Kronopol sp. z o. o. fakturę, o której mowa w pkt 1.2 w ciągu 7 dni od ustalonego
w umowie terminu zwrotu opakowania zwrotnego, z zastrzeŜeniem pkt 1.4.
1.4. JeŜeli w zawartej umowie pomiędzy Nabywcą a Dostawcą nie został określony termin zwrotu opakowania zwrotnego, wówczas
Dostawca jest zobowiązany wystawić Nabywcy fakturę, o której mowa w pkt 1.2, nie później niŜ 60 dnia od daty wydania towaru w
opakowaniu zwrotnym.
1.5. Dostawca, wystawiając Nabywcy fakturę o której mowa w pkt 1.2, zobowiązany jest podać w opisie oznaczenie dokumentu, na
podstawie którego wydał (wypoŜyczył) on Nabywcy opakowanie zwrotne, w szczególności przywołanie numeru faktury
dokumentującej odpłatną dostawę towarów lub dokumentu Wz.

2.

Opakowanie sprzedane przez Dostawcę Nabywcy – opakowania stanowią własność Nabywcy

2.1. JeŜeli Dostawca sprzedaje Nabywcy opakowanie zwrotne, traktując opakowanie jako odrębny przedmiot dostawy, wówczas
czynność ta stanowi odpłatną dostawę towarów
2.2. JeŜeli opakowanie zwrotne było odrębnym przedmiotem dostawy, a Nabywca zwróci Dostawcy opakowanie na warunkach i w
terminie ustalonym w umowie, wówczas Dostawca zobowiązany jest wystawić Nabywcy korektę do wcześniej wystawionej faktury
dokumentującej dostawę towaru.
2.3. Odpłatna dostawa opakowań zwrotnych podlega, co do zasady, opodatkowaniu według stawki podstawowej VAT, tj. w wysokości 22%.
2.4. Zwrot opakowań na warunkach i w terminie ustalonym w umowie jest podstawą do wystawienia przez Dostawcę na rzecz Nabywcy
faktury korygującej
3.

JeŜeli umowa lub zamówienie nie określa jednoznacznie rodzaju i charakteru opakowania, w którym nastąpi dostawa oraz wysokości
kaucji za opakowanie lub odpłatność za opakowanie oraz warunki i termin jego zwrotu, w przypadku, gdy dostawa nastąpi w
opakowaniu zwrotnym, wówczas opakowanie traktowane jest jako opakowanie jednorazowe, niepodlegające zwrotowi.

1.

Opakowania bezzwrotne stanowią u Nabywcy odpad opakowaniowy, w związku z czym nie podlegają kontroli, o której mowa w pkt 3.

2.

Warunkiem obciąŜenia Nabywcy przez Dostawcę kosztami za opakowanie zwrotne jest dostawa opakowania zwrotnego w stanie
nieuszkodzonym oraz zgodnym z zamówieniem Nabywcy.

3.

W ramach realizowanych dostaw Nabywca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli jakościowej i ilościowej opakowań
zwrotnych otrzymywanych od Dostawcy.

4.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności z zamówieniem (ilościowych lub jakościowych) Nabywca sporządzi protokół szkody, którego
kopia będzie niezwłocznie przekazywana do Dostawcy.

5.

Nabywca jest uprawniony do dochodzenia swoich praw takŜe od przewoźnika na podstawie przepisów Prawo przewozowe (tekst jedn.
Dz. U. Nr 50, poz. 601 ze zmianami).

KONTROLA OBROTU OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

JeŜeli Dostawca, po upływie terminu zwrotu ustalonego w umowie, nie odbierze opakowania zwrotnego lub nie zleci jego odbioru od
Nabywcy, Nabywca ma prawo:.
a.

wyznaczenia Dostawcy nowego terminu odbioru opakowań zwrotnych oraz przechowania ich za wynagrodzeniem

b.

obciąŜenia Dostawcy kwotą z tytułu zajęcia powierzchni magazynowej Nabywcy w wysokości 14 złotych netto za sztukę
opakowania

c.

dostarczenia opakowań zwrotnych do siedziby Dostawcy na koszt Dostawcy, zgodnie z cennikiem przewoźnika

d.

utylizacji opakowań zwrotnych na koszt Dostawcy

2.

Wszystkie dostawy są realizowane w oparciu o niniejsze „Zasady Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w spółce Kronopol sp. z o. o. z
siedzibą w śarach”, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej na piśmie.

3.

Warunki szczególne określone przez Dostawcę w ofercie, nie wykluczają niniejszych postanowień, chyba Ŝe Nabywca zaakceptuje
warunki Dostawcy na piśmie

4.

W braku odmiennych ustaleń, wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi „Zasadami Obrotu
Opakowaniami Zwrotnymi w spółce Kronopol sp. z o. o. z siedzibą w śarach” rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Nabywcy.

5.

Wszelkie sprawy związane z obrotem opakowaniami zwrotnymi, w tym prowadzeniem postępowania reklamacyjnego prowadzi w
Spółce Dział Zaopatrzenia

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się i akceptuję „Zasady Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w spółce Kronopol sp. z o. o. z siedzibą w
śarach”

data, czytelny podpis osoby upowaŜnionej do reprezentacji Dostawcy

Zasady Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w spółce Kronopol sp. z o. o. z siedzibą w śarach dostępne są w siedzibie Spółki oraz w wersji
elektronicznej na stronie: www.kronopol.com.pl

