J.S. Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Jednostka Certyfikująca
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie

Wniosek
o przechowywanie dokumentacji technicznej
Zgodnie z wymaganiami Art. 13.1 (b) (ii) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się
do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej
1. Informacje ogólne
1.1. Nazwa i adres Producenta:

1.2. Osoba upoważniona do kontaktów z Jednostką Certyfikującą:
Imię, nazwisko:
Telefon / email:
2. Przedmiot dokumentacji technicznej
2.1. Nazwa produktu (grupy produktów):
2.2. Oznakowanie produktu:

2.3. Produkcja:
jednostkowa

seryjna
Składając niniejszy wniosek Producent deklaruje, że:

1) zapoznał się i spełni wszystkie mające zastosowanie wymagania zawarte w Programie Certyfikacji – Ocena
zgodności urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej,
2) podobny wniosek dotyczący ww. produktu(ów) nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej,
3) ma prawo do rozporządzania deponowaną dokumentacją,
4) deponowana dokumentacja jest odpowiednio zabezpieczona przed niepowołanym dostępem osób trzecich
(zaplombowana, zaklejona).
5) deponowana dokumentacja jest zgodna z wymaganiami w/w dyrektywy,
6) niezwłocznie uzupełni przechowywaną dokumentację w przypadku wprowadzenia zmian,
7) przyjmuje do wiadomości, że wystawione powiadomienie obowiązuje przez okres 10 lat od daty
wyprodukowania ostatniego egzemplarza produktu (produkcja seryjna), w związku z czym niezwłocznie
poinformuje Jednostkę Certyfikującą o zakończeniu produkcji.
W przypadku produkcji jednostkowej powiadomienie obowiązuje przez okres 10 lat od daty jego
wystawienia.
8) Uiści opłatę za 10 lat przechowywania dokumentacji po zakończeniu produkcji oraz (jeśli dotyczy) ureguluje
roczne opłaty w czasie produkcji produktu (nie dotyczy produkcji jednostkowej) na podstawie wystawionych
faktur.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. o wykonaniu niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268) upoważniamy
J.S Hamilton Poland S.A. do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu.

……………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………………
Osoba upoważniona do reprezentowania
Podpis

