
Ogólne Warunki Sprzedaży 

UNIMED Zakład budowlany. Ogrodzenia 
Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią OWS, rozumie je i 

uważa za wiążące. 

1. Termin realizacji zamówień ustalany jest każdorazowo indywidualnie. 

2. Kupujący jest zobowiązany do weryfikacji towaru w chwili jego odbioru pod względem 

ilościowym, jakościowym oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. 

3. Podpisanie dokumentu dostawy przez Kupującego, jest równoznaczne ze 

stwierdzeniem zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem i brakiem wad. 

4. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad Kupujący ma obowiązek spisać z osobą 

dostarczającą towar protokół jakościowy i ilościowy. 

5. Kupujący organizując odbiór towaru własnym transportem lub za pośrednictwem 

przewoźników zewnętrznych odpowiada za właściwe zabezpieczenie towaru 

uwzględniając wagę, gabaryty oraz sposób pakowania. Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności za straty powstałe wynikające z niewłaściwego transportu 

organizowanego przez Kupującego. 

6. Kupujący ma obowiązek znać przeznaczenie zamawianego towaru. Sprzedawca nie 

bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, tym bardziej za wykorzystanie 

nie zgodne z jego przeznaczeniem. 

7. Koszt załadunku towarów spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na 

Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. 

8. Koszt transportu liczony jest na podstawie odległości magazynu Sprzedającego do 

miejsca dostarczenia towaru. 

9. Transport zamawianego towaru jest bezpłatny tylko w przypadku zamawiania go z 

usługa montażu świadczonego przez Sprzedającego 

10. W przypadku gdy zamówienie zawiera wykonanie usługi montażu ogrodzenia, 

Kupujący odpowiada za zapewnienie możliwości swobodnej realizacji robót w 

uzgodnionym miejscu i czasie. 

11. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia osób i właściwego sprzętu do rozładunku 

towaru uwzględniającego masę zamawianych elementów 

12. Produkty odebrane przez Odbiorcę bez zastrzeżeń Sprzedawca uważa za pozbawione 

wad i dostarczone zgodnie z zamówieniem. Towar nie podlega zwrotowi. 

13. Zwrot towaru jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym 

uzgodnieniu ze Sprzedawcą. 

14. W przypadku stwierdzenia jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie było nie 

możliwe w dniu dostawy należy przedłożyć sprzedawcy na piśmie po ich ujawieniu, 

jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy. Po tym terminie odpowiedzialność 

dostawcy wygasa. 

 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Odbioru technicznego ogrodzenia dokonuje się oglądając jego elementy z 

odległości minimum 3 metrów przy świetle dziennym naturalnym. 

2. Niewielkie zadrapania lub rysy, niewidoczne z odległości 3m, nie podlegają 

reklamacji. W celu usunięcia niewielkich wad należy użyć farby zaprawkowej w 

odpowiednim kolorze dostępnej u Sprzedawcy. 



3. Zgrubienia, lekka chropowatość powierzchni lakierowanych, która może wystąpić 

na towarach Sprzedawcy jest skutkiem procesu ocynkowania ogniowego i nie 

podlega reklamacji 

4. Cynkowanie ogniowe nie jest procesem podnoszącym estetykę produktu, tylko 

procesem przeprowadzanym w celu ochrony wyrobu przed korozją, w znacznym 

stopniu przedłużającym jego żywotność. Nie malowane powierzchnie 

zabezpieczone warstwa cynku, nie mogą podlegać ocenie pod względem 

estetycznym. 

5. Odcienie kolorów powstałe w procesie malowania proszkowego należy sprawdzać 

na poszczególnych detalach odsuniętych od siebie w odległości minimum 1 metra. 

6. Proces malowania proszkowego dopuszcza występowanie różnic w odcieniach 

malowanych elementów w tej samej partii materiału. 

7. Podczas procesu cynkowania na łączach profili mogą występować szczeliny, które 

nie maja wpływu na jakość zabezpieczenia antykorozyjnego i nie mogą stanowić 

podstawy do reklamacji. 

8. Podczas dojrzewania betonu na jego powierzchni mogą wystąpić wykwity 

wapienne oraz drobne pęknięcia nie stanowią podstawy do reklamacji. 

9. Ze względu na ryzyko uszkodzenia powłoki Sprzedawca nie dopuszcza możliwości 

stosowania wszelkiego rodzaju środków chemicznych do pielęgnacji i czyszczenia 

elementów ogrodzeń. Użycie preparatów, o których mowa odbywa się na wyłączną 

odpowiedzialność Kupującego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


