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Ogólne Warunki Logistyczne 

 

PRZEDSIĘBIORSTWA HANLDOWEGO A-T S.A. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1.1. Wszystkie dostawy oraz usługi wykonywane przez Sprzedawcę podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Wa-

runkom  Dostaw. Kupujący nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę i/lub modyfikację warunków transakcji w 

stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków o ile taka zmiana i/lub modyfikacja nie zostanie uzgodniona na 

piśmie. N/w zasady obowiązują również w przypadku dostaw do odbiorców, co do których Kupujący posiada 

wiedzę odnośnie stosowania innych warunków dostawy niż te określone w niniejszych Ogólnych Warunkach i 

przekaże je w sposób wiążący Sprzedawcy. 

1.2. Uznaje się, że niniejsze Warunki zostały zaakceptowane przez Sprzedawcę, nawet, jeżeli różnią się od ewen-

tualnych ogólnych lub szczególnych warunków zakupu przygotowanych przez Sprzedawcę. Te ostatnie nie 

zobowiążą w żaden sposób Kupującego, o ile Kupujący nie zaakceptuje ich wyraźnie na piśmie. 

1.3. Ogólne warunki logistyczne określają stosunki pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym w związku z obsługą logi-

styczną zamówień złożonych przez Kupującego u Sprzedawcy, w tym dostawami do Kupującego, odbiorem 

własnym przez Kupującego. 

2. AWIZACJE. 

2.1. Każda dostawa do magazynu Kupującego wymaga uprzedniej potwierdzonej awizacji. Sprzedawca zobowią-

zany jest awizować swoje dostawy co najmniej na dobę przed planowaną dostawą.  

2.2. Awizacje należy złożyć do godziny 13:00 w dniu poprzedzającą dostawę drogą elektroniczną na adres awizacja-

dostaw@at-krotoszyn.pl. Awizacja musi zawierać nr rejestracyjny pojazdu, dane kierowcy oraz dokument WZ 

(lub inna specyfikacja towaru) wraz z nr zmówienia kupującego. 

2.3. W przypadku dostaw za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych oraz kurierskich obowiązek ten leży 

po stronie tych firm, aczkolwiek Sprzedawca zapewnia, że jego usługodawcy oferują taką usługę.  

2.4. Rozładunki zaawizowanych aut do godziny 13:00 odbędą się w każdy dzień roboczy w godzinach 6:00-15:00. 

Awizacje złożone po godzinie 13:00 przechodzą z realizacją na kolejny dzień w tych samych godzinach. 

2.5. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów może skutkować wydłużonym czasem rozładunku lub 

rezygnacją z przyjęcia dostawy bez konsekwencji dla Kupującego. 

3. DOSTAWY. 

3.1. Dostawy zamówionych produktów będą odbywały się do Magazynów Centralnych Przedsiębiorstwa Handlowego 

A-T S.A. zlokalizowanych na ulicy Rawickiej 52-54, 63-700 Krotoszyn – wjazd od ulicy Zamkowy Folwark 17. 

3.2. W celu uzupełnienia wszystkich niezbędnych danych logistycznych każdy Sprzedawca zobowiązany jest podać 

dane logistyczne swoich produktów. Dane należy wraz z awizacją dostawy na adres awizacja-dostaw@at-kro-

toszyn.pl. Wyjątkiem są produkty, dla których poprawne dane Sprzedawca już wcześniej dostarczył i przekazał 

dane logistyczne. 

3.3. W przypadku niedostarczenia danych logistycznych produktów przed dostawą lub najpóźniej w dniu dostawy 

Kupujący może obciążyć sprzedawcę za samodzielną pracę zdefiniowania każdego takiego indeksu. Wówczas 

opłata taka wynosić będzie 40 zł netto / indeks.   
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3.4. Dostawa jest realizowane wyłącznie na podstawie złożonego pisemnego zamówienia lub drogą elektroniczną 

za pośrednictwem EDi z nadanym nr wewnętrznym Kupującego. 

3.5. Dostawy do magazynu Kupującego muszą odbywać się wyłącznie z dokumentem dostawy. Dokument dostawy   

musi zawierać, nazwę sprzedawcy, NIP Sprzedawcy, nr zamówienia Kupującego, nazwę artykułu, ilość danego 

indeksu w sztukach, EAN produktu 

3.6. Faktura zakupu dotycząca dostawy powinna być dostarczona do kupującego najpóźniej w dniu dostawy.  

3.7. Jeden dokument dostawy odpowiadać musi jednemu zamówieniu. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach  

łączyć kilka zamówień na jednym dokumencie po wcześniejszym ustaleniu z Kupującym.  

3.8. Dostawa do danego zamówienia, o ile Strony nie ustalą inaczej, będzie zrealizowana jednym środkiem trans-

portu. W szczególności dotyczy to dostaw całopojazdowych. Dopuszcza się realizację kilku zamówień jednym 

środkiem transportu pod warunkiem, że każde z nich zostanie zrealizowane w całości.  

