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OGÓLNE WARUNKI OBROTU BĘBNAMI ZWROTNYMI 

 obowiązujące w Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina 

od 01.11.2020 
 

1. Przewody napowietrzne sprzedawane są przez Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty 
Aluminiowe Skawina (dalej „NPA Skawina”) na bębnach kablowych, które stanowią opakowania nie 
wliczone w cenę przewodów.  Przewody klasy V lub VI sprzedawane są na bębnach stalowych, które 
stanowią opakowania nie wliczone w cenę przewodów. Bębny kablowe i bębny stalowe dalej zwane 
łącznie jako „opakowania”.  

2. Koszt opakowania obciąża Kupującego (Klienta). Sprzedawca, w dacie sprzedaży towaru, wystawia 
Kupującemu oddzielną fakturę VAT, dokumentującą sprzedaż opakowań, na kwotę wynikającą z 
obowiązującego u Sprzedawcy cennika na bębny. Należność za opakowania płatna jest w terminie 
wskazanym w fakturze VAT.  

3. Klientowi przysługuje prawo odsprzedaży wyłącznie opakowań zakupionych w NPA Skawina.  

4. Zwrot opakowań następuje na koszt i ryzyko Kupującego. 

5. Bębny stalowe muszą być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach.  

6. NPA Skawina ma obowiązek nabyć (odkupić) od Klienta nieuszkodzone, w dobrym stanie 
opakowania, nabyte przez Klienta bezpośrednio od NPA Skawina, dostarczone do NPA Skawina w 
terminie liczonym od dnia sprzedaży przewodów do Klienta i za cenę:  

a) do 60 dni – 100% ceny netto sprzedaży opakowania,  

b) od 61 do 120 dni – 80 % ceny netto sprzedaży opakowania,  

c) od 121 do 180 dni – 70 % ceny netto sprzedaży opakowania,  

d) powyżej 181 dni – wedle indywidualnej decyzji NPA Skawina wyrażonej w formie e-mail pod 
rygorem nieważności. 

Klient po każdorazowym zwrocie opakowań po uzgodnieniu cen odkupu z Działem Obsługi Klienta NPA 
Skawina zobowiązany jest do wystawienia faktury za zwrócone (odsprzedane) opakowania (bębny), z 
terminem zapłaty nie krótszym aniżeli 30 dni od odebrania zwróconych opakowań przez NPA Skawina.  

7. Dokumentem potwierdzającym dostawę opakowań do NPA Skawina jest dokument WZ podpisany 
przez upoważnionego pracownika magazynu NPA Skawina i wydawany klientowi. 

8. Każdorazowo opakowania będące przedmiotem odsprzedaży, podlegają w NPA Skawina odbiorowi 
jakościowemu w terminie 3 dni roboczych od daty ich dostawy do NPA Skawina. Ujawnione w jego  

 

 

 



 

 

 

trakcie uszkodzenia opakowań odnotowuje się w dokumencie dostawy WZ dostarczonym przez Klienta 
o pozostawieniu dostarczonych opakowań w depozycie. NPA Skawina może przesłać dokument 
dostawy WZ z adnotacją drogą elektroniczną.  

9. Klient w terminie 7 dni od otrzymania informacji o uszkodzeniu, ma obowiązek oświadczyć:  

a) czy zleca ich naprawę i upoważnia NPA Skawina do potrącenia kosztów naprawy z zależności 
od rozmiaru bębna,  

b) czy wyraża zgodę na utylizację opakowania przez NPA Skawina na koszt Klienta,  

c) czy Klient odbierze uszkodzone opakowania od NPA Skawina.  

10. Brak oświadczenia się w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nieodebranie uszkodzonych opakowań 
w terminie 5 dni po upływie powyższego terminu, uprawnia NPA Skawina utylizacji opakowań na koszt 
Klienta, co wyłącza obowiązek NPA Skawina do zapłaty za uszkodzone opakowania.  

11. Opakowania przyjmowane są w NPA Skawina w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 7:00 do 14:00 . Klient zwracając bęben ma obowiązek wcześniejszego uzgodnienia z 
Działem Obsługi Klienta NPA Skawina terminu dostawy – najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym 
dzień dostawy. Dostawa opakowań do NPA Skawina następuje na warunkach DDP Incoterms 2020 na 
koszt i ryzyko Klienta, chyba że Strony ustalą inaczej.  

12. Do sprzedaży opakowań przez NPA Skawina zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Sprzedaży 
Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (https://www.npa.pl/do-pobrania).  

13. Do sprzedaży opakowań przez Klienta do NPA Skawina nie mają zastosowania postanowienia 
stosowanych przez Klienta wzorców umów, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów 
umów czy też regulaminów. W sprawach nieuregulowanych w tym zakresie nin. Ogólnymi Warunkami  
zastosowanie mają pkt X – XIV Ogólnych Warunków Sprzedaży Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne 
Produkty Aluminiowe Skawina (https://www.npa.pl/do-pobrania), a w pozostałym zakresie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i wyłącza się w tym zakresie zastosowanie 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej 
w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Ewentualne spory wynikłe w związku z OWS, Umową lub 
czynnościami dokonanymi w ich ramach będą rozstrzygane przez polski Sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby NPA Skawina – tj. siedziby Oddziału Nowoczesne Produktu Aluminiowe 
Skawina, ul. J. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina. 

14. Powyższe warunki obowiązują dla dostaw opakowań od dnia 01.11.2020 

 

 


