
  
 

 
Cynkownia Radomsko Sp. z o. o. 
ul. Stolarzy 3,  
97-500 Radomsko, 
tel. . 575 123 558 
www.cynkownia-radomsko.pl, 

Prezes Zarządu Józef Buczko 
 

Konto bankowe: 81 1050 1575 1000 0090 3169 4186 

 

NIP: 832-207-64-50    REGON: 362379690  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000573464 
Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN opłacony w całości 

 

Zał. nr 1  do P/P4/01/OK   

 

DOWÓD DOSTAWY/ZLECENIE KLIENTA 

  

Nazwa firmy:       
                                             
                               

 Zablokować zlecenie  ☐ 

Materiał ocynkowany ☐ 

Ulica:     

 

Ryzyko odkształcenia ☐ 

Uszkodzony materiał ☐ 

Materiał ponadgabarytowy ☐ 

Kod pocztowy i miejscowość:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drobny materiał/3D ☐ 

 

 

 

Inne uwagi:  

NIP:  

 

 

 

 

 

  

  

  

Telefon: 

 

  

  

  

e-mail: 

 

Zlecenie sprawdził i przyjął: 
(Czytelny podpis przyjmującego zamówienie) 

 

 

 

 
  

Cynkować zgodnie z normą ISO 1461:2011 ☐ Rodzaj opakowań i ilość: 

Cynkowanie z obróbką ☐ ☐ palety euro      ☐ skrzynie  

Materiał do malowania ☐ ☐ palety drewniane  ☐ podkłady drewniane  

Pakować jak przy dostawie 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

☐ kosze  ☐ Inne  

Wg specjalnych ustaleń (wpisać w uwagi)  

Pasywacja 

                                                                                                 

☐ 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa Rodzaj Wymiar Ilość 
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Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami  

Wykonywania Usług oraz Warunkami Technicznymi                                                                                            

Wykonania i Odbioru Powłok Malarskich zamieszczonymi                                                                                                 

na odwrocie Dowodu Dostawy lub na stronie www.cynkownia-radomsko.pl 
 

Data, czytelny podpis Klienta 

NUMER  

ZLECENIA: 

DATA PRZYJĘCIA: 

 

 

 

 

 

PRZEWIDYWANA DATA ODBIORU: 
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Ogólne Warunki Wykonywania Usług 

Niniejsze warunki określają w ogólnym zarysie wymagania jakie muszą spełniać konstrukcje stalowe dostarczone do Cynkowni 

Radomsko celem nałożenia na nie powłoki cynkowej metodą zanurzeniową jednostkową zgodnie z normą PN - EN ISO 1461:2011. 

Podpisany Dowód Dostawy potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Wykonywania Usług w Cynkowni Radomsko                           

(w przypadku cynkowania) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Powłok Malarskich (w przypadku usługi malowania). 

1) Podstawowym warunkiem przyjęcia zlecenia jest przedstawienie Cynkowni rysunków lub zdjęć konstrukcji, aby ustalić w jakim 

zakresie nadaje się ona do cynkowania. W razie potrzeby spisana zostaje notatka służbowa. W przypadku konstrukcji prostych nie 

budzących żadnych wątpliwości jak np. stal profilowa, otwarte rury z kołnierzami w odcinkach do 6800 mm, Cynkowania nie wymaga 

przedstawienia do wglądu rysunków roboczych tych elementów.  

2) Elementy konstrukcji powinny posiadać otwory technologiczne do ich podwieszenia. W przypadku elementów o długościach do 

3000 mm powinny one posiadać jeden otwór o średnicy nie mniejszej niż 10 mm (wielkość tego otworu zależy od konstrukcji i 

powinna być konsultowana z działem handlowym cynkowni) usytuowany nie dalej jak 30 mm od końca, natomiast dłuższe dwa 

otwory na przeciwległych końcach. Dopuszczalne są inne rozwiązania technologiczne (np. stosowanie specjalnych uchwytów) 

jednakże położenie ich musi być konsultowane z pracownikami Cynkowni (dział handlowy, Kierownik Produkcji). 

3) W przypadku stosowania elementów o przekrojach zamkniętych, konstrukcje powinny być  zaprojektowane i wykonane w sposób 

umożliwiający swobodny przepływ gazów i cieczy – powinny posiadać specjalne otwory technologiczne, których wielkość należy 

uzgodnić z pracownikami Cynkowni (dział handlowy, Kierownik Produkcji). 

4) Miejsca łączenia na zakładkę wymagają otworów odpowietrzających, gdyż w przypadku nieszczelności spoin może nastąpić 

wybuch i zniszczenie elementu.  

