STANDARDY DOSTAW
Dotyczy Centrum Logistycznego ALTOM
w Kocanowie oraz Gnieźnie

Data : 01-07-2016

Podczas potwierdzania daty i godziny dostawy (awizacji),
Dostawca zobowiązany jest podać kompletną specyfikę
planowanej dostawy:
• Numer zamówienia
• Ilość palet
• Ilość kartonów
• Ilość referencji
• Rodzaj przewoźnika – własny/spedycja (jaka?)

ZASADY AWIZACJI

Towar należy dostarczyć w dniu i o godzinie podanej na
Zamówieniu Zakupu.
Dostawy nie potwierdzone i nie zaawizowane w Dziale Zakupu
nie będą przyjmowane.
Dostawy spóźnione powyżej 1 godziny od planowanego
terminu awizacji mogą zostać nie przyjęte.
W przypadku niedotrzymania potwierdzonego terminu awizacji,
Dostawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Działem
Zakupu Altom w celu ustalenia nowej daty i godziny awizacji.

UWAGA !!!
Termin dostawy każdego
zamówienia dostarczonego do
Centrum Logistycznego Altom,
Dostawca potwierdza z Działem
Zakupu najpóźniej 24 godz. przed
wskazaną w zamówieniu datą
dostawy.
Dostawca termin dostawy
potwierdza z Działem Zakupu
telefonicznie lub drogą mailową.

REJESTRACJA DOSTAW
INFORMACJA DLA KIEROWCÓW
KIEROWCA PO DOTARCIE DO CENTRUM LOGISTYCZNEGO ALTOM POWINIEN ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA PORTIERNI NAJPÓŹNIEJ 15 MINUT
PRZED PLANOWANA GODZINĄ AWIZACJI
KIEROWCA ZOBOWIĄZANY JEST UCZESTNICZYĆ W PROCESIE ROZŁADUNKU I PRZYJĘCIA TOWARU
KIEROWCA ZOBOWIĄZANY JEST POTWIERDZIĆ WSZYSTKIE ANOMALIE STWIERDZONE W DOSTAWIE ORAZ ODEBRAĆ NIE PRZYJĘTY TOWAR
KIEROWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PORUSZANIA SIĘ NA TERESNIE CENTRUM LOGISTYCZNEGO ALTOM W KAMIZELCE ODBLASKOWEJ
KIEROWCA PO OTRZYMANIU DOKUMENTÓW ZWROTNYCH ZOBOWIĄZANY JEST OPUŚCIĆ TEREN MAGAZYNU W PRZECIĄGU 15 MINUT

LOKALIZACJE MAGAZYNOWE ALTOM
Centrum Logistyczne Altom
Magazyn KOCANOWO, Kocanowo 13, 62-010 Pobiedziska
Magazyn GNIEZNO, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno
Informacje kontaktowe:

Awizacja dostaw:
Dni: od poniedziałku do piątku
Godz.: 8:00 – 15:00
Tel.: (61) 426 19 33 wew.260
E-mail: zakupy@altom.pl

Standardy przygotowania
dostawy palety jednorodnej
Jednakowe
opakowania
kartonowe
Kartony:
oryginalnie
zaklejone
wytrzymałe
1 karton to pozycja

na jednostkę kartonową nie może składać
się kilka mniejszych połączonych ze sobą

Nr
zamówienia

1 zamówienie nie może być rozłożone na
więcej niż jedno auto

Przezroczysta
folia
Towar nie może
wystawać poza
obrys palety

nie
pogniecione

Folia
zachodząca na
paletę

WSKAZANE
Jednakowa ilość
kartonów na
warstwie
kartony ułożone
etykietą na
zewnątrz
palety z jednego
zamówienia
powinny stać obok
siebie na aucie

Zabezpieczenie
od góry: folia
albo kaptur

Dopuszczalne parametry palet
Max wysokość
towaru z paletą
Max waga towaru
z paletą

Dopuszcza się łączenie towarów z różnych zamówień na
jednej palecie, pod warunkiem wyraźnego ich rozdzielenia np.
przekładka kartonową
artykuły „na wisząco” (stojaki/displaye) muszą być dostarczone
w opakowaniach foliowych, zabezpieczonych taśma od spodu
nie można łączyć na jednej palecie
artykułów z różnych zamówień
waga kartonu nie może przekraczać 30 kg

1,80 m

każdy artykuł (referencja) na osobnej palecie

700 kg

wszelkie nadwyżki, uszkodzenia, towar niezamawiany jest zwracany
nie spełnienie standardów dostawy palety jednorodnych skutkuje odmową
przyjęcia części lub całości dostawy na koszt i ryzyko Dostawcy

Standardy przygotowania
dostawy palety niejednorodnej
Zabezpieczenie
od góry: folia
albo kaptur
Nr
zamówienia
Przezroczysta
folia
Towar nie może
wystawać poza
obrys palety

Art. Najcięższe
na dole palety

folia zachodząca
na paletę

ta sama pozycja ułożona na jednej palecie – wyjątkiem jest ilość przekraczająca
paletyzację
nie można łączyć na jednej palecie artykułów z różnych zamówień
artykuły z tej samej referencji zapakowane w identyczne opakowania kartonowe
wszelkie nadwyżki, uszkodzenia, towar niezamawiany jest zwracany
nie spełnienie standardów dostaw palet niejednorodnych skutkuje odmową
przyjęcia części lub całości dostawy na koszt i ryzyko Dostawcy

Wskazane ułożenie artykułów to
ułożenie kolumnowe na palecie,
etykietą na zewnątrz

OBIEG PALET
Awizacja odbioru palet:
od poniedziałku do piątku
godz. 8:00 – 14:00
Kontakt :
Magazyn KOCANOWO:
telefon: (61) 426 19 33 wew. 330
e-mail: katarzyna.malczewska@altom.pl

STANDARDY
dostawa tylko na paletach EUR 80*120, nieuszkodzonych zgodnie ze
standardami karty ECR
wymiana palet EUR 1:1 przy dostawie
odbiory palet tylko na podstawie oryginalnych kwitów paletowych Altom
kwit paletowy Altom posiada ważność 12 miesięcy
palety nie spełniające normy EUR lub EUR uszkodzone traktowane są
jako palety nie wymienne

przy każdej rampie znajduję się
tablica ECR
klasyfikacja palet przeprowadzana jest
przez pracownika logistycznego Altom
odbiory palet po wcześniejszej
awizacji

Karta oceny palet

Karta oceny palet

Karta oceny palet

Karta oceny palet