3.9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń jednostkowych Kupujący ma prawo do zwrotu całościowego, częściowego 

lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcą przekazania uszkodzonego towaru do utylizacji. Koszty utylizacji, sortowa-

nia oraz składowania uszkodzonego towarów ponosi Sprzedawca.  

3.10. Dostawa będzie  realizowana w terminie nie późniejszym niż wskazanym  na zamówieniu Kupującego.  

4. ODBIORY WŁASNE. 

4.1. Kupujący ma prawo odebrać towar od Sprzedawcy w terminie wcześniej uzgodnionym, lecz nie później niż 

data wskazana w zamówieniu. Dokładna data odbioru będzie ustalona ze Sprzedawcą indywidualnie. W przy-

padku, gdy z przyczyn losowych, niezależnych od Kupującego np. awarii, kolizji pojazdu lub/i znacznego po-

gorszenia warunków pogodowych, gdzie Kupujący nie będzie mógł wykonać umowy odbioru  towaru Sprzeda-

jącego w całości lub w części, Kupującemu przysługiwać będzie prawo uzgodnienia ze Sprzedającym nowego 

terminu odbioru towaru. 

4.2. W przypadku gdy towar nie będzie w całości przygotowany do odbioru mimo ustalonej daty wydania Sprze-

dawca zostanie obciążony karą umowną 600 zł netto, w celu pokrycia kosztów frachtu podjazdu auta po umó-

wiony odbiór. W przypadku gdy wartość szkody wynikającej z braku przygotowania całości towaru, będzie 

wyższa Kupujący może obciążyć dochodzić od Sprzedawcy odszkodowania uzupełniającego.  

4.3. Jeśli odbiór będzie zrealizowany tylko w części, Sprzedawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych dostar-

czyć resztę zamówienie na własnych koszt bezpośrednio na magazyn Kupującego. Brak dostawy w wyznaczo-

nym terminie upoważnia Kupującego do nałożenia kary na Sprzedawcę w wysokości opisanych w pkt. 4.2, a 

także dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewidzianego w pkt. 4.2. 

5. OBRÓT PALETOWY. 

5.1. Sprzedawca lub operator logistyczny działający na jego zlecenie dostarczający towar w ilościach pełno paleto-

wych zobowiązany jest do dostarczenia go tylko na paletach CHEP, LPR, EUR, lub EPAL zgodnych z kartą UIC 

435-2 (PN-M-78216:1997). 

5.2. W przypadku realizacji dostawy z wykorzystaniem opakowań innych niż wskazanych pkt 5.1 Kupujący nie ma 

obowiązku zwrotu takich opakowań. 

5.3. Palety euro przyjęte podczas dostawy towaru podlegają wymianie, a Sprzedawca lub operator logistyczny 

działający na jego zlecenie zobowiązany jest odebrać palety w dniu dostawy towaru. Sprzedawca, który posiada 

na swoich dokumentach informację o zwrocie palet otrzyma przy dostawie na wymianę taką ilość palet jakie 
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zostaną przyjęte na magazyn Kupującego pod warunkiem spełnienia normy. Wymiany paletowej podlegają 

wyłącznie nie uszkodzone i jakościowo dobre oraz zgodne z normą PN-M -78216:1997 palety euro. 

5.4. Sprzedawca, który dostarcza towar na paletach EPAL (euro), a nie ma możliwości odbioru palet przy dostawie 

Towaru lub gdy magazyn Kupującego nie będzie dysponował w dniu dostawy odpowiednią ilością palet do 

zwrotu, zobowiązany jest odebrać te palety przy następnej dostawie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 

od daty pierwotnej dostawy. 

5.5. Sprzedaż palet wraz z towarem każdorazowo wymaga zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej i będzie 

się ona odbywać w wyjątkowych sytuacjach za zgodą tylko dyrektora logistyki Kupującego lub osoby przez 

niego pisemnie upoważnionej, w cenie obopólnie ustalonej. W okresie 3 miesięcy od daty zakupu Kupującemu 

przysługuje prawo zwrotu zakupionych palet i w takim przypadku Sprzedawca dokona korekty faktury o ilość 

i wartość zwróconych palet.  

5.6. W razie niedotrzymania przez  Sprzedawcę lub podmiotu działającego na jego zlecenie terminowego odbioru 

palet oraz po upływie wymaganego terminu 14 dni nieodebrane palety mogą zostać zutylizowane na koszt 

Sprzedawcy. Do czasu utylizacji Sprzedawca poniesie koszty przechowania palet w zryczałtowanej wysokości 

10 PLN (słupek 20 sztuk palet) za każdy rozpoczęty dzień przechowywania. W przypadku utylizacji Sprzedawca 

traci możliwość dochodzenia od kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu dostarczonych palet. 

