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1 Informacje ogólne 

1.1 Materiały dostarczane do PGX muszą być o ile nie uzgodniono inaczej ułożone na paletach. 

1.2 Palety nie powinny być piętrowane.  

1.3 Należy stosować tylko palety nieuszkodzone: 

 Wymiary*: 1200x800mm/inne, podać jakie……………………………………………….....………..…….…… 

 Waga brutto*: do 700kg (wraz z paletą)/inne, podać jakie…………………………….………….………… 

 Wysokość*: do 160cm (wraz z paletą)/inne, podać jakie………………………………….….……………… 

1.4 O ile nie zaznaczono inaczej w zamówieniu, każdy rodzaj materiału powinien znajdować się na 

odrębnej palecie. Jeżeli w zamówieniu dopuszczono łączenie rodzajów materiałów, powinny 

zostać one wyraźnie od siebie odseparowane i jednoznacznie oznakowane. 

1.5 Opakowanie zbiorcze na palecie powinno być nieuszkodzone, dostosowane do rodzaju 

dostarczanego materiału. 

1.6 Elementy dostawy nie mogą wystawać poza obrys palety. 

1.7 Palety/pudełka powinny być opatrzone etykietami, szczegóły w poniższych punktach. 

1.8 Weryfikacja dostawy odbywa się na podstawie dokumentów dostawy oraz informacji zawartych 

na etykietach; weryfikacja ilościowa dotyczy palet oraz opakowań zbiorczych. 

Ilość przekazanych materiałów musi być zgodna z dokumentami dostawy. 

1.9 Do każdej dostawy powinien być dołączony dokument WZ lub specyfikacja (do każdego 

zamówienia Prografix oddzielnie) zawierający dane min.: 

 Dane identyfikujące Dostawcę 

 Nazwę odbiorcy 

 Nr zlecenia/zamówienia PGX 

 Nazwę materiału zgodną z nazwą nadaną przez PGX 

 Wersje (np. językowe, graficzne)/ilość każdej wersji 

 Ilość palet 

 Ilość opakowań zbiorczych 

 Całkowita ilość materiałów  

 Informacje dot. FSC (jeśli dotyczy) 

1.10 W przypadku dostaw materiałów (papieru, kopert) FSC, wymagana jest na fakturze lub na 

dokumentach dostawy, np. listach przewozowych, dokumentach WZ (jeżeli faktura nie jest 

dostarczona razem z dostawą) informacja o certyfikacji tzn. NUMERU CERTYFIKATU DOSTAWCY 

I OŚWIADCZENIA FSC – np. FSC MIX, FSC 100%, FSC RECYCLED),  w przeciwnym razie PROGRAFIX 

Sp. z o.o. nie może zakwalifikować surowca jako certyfikowany FSC, a tym samym przyjąć 

dostawy. 

 

2 Podwykonawstwo arkuszowe (uszlachetnianie w pełnym arkuszu) 

2.1 Palety powinny zawierać po równe ilości arkuszy - ………………………..……….*szt. na palecie. 

2.2 Rogi arkuszy nie mogą zostać zagięte. 

2.3 Palety opatrzone etykietą: 

 Nazwa materiału zgodna z nazwą nadaną przez PGX 

 Podana wersja językowa 
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 Podana wersja graficzna 

 Ilość arkuszy na palecie 

 Numeracja palet: numer palety/łączna ilość palet, np. 1/2, 2/2 

2.4 Arkusze powinny być ułożone w jedną stronę. 

2.5 Makulatura ułożona na osobnej palecie, wyraźnie oznaczona. 

2.6 Materiał zabezpieczony do transportu, żeby zapobiec uszkodzeniu: 

a. Pakowanie 

 Narożniki 

 Folia stretch 

 Przykryte deklem 

 Spięcie palety paskami (jeśli dotyczy) 

 Przekładki  

b. Pakowanie wyrobu finalnego 

 Narożniki 

 Folia stretch 

 Spięcie 4 paskami 

2.7 Informacja o konieczności rozfoliowania nakładu po otrzymaniu dostawy (jeśli dotyczy). 

 

