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Poznań, 2 stycznia 2017 

 

 

Instrukcja  

dostaw towaru 
 

1. Dostawy Towarów będą dokonywane na podstawie zamówień złożonych poprzez systemy 
gospodarki towarowej TRANSGOURMET i przesłanych Dostawcy za pomocą EDI, faksu, lub 
przekazanych na piśmie. 

 
2. Umowy Dostawy Towarów zostają zawarte z chwilą i tylko w przypadku doręczenia Dostawcy 

zamówienia zgodnie z postanowieniami instrukcji. 
 

3. Towary będą dostarczane do TRANSGOURMET przed upływem maksymalnie 1/4 terminu 
przydatności do spożycia lub użytku. 

 
4. Dostarczone towary, w tym ich opakowania muszą spełniać wymogi obowiązującego 

polskiego prawa. Oryginały i kopie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych 
wymogów Dostawca przedstawi niezwłocznie, na żądanie TRANSGOURMET. 

 
5. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć towar na rampę Hali, według adresu na zamówieniu. 

 
6. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia towarów przechodzą na TRANSGOURMET z momentem wyładowania 
towaru na rampę tej Hali, dla której przeznaczona jest dostawa. 

 
7. Palety typu “EUR” będą wymieniane w systemie “sztuka za sztukę” przy przyjęciu towaru lub 

na podstawie ważnych Kuponów Paletowych wystawionych przez TRANSGOURMET. 
 

8. Ocena typu i stanu dostarczonych do TRANSGOURMET palet następuje podczas ich 
przyjęcia wraz ze znajdującym się na nich towarem – na podstawie i zgodnie z 
Międzynarodową Kartą UIC 435-2 i UIC 435-4 (Kart Oceny Palet ECR Polska). Osoba 
uprawniona przez TRANSGOURMET potwierdza przyjęcie, wymianę lub brak wymiany palet 
przystawiając na odwrotnej stronie dokumentu WZ lub listu przewozowego pieczęć 
poświadczającą przyjęcie towaru wraz z paletami przez daną Halę. 

 
9. Jeżeli wymiana palet w systemie „sztuka za sztukę” nie jest możliwa przy przyjęciu towarów 

przez TRANSGOURMET, Dostawca otrzyma Kupon Paletowy ze wskazaniem przyczyny 
braku wymiany  oraz ilości palet typu „EUR”, które nie zostały wymienione. Jednocześnie na 
pieczęci przyjęcia towaru zostanie odnotowany fakt wydania Kuponu Paletowego z 
określeniem ilości i rodzaju przyjętych a nie wymienionych palet. 

 
10. Zwrot palet, dla których wydano Kupon Paletowy, powinien nastąpić przy przyjęciu następnej 

dostawy, jednakże nie później niż w terminie 180 dni od chwili wystawienia Kuponu  
Paletowego. Jednakże w przypadku, gdy Dostawca odmawia wymiany palet w systemie 
„sztuka za sztukę” przy przyjęciu towaru, wydany Kupon Paletowy upoważnia do dokonania 
wymiany palet nie dłużej niż w ciągu 90 dni od daty wystawienia Kuponu Paletowego. 

 
11. W przypadku braku możliwości przez TRANSGOURMET zwrotu palet na podstawie Kuponu 

Paletowego przy przyjęciu następnej dostawy, TRANSGOURMET dokonuje odpowiedniej 
adnotacji na oryginale i kopii Kuponu Paletowego, z podaniem daty i własnoręcznym 
podpisem osoby działającej w imieniu TRANSGOURMET i zaznaczeniem, że okres ważności 
Kuponu Paletowego przedłuża się o 14 dni od daty adnotacji. 
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12. Jeśli Dostawca zamierza jednorazowo zrealizować otrzymane Kupony Paletowe na ilość 
większą niż 60 palet, jest on bezwzględnie obowiązany do powiadomienia Kierownika Działu 
Przyjęcia Towaru  tej Hali, w której ma nastąpić zwrot palet, podając datę odbioru i ilość palet 
podlegających zwrotowi. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej siedem dni przed 
planowanym odbiorem palet, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

 
13. Dowodem wykonania zamówienia jest list przewozowy lub dowód dostawy. List przewozowy 

lub odpowiednio dowód dostawy, powinien zawierać: 
 

a. adres i nr hali TRANSGOURMET 

b. datę wysyłki towaru z magazynu dostawcy, nr dowodu dostawy, 

c. numer zamówienia TRANSGOURMET, datę zamówienia, numer Dostawcy, 

d. wykaz towarów na podstawie zamówienia TRANSGOURMET, według 
kolejności określonej w zamówieniu, 

e. dane dotyczące minimalnej przydatności do spożycia dla artykułów spożywczych, 

f. liczbę jednostek sprzedaży TRANSGOURMET, 

g. numer artykułu dostawcy, 

h. numer artykułu TRANSGOURMET. 
 

14. Dokument dostawy powinien zawierać: 
 

a. pokwitowanie przyjęcia dostawy poprzez uzyskanie na stemplu przyjęcia towaru 
(patrz wzór poniżej) podpisu pracownika Transgourmet zgodnie z aktualnym 
wykazem osób uprawnionych do przyjmowania towaru, 

b. datę przyjęcia towaru, 

c. ilość odebranych palet, 

d. ilość odebranych opakowań zbiorczych. 
 

Wzór stempla: 

 

15. Dokument dostawy nie może zawierać cen sprzedaży towarów. 
 

16. Postanowienia pkt 5-6 i 8-12 nie dotyczą dostaw przez Platformę Logistyczną w Żabiej Woli 
oraz TCS. W tych przypadkach obowiązuje Instrukcja Dostaw na Platformę Logistyczną oraz 
Instrukcja Dostaw i Przygotowania Przesyłek TCS oraz Instrukcja Obrotu Paletami. 

 

 

 