6. PAKOWANIE I OZNACZENIE TOWARU. 

6.1. Maksymalne parametry palety to długość 1200 mm, szerokość 800 mm, wysokość brutto 1800 mm, waga 

brutto max 800 kg. Wyjątek stanowią produkty dłużycowe (powyżej 1200 mm), kable i przewody, których 

waga pojedynczej palety nie może przekraczać 1000 kg brutto. Stosowanie innych wartości niż wyżej wymie-

nione wymagają akceptacji ze strony kupującego. 

6.2. Kubatura towaru ułożonego na palecie musi mieć charakter prostopadłościanu. Za jego linie graniczne należy 

przyjąć krawędzie palety.  

6.3. Towar na palecie musi być zabezpieczony folią stretch, która sztywno łączy dolną warstwę towaru z podstawą 

palety. Paleta z towarem musi być od góry zabezpieczona tekturową przekładką lub folią stretch, która ma 

chronić towar przed zabrudzeniem oraz ingerencją w niego osób trzecich. 

6.4. Etykiety znajdujące się na opakowaniach zbiorczych muszą być tak ułożone, aby w łatwy sposób bez 

rozfoliowywania palety można było je odczytać. 

6.5. Jeżeli na palecie znajduje się jeden asortyment towaru, musi być ona oznaczona dodatkową etykietą zbiorczą, 

posiadającą dane zawarte w pkt 6.7 

6.6. Wszelkie dane zawarte na etykiecie opakowania zbiorczego muszą być zgodne z danymi znajdującymi się na 

opakowaniu jednostkowym. 

6.7. Etykiety, znaki akcyzy, jakość, oznaczenia, cechy bezpieczeństwa i opakowania dostarczanych towarów muszą 

być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz innymi postanowieniami Umowy. Dostarczane produkty muszą 

posiadać wymagane certyfikaty, zgodne z ustaleniami. 

6.8. Na jednej palecie może znajdować się wyłącznie jeden rodzaj produktu z taką samą datą przydatności, 

rodzajem lub przeznaczeniem. Dopuszczalne jest umieszczenie kilku rodzajów asortymentu, na tej samej 

palecie, jednak muszą być one oddzielone względem siebie za pomocą przekładki. Schemat i metodę układania 

towaru przedstawia Rysunek nr 1: 
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Rys 1. Schemat i metoda układania towaru na palecie 

 

6.9. Opakowanie zbiorcze powinno zawierać następujące informację: 

 nazwę produktu w języku polskim, 

 nazwę producenta, 

 ilość sztuk wewnątrz opakowania, 

 kod kreskowy opakowania zbiorczego, 

 termin przydatności do spożycia lub datę produkcji.  

 

7. ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS POBYTU NA TERENIE KUPUJĄCEGO. 

7.1. Szybkość poruszania się pojazdami mechanicznymi na terenie firmy Kupującego jest ograniczona do 

15km/h. 

7.2. Po wjeździe na teren firmy Kupującego, samochód jest kierowany przez pracownika ochrony do biura przyję-

cia towaru w celu przedłożenia dokumentacji transportowej. Pracownik działu przyjęcie towaru wskazuje 

rampę, na której zostanie przeprowadzony rozładunek.  

7.3. Na terenie firmy Kupującego obowiązuje, kategoryczny zakaz palenia, a kierowcy wolno się poruszać jedynie 

w kamizelce odblaskowej. Ponadto zabrania się: 

 samowolnemu poruszaniu się po terenie firmy, 

 dokonywania naprawy pojazdu, 

 wyrzucania odpadów, 

 parkowania oraz odbywania odpoczynków wynikających z czasu jazdy. 

7.4. Przed załadunkiem/rozładunkiem pojazd należy odpowiednio przygotować. Wszelkie czynności związane z 

przygotowaniem środka transportu leżą po stronie kierowcy (np. umieszczenie zabezpieczeń, klinów pod 

koła, itp.) 

7.5. Kierowca jest zobowiązany do przestrzegania komunikatów i informacji uzyskanych od osoby prowadzącej 

rozładunek lub załadunek.   

7.6. Za zgodą kierownika działu przyjęć, kierowca może uczestniczyć przy rozładunku lub załadunku. Warunkiem 

uczestnictwa jest wejście i wyście do i z magazynu tylko przy obecności pracownika działu przyjęć i poruszać 

mu się wolno jedynie w obrębie rampy, na której prowadzone są operacje. 
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7.7. Wszelkie zdarzenia i sytuacje awaryjne kierowca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić pracownikowi działu 

przyjęcia towaru.   

7.8. Zapoznanie się z przepisami obowiązującymi na terenie i przestrzeganie ich jest obowiązkiem każdego kie-

rowcy. W szczególności dotyczy to przepisów BHP oraz planów i zasad ewakuacji w sytuacja alarmowych.  

7.9. Wejście na teren firmy osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 

oraz wnoszenie powyższych substancji na teren jest surowo wzbronione.  

 

Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować nieprzyjęciem dostawy lub za zgodą Sprzedawcy obciąże-

niem za dodatkowe czynności wykonane przy przyjęciu. 

 

 


