GŁÓ W N Y I N S T Y T U T G Ó R N I C T W A
JEDNOSTKA NOTYF IKOWANA nr 1453
Jedno
ostka Certyffikująca - Ze
espół Certyffikacji Wyro
obów
Kopaln
nia Doświad
dczalna „BA
ARBARA”
43-190 Mikołów, ul. P
Podleska 72; POLAND
P
4931
tel (32)3246551; fax: (32)3224

N
Numer ewidency
yjny wniosku

E
Ex.
D
Data rejestracji wniosku
w

www.KD
DBEx.eu

Numer pism
ma (Ref. no.):

W NIOSEK
dottyczący ocen
ny zgodnościi z wymaganiami dyrektywy 2014/34//UE
(A p p l i c a t i o n f o r m for as
ssessment of co
ompliance with the
t requirementts of Directive 22014/34/UE)

1. Ro dza j w nio sk u

(Type of Appliication):

pu UE (Modu
uł B)
Certyfikat badania typ
Certyfikat zgodności (Moduł C1)
Certyfikat zgodności (Moduł G)
2 . D a ne w nio sk oda
aw cy

Zm
miany certyfikkatu (nowa edycja)
Certyfikat zgoddności (Modu
uł F)
Certyfikat badaania typu

(Applica
ant information)):

Nazwa (C
Company name
e):
Adres (Company addresss):
Poczta (P
Post):
Wojewód
dztwo (State):
Telefon ((Telephone):
Strona w
www (Website):
Osoba kontaktowa (C
Contact Name):
(
telephone):
Telefon kkontaktowy (Direct
Status w
wnioskodawcyy:

Pro
oducent

(Applicantt status)

(Ma
anufacturer)

Kod pocztow
wy (Postal Codee):
Kraj (Countryy):
Fax (Fax num
mber):

E-mail:
Upoważnioony przedstaw
wiciel
(Authorized pperson)

3 . Dane prroducenta

( M a n u fac tur e r i n for ma ti on ) :
Wypełnić w przypadku, gd
dy wnioskodawc
ca nie jest produ
ucentem (fill if th
he applicant is not
n a manufactuurer)

Jeżeli wnio
oskodawca nie jest producente
em, należy prze
edłożyć dowód,, że producent upoważnia
u
wniooskodawcę do złożenia
niniejszego
o wniosku i zob
bowiązuje się do
o przestrzegania
a wymagań dyrrektywy ATEX.
(If applican
nt is not the manufacturer,
m
ev
vidence is to b
be provided tha
at the applicantt is authorized to act on beha
alf of the
manufacturer for the appliccation and the manufacturer
m
un
ndertakes to abiide by the ATEX
X directive.)

Nazwa (C
Company name
e):
Adres (Company addresss):
Poczta (P
Post)
Wojewód
dztwo (State)
Telefon ((Telephone):
Strona w
www (Website):
Osoba kontaktowa (C
Contact Name):
(
telephone):
Telefon kkontaktowy (Direct

Kod pocztow
wy (Postal Codee):
Kraj (Countryy):
Fax (Fax num
mber):

E-mail:

4. Rodzaj w
wyrobu (Typee of Product):
Urząd
dzenie

Komponen
nt Ex

System oc
chronny

Sprzęt koontrolny i pom
miarowy

(Equip
pment)

(Componentt Ex)

(Protective sy
ystem)

(Safety, contrtrolling and regulatting devices)

5. Opis wyro
obu (Equipmennt Description):
Nazwa w
wyrobu:
(Name of E
Equipment)

Typ (Typee) :
Opis:
(Descriptio
on)
Wniosek (PC/CM
M‐ATEX‐01/ExW‐‐02 ed. 02/2016)
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W
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Oznakowanie:
(Ex marking)
g)

Zakres tem
mperatur

…
….C
≤ T ≤ ….C

Sttopień ochro
ony IP….

(Temperature
e Range)

(Ingress prote
ection)

6 . Normy i inne dokum
menty norm
matywne (Stanndards and otheer normative doocuments):

7 . Zmiany certyfikatu

(Supplement to
t Certificate) N r

certyfikatu:: KDB ….ATE
EX…………...

nych zmian:
Krótki opis w
wprowadzon

8 . Dokum
mentacja (Doccumentation):
(Załączniki, do
okumentacja tecchniczna, kopie certyfikatów, itp
p.)