3 Oprawa szyta/klejona 

3.1 Palety Euro o wymiarach 1200x800x144 mm/*inne, podać jakie…………………………….……… 

3.2 Broszury nie mogą być zagięte, pofalowane. 

3.3 Pakowanie: 

 Jednakowe ilości na paletach  

 Równe ilości na warstwie 

 Materiał ułożony w kostkę 

 Przekładka co warstwę 

 Pudełka pod wymiar  

 Jedna mutacja – jedna paleta 

3.4 Etykiety paletowe z 5-ciu stron, generowane z załącznika, zawierające m.in.: 

 Ilości, np. całościowy nakład/ile pudełek, ile w pudełkach 

 Nazwa materiału, nazwa zgodna z podaną przez PGX 

 Numeracja palet: numer palety/łączna ilość palet, np. 1/2, 2/2 

 

4 Naklejki 

4.1 Plomba na rolce z informacją ile naklejek znajduje się na rolce 

4.2 Etykieta zawierająca informacje: 

 Ilość rolek w pudełku 

 Ilość wersji 

 Rodzaj wersji 

 Ilość naklejek na rolce 
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5 Woreczki 

5.1 Zbiorcze opakowanie 

5.2 Woreczki ułożone w opakowaniu 

5.3 Podana ilość w opakowaniu 

 

6 Papier 

6.1 Każdy rodzaj papieru na odrębnej palecie. 

6.2 Papier zakupiony jako certyfikowany FSC powinien być jednoznacznie opisany zgodnie 

z dokumentem dostawy FSC, z podaniem numeru palety/łączna ilość palet papieru FSC, w celu 

jednoznacznego odróżnienia go od innego papieru, zakupionego jako nie FSC a znajdującego się 

w tej samej dostawie. 

 
7 Koperty 

7.1 Ogólne warunki dotyczące dostawy, pakowania oraz identyfikacji dostarczanych kopert: 

 Dostawy powinny się odbywać wyłącznie na paletach bezzwrotnych o wymiarach 

1200x800mm. 

 Każda paleta powinna być opisana etykietą  paletową (formatu A4) zawierająca informacje: 

  Dane identyfikujące Odbiorcę 

 Nazwa Dostawcy 

 Nr zlecenia/zamówienia PGX 

 Nazwę materiału/wyrobu zgodną z nazwą nadaną przez PGX 

 Wersje (np. językowe, graficzne)/ilość każdej wersji 

 Ilość materiału/wyrobu 

 Numer palety/łączna ilość palet 

 Ilość pudełek/ilość w pudełku 

 Informacje dot. FSC (jeśli dotyczy) 

 Etykieta paletowa  powinna się znajdować na każdym boku palety. 

 Na każdym boku palety powinien się również znajdować wzór danej koperty. 

 Palety wielorodne nie powinny mieścić więcej niż 4 rodzaje kopert, każda wersja powinna 

być wyraźnie oddzielona od siebie. 

 Standardowe ilości kopert w kartonach: 

 C6/5 - 1 000 szt. 

 C6 - 1 000 szt. 

 C5 – 500 szt. 

 C4 – 500 szt. 

 Każdy inny format kopert  powinien być pakowany w pudełka po 500 lub 1000 

szt. 

 Każdy karton powinien być opatrzony nalepką identyfikującą produkt zawierającą 

informacje: 

 Format + pełna nazwa koperty 

 Ilość sztuk w kartonie 
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 Standardowe ilości kopert na paletach: 

 C6/5 (7x1 000)x10=70 000 szt. 

 C6 (10x1 000)x10=100 000 szt. 

 C5 (15x500)x8= 60 000 szt. 

 C4 (8x500)x6=24 000 szt. 

 Minimalna ilość na palecie jednorodnej stanowi ilość kartonów znajdujących się na 2 

warstwach odpowiednio dla danego typu koperty np. dla kopert C6/5 będzie to 14 000 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* wypełnia Pracownik PGX (jeśli dotyczy) 

  