5) Konstrukcje powinny być oczyszczone (najlepiej poprzez śrutowanie-jeżeli klient posiada taką możliwość), nie powinny posiadać 

zawalcowań, zgorzelin, odprysków spawalniczych, powierzchni zabrudzonych farbami, olejami, pokostami, preparatami 

przeciwodpryskowymi, smołami żywicznymi itp. Zanieczyszczenia te powinny być usunięte przez zleceniodawcę. W przeciwnym razie 

Cynkowni Radomsko nie ponosi odpowiedzialności  za powstałe z tego tytułu nieciągłości powłok. Ewentualne poprawy powłoki będą 

wykonywane wyłącznie na koszt Zleceniodawcy. Nierówności na powierzchni stali (zawalcowania, wżery korozyjne i zgorzelinowe, 

odpryski spawalnicze) stają się po ocynkowaniu bardziej widoczne.  

6) W przypadku gdy element nadaję się do cynkowania, ale sprawdzenie jakości powierzchni przed cynkowaniem jest niemożliwe 

(np. konstrukcje rurowe, skrzynkowe) to Cynkownia nie bierze odpowiedzialności za powłokę w tych miejscach. 

7) Konstrukcje powinny być wykonane z jednego gatunku stali, w której zawartość krzemu powinna być mniejsza od 0,03% lub mieścić 

się w przedziale 0,15% do 0,25%. Proporcje łączonych ze sobą elementów o różnych grubościach nie powinny przekraczać 1:4. 

8) W konstrukcji nie mogą występować naprężenia, ponieważ specyfika procesu cynkowania może doprowadzić do deformacji lub 

uszkodzeń elementów, dotyczy to w szczególności różnego rodzaju blach i elementów przyspawanych do nich. Cynkownia nie ma na 

to wpływu i nie bierze odpowiedzialności z tego tytułu. 

9) Konstrukcje nie powinny posiadać szczelin lub wnęk (np. przy połączeniach spawanych, niedomknięte spoiny itp.) ponieważ mogą 

po ocynkowaniu wylewać się z nich resztki topnika i kwasu pogarszając jakość i wygląd powłoki (tzw. „krwawe wycieki” lub „pocenie 

się”). Cynkownia nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

10) W przedmiotach nie przystosowanych do cynkowania ogniowego mogą gromadzić się popioły, tworzyć się sople cynku, oraz 

miejsca niedocynkowane, co pogorszy wygląd i jakość powłoki. Cynkownia nie wykonuje obróbki wykańczającej po ocynkowaniu (np. 

pod malowanie) jedynie wykonujemy obróbkę zgrubną polegającą na: oczyszczeniu i zabezpieczeniu miejsc styku z 

oprzyrządowaniem technologicznym stępieniu ostrych sopli (bez ich usunięcia) i zacieków cynku elementy o gabarytach nie 

przekraczających 500 x 500  mm oraz wadze jednostkowej do 5 kg po cynkowaniu nie poddawane są obróbce  i podlegają zwrotowi 

klientom razem z drutami , na których były podwieszone podczas procesu cynkowania ogniowego. 

11) Cynkownia nie bierze odpowiedzialności za zalanie cynkiem otworów i gwintów. Usunięcie cynku będzie wykonane we własnych 

zakresie przez Zamawiającego. Konstrukcja przywożona do cynkowania powinna być odpowiednio przystosowana do rozładunku 

urządzeniami dźwigowymi, tak aby czynność ta mogła przebiegać bezpiecznie i sprawnie. W przeciwnym wypadku czas rozładunku 

ulegnie znacznemu wydłużeniu, a Cynkowania nie może być z tego tytułu obciążona żadnymi kosztami.  

13) Zamówienie na usługę cynkowania można złożyć na druku firmowym Cynkowni, który jest do pobrania na stronie internetowej: 

www.cynkownia-radomsko.pl .  

14) Cenę usługi  ustala się indywidualnie na podstawie kalkulacji opartej o dostarczoną dokumentację lub poczynione z klientem 

ustalenia. Minimalna kwota transakcji wynosi 250zł netto. 

15) Istnieje możliwość ocynkowania konstrukcji przy wcześniejszym zaawizowaniu w ciągu jednego dnia tzn. „na poczekaniu”. Okres 

wykonania przedmiotowej usługi wynosi od 8 do 16 godzin i uzależniony jest od stanu przygotowania powierzchni materiału do 

cynkowania.  

16) Waga netto z dowodu ważenia zawiera wagę opakowań.          

17) Podany termin jest terminem orientacyjnym. Przed odbiorem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.  

18) W przypadku dostarczenia materiału o zawartości krzemu i fosforu w przedziale 0,03-0,12% oraz powyżej 0,28% Cynkownia 

Radomsko nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość powłoki. Szczegółowe informacje dostępne w Ogólnych Warunkach 

Wykonywania Usług dostępnych w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej.  

19) Jeśli Zleceniodawca chce otrzymać fakturę do paragonu musi o tym poinformować pracownika Biura Obsługi Klienta przed 

rozpoczęciem transakcji. W związku ze zmianami w przepisach podatkowych, od 1 stycznia 2020 roku faktury VAT będą wystawiane 

jedynie do paragonów z NIP. 
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