10. Informa
acje odnośn
nie badaneg
go wyrobu (In
Information about the product):
Czy wyrób zawiera subsstancje szko
odliwe dla zdrrowia?

TAK

NIE

TAK

NIE

(Does the prod
duct contain sub
bstances, which
h may be harmfu
ful?)

Postępowanie z dostarcczonym wyro
obem / próbkkami – zwrot?
?
(Procedure wiith the supplied product / samplles – return?)

10. Uwagi (Notes):
(Uwagi n.t. wyyrobu, wniosku itp., np.: wersja angielska certyyfikatu. W przypadku modułu C1 lub modułu F podać nr certyffikatu)

Wniosek
W
(PC/CM‐AATEX‐01/ExW‐02 ed. 02/2016)
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Deklaracja
a wykonawcy
y:
W przypadku zakończe
enia procesu
u certyfikacyyjnego i przyznania certtyfikatu Ex nna wyrób, Wykonawca
W
zobowiązuje się przekkazać przyzn
nany Kliento
owi certyfika
at. Od daty widniejącej na certyfikacie Klient
uzyskuje prrawo do possługiwania się certyfikate
em Ex na wyrób.
w
Klient ma prawo ddo powoływa
ania się na
certyfikację
ę tylko zgodn
nie z jej zakre
esem wskaz anym w przy
yznanym cerrtyfikacie.
Wykonawca
a informuje,, ze certyfik
kat nie zwa
alnia Klienta
a z odpowie
edzialności za wyrób oraz
o
skutki
wynikające z użytkowania wyrobu niespełniają cego wymag
gań, ani nie powoduje pprzeniesienia
a części tej
odpowiedziialności na Wykonawcę.
W
Wykonawca
a cofa certyyfikat w przypadku nadu życia przez Klienta upra
awnień wyniikających z posiadania
certyfikatu.
Cofnięcie ccertyfikatu po
ociąga za sobą ten sam
m skutek dla
a wszystkich
h wydanych do tego cerrtyfikatu Ex
uzupełnień.
W przypad
dku ponown
nego ubiega
ania się Kllienta o ce
ertyfikat Ex, po jego ccofnięciu, Wykonawca
W
przeprowad
dza ponownie proces cerrtyfikacji.
Wiadomośćć o cofnięciu
u certyfikatu
u Ex wysyłan
na jest listem poleconym drugiej sttronie i zawiera powód
oraz datę ccofnięcia certtyfikatu Ex.
Zarówno Kllient jaki i Wyykonawca ma
m prawo wysstąpić o zmia
anę zakresu certyfikatu.
Wykonawca
a gwarantuje
e Klientowi zachowanie przez praco
owników poufności w sttosunku do wszystkich
informacji, z jakimi za
apoznali się
ę w wyniku kontaktów z Klientem oraz przesstrzeganie Jego
J
praw
własności, za wyjątkiem
m informacji publicznie ud
dostępnionejj przez klienta lub uzgoddnionej z klientem.
Ujawnienie informacji poufnej
p
możliwe jest tylko
o w przypad
dku, gdy Wyk
konawca zobbowiązany je
est do tego
przez praw
wo lub w wyniku zobow
wiązań wyniikających z umów zawartych z orgganami nad
dzorującymi
działalnośćć Wykonawcyy.
Klient zosta
anie niezwło
ocznie poinfo
ormowany o ujawnieniu informacji poufnej o ile nie jest to zabronione
przez prawo
o.
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Zobowiąza
anie klienta:
Zgodnie z w
wymaganiam
mi dyrektywy
y 2014/34/UE
E oświadcza
am, że wyrób
b będący przzedmiotem niniejszego
n
wniosku nie
e uzyskał wccześniejszej negatywnej oceny w innej jednostce notyfikowannej.
Oświadczam, że taki sam
s
wniosek dotyczącyy oceny ww. wyrobu nie
e został złożżony w innejj jednostce
notyfikowan
nej.
Oświadczam, że przyjm
muję i zobow
wiązuję się sttosować do przepisów i procedur dyrrektywy ATE
EX, oraz do
wdrożenia w
właściwych zmian
z
jeżeli zostaną zakkomunikowan
ne przez jednostkę certyyfikującą zgo
odnie z PNEN ISO/IEC
C 17065:aktu
ualna.
Oświadczam, że przezz cały okres produkcji wyyrób produk
kowany będz
zie spełniał w
wymagania stanowiące
s
podstawę wydania certyfikatu
c
oraz
o
że zrrealizuję ws
szystkie nie
ezbędne usstalenia wyn
nikające z
przeprowad
dzonej ocenyy, dostarczając wymagan
ną dokumenttację łącznie z stosownym
mi wynikami badań.
Oświadczam, że nie bę
ędę korzystać
ć z wydaneg
go certyfikatu
u, w sposób mogący zdyyskredytować
ć jednostkę
notyfikowan
ną GIG i nie
e będę wydawać oświa dczeń odnoszących się do certyfikaatu wyrobu, które GIG
mógłby uzn
nać za wprow
wadzające w błąd lub za nieuprawnione.
Oświadczam, że po zaw
wieszeniu, co
ofnięciu lub zzakończeniu
u certyfikacji, zaprzestanęę stosowania
a wszelkich
działań reklamowych za
awierających
h jakiekolwie
ek odniesienie do niej i podejmę wym
magane działłania, które
uniemożliwią powoływa
anie się na za
awieszony, ccofnięty bądź
ź zakończony
y certyfikat.
Zobowiązujję się do kop
piowania certtyfikatów nie inaczej niż w całości.
na certyfikkację swoich
Zobowiązujję się do powoływania
p
h wyrobów w środkach przekazu, takich jak:
dokumenty, broszury, lub w reklam
mie w sposób
b jednoznacz
znie definiują
ący wyroby pposiadające certyfikat i
warunki cerrtyfikacji.
Zobowiązujję się do wykorzystywan
nia znaków zzgodności do
otyczących certyfikowany
c
ych wyrobów
w w sposób
zgodny z w
wymaganiamii dyrektywy ATEX
A
oraz p rzewodnika wdrażania
w
dy
yrektywy AT
TEX.
Zobowiązujję się do nattychmiastow
wego powiado
omienia jedn
nostki notyfik
kowanej GIG
G o istotnych
h zmianach
mogących mieć wpłyyw na spe
ełnianie wym
magań certtyfikacyjnych
h, w szczeególności dotyczących
dokumentacji uzgodnio
onej, modyffikacji wyrob
bu, ewentua
alnej likwida
acji, upadłoości, przeksz
ztałceniach
prawno-org
ganizacyjnych
h.
Zobowiązujję się do utrrzymywania zapisów z w
wszystkich skarg
s
i reklamacji moichh wyrobów, jakie
j
są mi
znane, którre odnoszą się
s do zgodn
ności z wyma
aganiami certyfikacyjnym
mi oraz do poowiadamianiia jednostki
notyfikowan
nej GIG o wyyniku procesu
u rozpatrzen
nia skarg i rek
klamacji.
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Badanie prróbek / Samplle Testing:
Niniejszym zlecam wykkonanie spra
awdzenia i b
badań zgodn
ności, jednoc
cześnie zoboowiązuję się do:
d
a)

