WYTYCZNE DO OBLICZANIA I POBIERANIA OPŁAT ZA PROWADZENIE
OCENY ZGODNOŚCI WEDŁUG MODUŁU D
Opłaty wnoszone są przez producenta na rachunek bankowy Okręgowego Urzędu Miar
w Katowicach:
nr konta 07101012120011952231000000 przelewem lub bezpośrednio w kasie
Koszt jednej roboczogodziny w procesach oceny zgodności wynosi netto zgodnie z cennikiem
zatwierdzonym przez Dyrektora OUM - 120 zł.
OPŁATY
1. Opłata za ocenę systemu jakości Producenta jest wnoszona na podstawie faktury
wystawionej przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1444 – Okręgowy Urząd Miar w Katowicach,
w terminie siedmiu dni od daty otrzymania faktury. Opłata obejmuje ocenę dokumentacji
wraz z oceną na miejscu.
2. Opłata za ocenę w formie przeglądu dokumentacji jest wnoszona, na podstawie faktury
wystawionej przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1444 – Okręgowy Urząd Miar w Katowicach
w terminie siedmiu dni od daty otrzymania faktury, jeżeli Producent zrezygnuje z dalszej
współpracy.
3. Opłaty za audity/wizytacje niezapowiedziane są wnoszone na podstawie faktury
wystawionej po każdej ocenie.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia naliczone zostaną
ustawowe odsetki zwłoki za opóźnienie, a w przypadku umów objętych ustawą z dnia
8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 poz.
403 z póź. zm.) – ustawowe odsetki zwłoki za opóźnienie w transakcjach handlowych i kwota
stanowiąca równowartość 40 EURO – przewidziane w ww. ustawie.
5. Ocenę zgodności przeprowadza zespół oceniający, ustalony w zależności od zakresu
oceny, z zachowaniem zasady minimalnej, niezbędnej liczby osób.
6. W przypadku zmian warunków oceny oraz w przypadku przerwania procesu oceny,
Jednostka Notyfikowana Nr 1444 – Okręgowy Urząd Miar w Katowicach rozlicza rzeczywiście
poniesione koszty.
7. Jeśli w procesie oceny zgodności ocena korekcji/działań korygujących wymaga
przeprowadzenia dodatkowej oceny na miejscu lub obserwacji, kalkuluje się ją osobno,
tak jak dla oceny w całym procesie.
8. Producent pokrywa koszty przejazdu członków zespołu oceniającego na miejsce oceny
i z powrotem do siedziby Jednostki Notyfikowanej Nr 1444 na podstawie faktury (punkt
1 lub punkt 3).
Producent zapewnia noclegi i całodzienne wyżywienie dla zespołu oceniającego podczas
prowadzenia oceny. Koszty przejazdów (o ile są) w trakcie oceny na miejscu/obserwacji
pokrywa producent.
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9. Wydanie certyfikatu zgodności następuje po wniesieniu wszystkich opłat związanych
z procesem wynikającym z cennika. Jeden egzemplarz certyfikatu w języku polskim
wydawany jest bezpłatnie. Za dodatkowe egzemplarze certyfikatów w języku polskim
lub innym uzgodnionym z Producentem, Jednostka Notyfikowana pobiera opłatę zgodnie
z cennikiem.
Tabela szacunkowego czasu oceny (czas oceny zależy od wielkości Producenta).
Wizytacja certyfikująca/audit
Przygotowanie oceny, w tym przegląd
dokumentacji

Liczba roboczogodzin
Auditor
Ekspert
wiodący/auditor techniczny
8-20
4-10

Ocena
Ocena na miejscu / obserwacja

8-24

8-24

Sporządzenie raportu i ocena korekcji/działań
korygujących
RAZEM

8-20

4-10

24-64

16-44

Przygotowanie oceny

2-10

2-10

Ocena na miejscu / obserwacja

8-24

4-24

Sporządzenie raportu i ocena korekcji/działań
korygujących
RAZEM

2-12

2-8

12-46

8-42

Wizytacja

Ocena

Zapoznałem się i przyjmuję do stosowania niniejsze zasady

...............................................
Data, podpis Producenta
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