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§ 1.  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument reguluje kwestie związane ze świadczeniem usług inspekcyjnych przez Departament Certyfikacji Wyrobów przy Europejskim 

Centrum Jakości i Promocji (ECJiP) na rzecz Zleceniodawcy. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między ECJiP a Zleceniodawcą. 

 

§ 2.  

Inspekcje– informacje ogólne 

1. Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. jako strona trzecia, prowadzi dobrowolną inspekcję wyrobów w zakresie stosowanego Programu 

Inspekcji. 

2. Usługami świadczonymi na rzecz Zleceniodawcy są inspekcje na zgodność z normami- inspekcje nowych placów zabaw, przeglądy techniczne 

okresowe, roczne, pięcioletnie, inne inspekcje obejmujące kontrole stanu technicznego urządzeń, w tym urządzeń sportowych, nawierzchni; 

inspekcje obiektów; 

3. Zakres inspekcji wyrobów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawnymi oraz z programem inspekcji. 

4. Inspekcje realizowane przez ECJiP, mogą obejmować: ocenę stanu fundamentów, ocenę wpływu warunków atmosferycznych, ujawnienie butwienia 

lub korozji oraz zmian poziomu bezpieczeństwa wynikających z dokonanych napraw, badanie nawierzchni, badanie zakleszczeń. 

§ 3.  

Zawieranie umowy 

Proces zawierania umowy składa się z następujących etapów: 

 

1) Zapytanie o inspekcję w formie mailowej lub telefonicznej 

2) Oferta 

3) Złożenie wniosku o inspekcję wraz z wymaganymi dokumentami ( w zależności od rodzaju inspekcji). Można go pobrać ze strony 

www.centrumjakosci.pl. 

4) Wstępny przegląd wniosku i ustalenie warunków umowy 

5) Podpisanie umowy z Klientem 

6) Przeprowadzenie inspekcji 

7) Przekazanie sprawozdania z inspekcji/certyfikatu z inspekcji 

8) Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów inspekcji (wg cennika ECJiP). Wpłata ustalonej opłaty za postępowanie inspekcyjne oraz 

podpisanie prawnie wiążącej umowy, warunkuje wydanie przez Departament Certyfikacji Wyrobów Sprawozdania z inspekcji/certyfikatu z inspekcji. 

§ 4.  

Terminy realizacji usługi 

1. Termin realizacji inspekcji jest uzgadniany z klientem i umieszczony w umowie oraz ofercie. 

§ 5. 

 Płatności 

1. Z tytułu świadczonych usług inspekcji wyrobów, ECJiP przysługuje wynagrodzenie. Każdorazowo wysokość wynagrodzenia za usługę inspekcji jest 

określana w umowie. 

2. Wysokość wynagrodzenia za usługę inspekcyjną jest kwotą netto. Do wynagrodzeń za usługi ECJIP będzie doliczany obowiązujący podatek VAT. 

3. Po zakończeniu procesu inspekcji ECJIP wystawia fakturę rozliczeniową.  

4. Termin płatności za fakturę jest określony na wystawionej fakturze. 

5. W przypadku przerwania przez Zleceniodawcę procesu inspekcji, opłatę za przeprowadzone prace inspekcyjne ECJIP ustali zgodnie ze stanem 

zaawansowania prac i zestawieniem poniesionych kosztów. 

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Zleceniodawca zapłaci odsetki 

w wysokości ustawowej. 

7. Wycena usługi inspekcyjnej ustalana jest na podstawie szacunkowego czasu pracy pracowników ECJIP, z uwzględnieniem nakładu pracy każdego 

pracownika uczestniczącego w procesie. 

http://www.centrumjakosci.pl/
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8. Zleceniodawca upoważnia ECJIP do wystawiania faktur bez podpisu, drogą elektroniczną. 

§ 6.  

Obowiązki zleceniodawcy 

1. Zleceniodawca umożliwi przeprowadzenie wszystkich prac objętych programem inspekcji tj. przeprowadzenia oceny, zapewni upoważnionym 

pracownikom ECJIP dostęp do lokalizacji urządzeń, dokumentacji i zapisów oraz jak również udzieli informacji wymaganych do prawidłowego 

przeprowadzenia procesu inspekcji. 

2. W przypadku zakomunikowania przez ECJIP koniecznych zmian w celu spełnienia wymagań inspekcyjnych, Zleceniodawca ma obowiązek wdrożyć 

właściwe zmiany. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do kopiowania Sprawozdania z inspekcji jedynie w całości. 

§ 7.  

Zasada poufności i prawo autorskie 

1. Strony zapewniają, że treść umowy nie zostanie ujawniona osobom trzecim. 

2. ECJiP zachowa poufność informacji o charakterze technicznym i ekonomicznym, uzyskanych od Zleceniodawcy w związku z realizacją umowy, 

chyba że Zleceniodawca udzieli pisemnej zgody na ich rozpowszechnianie z wyłączeniem trybów postępowania zawartych w regulaminie. 

3. Wszyscy pracownicy ECJiP są zobowiązani do zachowania poufności informacji, w których posiadanie weszli w trakcie realizacji procesu inspekcji 

za wyjątkiem informacji udostępnionych publicznie przez Klienta. 

4. ECJiP ma prawo do archiwizowania materiałów związanych z procesem inspekcji, zabezpieczając do nich dostęp osobom trzecim. 

5. ECJiP posiada prawa autorskie do wszelkiego rodzaju raportów, sprawozdań wykonywanych przez pracowników ECJiP w tracie inspekcji. 

6. Prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku świadczenia przez ECJiP usług inspekcyjnych, pozostają własnością ECJiP i mogą być 

wykorzystywane przez Zleceniodawcę tylko do wewnętrznego użytku. 

7. ECJiP zastrzega sobie prawo do podawania ogólnych informacji o inspekcjach do wiadomości właściwych organów administracyjnych, 

użytkowników wyrobów i innych zainteresowanych podmiotów, przy czym informacje te nie naruszają tajemnic przedsiębiorstwa dotyczących 

wyrobów jak i samego Zleceniodawcy. W pozostałych przypadkach wymagana jest zgodna Zleceniodawcy. 

8. ECJiP zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji na temat inspekcji z tytułu obowiązku zgłaszania wynikającego z przepisów prawnych 

lub administracyjnych. 

§ 8. 

Skargi, odwołania, reklamacje  

1. Zleceniodawca może składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. 

2. ECJIP przyjmuje zgłoszenia strony trzeciej (tj. użytkownicy, inspektorzy, urzędy publiczne itp.) w odniesieniu do urządzeń. Informacje te są 

traktowane jako poufne. Decyzja przekazywana jest zgłaszającemu w wersji pisemnej lub mailowej. 

§ 9.  

Rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej do tygodnia przed planowaną inspekcją. 

2. Przy rozwiązaniu umowy poniesione przez Zleceniodawcę koszty nie podlegają zwrotowi. 

3. ECJiP może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jeśli Zleceniodawca: 

a) Nie uiści opłaty w wyznaczonym terminie, 

b) Nie będzie przestrzegał postanowień regulaminu, umowy, 

§ 10.  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2021 

Paweł Przesmycki/  Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów 
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