udosstępnienia wszelkich
w
infformacji nie
ezbędnych do
d wykonania czynnoścci objętych certyfikacją
związzanych z dostarczenie
em repreze
entatywnych egzemplarrzy wyrobu((ów) oraz wymaganej
dokumentacji, przzy czym:
 do
okumentacja
a wyposażen
nia elektryczznego zostan
nie przygoto
owana wg w
wytycznych zawartych
z
w
do
okumencie „Przewodnik
„
odnośnie rrysunków i dokumentacj
d
i na potrzebby certyfikac
cji urządzeń
prrzeciwwybucchowych” dos
stępnych pod
d adresem www.kdbex.e
w
eu.
 do
okumentacja
a dotycząca
a oceny za
agrożenia za
apłonem urrządzeń nieeelektrycznyc
ch zostanie
prrzygotowana
a wg wytycz
znych zawarrtych w norrmie PN-EN 13463-1:akktualna (PN--EN 8007936
6:aktualna),
 ilo
ość, rodzaj oraz sposób przygotow
wania reprez
zentatywnego(ych) egzeemplarza(y) wyrobu(ów)
zo
ostanie okreśślony w term
minie późniejsszym, na podstawie analizy dokumenntacji, w porozumieniu z
w
wykonawcą.

b)

umożżliwienia kon
ntaktu z perso
onelem odpo
owiedzialnym
m za realizac
cję umowy zee strony Klien
nta,

c)

umożżliwienia dokkonania ocen
ny jednostce
e GIG – niez
zbędnej do stwierdzenia
s
a, czy warun
nki niniejszej
umow
wy są przez Klienta spełn
niane.

Jeżeli wniosek odnosi się
s do odmia
an, wersji lub
b więcej niż jednego wykonania czy tteż typu, to wnioskuję
w
o
sprawdzeniie wszystkich
h wymieniony
ych wersji lu b odmian.
Ponadto ośświadczam że:
 je
est świadom i przyjmuję do
d akceptują
ącej wiadomo
ości, że prow
wadzone przzez Wykonaw
wcę badania
w
wyrobu(ów) lu
ub ich części mogą mieć charakter nis
szczący,
 niie będę rośścił w stosu
unku do W
Wykonawcy żadnych
ż
pra
aw dotycząccych odszko
odowań lub
re
ekompensat za uszkodzenia wyrobu
u(ów) lub ich
h części, jak
kie powstały w trakcie prowadzenia
p
ba
adań.

Wniosek
W
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Fakturowa
anie
Zobowiązujję się do pokrycia wszystkich
w
u
uzgodnionych kosztów wynikającycch z wyko
onania ww.
czynności i akceptuję przedpłaty wynikające
w
z faktur wysttawionych w formie oboowiązującej w Głównym
Instytucie G
Górnictwa po
ozostających w związku z tymi koszta
ami.
I agree to payy all costs, as agreed,
a
incurred in carrying o ut the above work
w
and will ac
ccept progressivve invoices for such costs in
accordance wiith the Certificattion Body comm
mercial forms.

Przyjmuję do wiadomo
ości, że pra
ace wynikają
ące z realiz
zacji niniejsz
zego wnioskku mogą od
dbywać się
w etapach, których terminy i kosztty zostaną p
przedstawion
ne w potwie
erdzeniu przzyjęcia wnios
sku. Każdy
z etapów m
może zostać obciążony
o
na
a podstawie oddzielnej fa
aktury.
I agree that the work resulting
g from the imple
ementation of th
his application may
m take place in
n stages. Realizzation time and cost of each
provided in the 'C
Confirmation off the application form'. Each of the stages may
y be charged on the basis of a separate
s
stage will be p
invoice.

Adres wysyyłkowy fakturry:
Address for forrwarding invoice
e:

ta
aki sam jak w
wnioskodawcy
y

taki sam
m jak produceenta

in
nny

………
……………………
……………………
……………………
……………………
………………………………

Kontakt w ssprawach fina
ansowych Acccounts payablee contact: ……………………
………………
……………………..
(Imię i nazw
wisko osoby ko
ontaktowej)

Telefon / e--mail Phone / e-mail:
e
: ……………………
………………
…………………
………………
………………
Skargi i od
dwołania/ Cla
aims:
Skargi i od
dwołania dotyyczące realizacji wnioskku można sk
kładać w sekretariacie JJednostki Ce
ertyfikującej
GIG (www.g
gigcert.com)).
All claims app
ply to this appliccation may be submitted
s
to seccretary of GIG Certification
C
Bod
dy (www.gigcerrt.com).

Zwrot prób
bek / Sample
es Return:
Zgadzam ssię na odesła
anie na nasz
z koszt lub uttylizację próbek, w przyp
padku braku odbioru, w terminie
t
do
trzech miessięcy od datyy zakończenia procesu ce
ertyfikacji.
I agree that G
Główny Instytut Górnictwa will arrange
a
return o
or utilization off sample(s), in term up to threee months from date of
certification prrocess end. All relevant
r
charges
s will be the cusstomer’s responsibility.

Adres wysyłkowy certtyfikatu jeżeli jest inny niż wnnioskodawcy:
(Certificate to be sent to – if difrent
d
from appllicant)
.....................................................................................
……...................................... ...........................................

Podpis o
osoby upowa
ażnionej*:
(Signature
e of Authorized Person)*
P

Imię i na
azwisko DRU
UKOWANYMI LITERAMI:
(Name in B
BLOCK LETTER
RS)

Tytuł i funkc
cja pełniona przez podpis
sującego
(T
Title or position of Signatory)

Date:

…………
……………………..

(Date)



O
Osoba podpisujjąca w imieniu producenta pow
winna być upow
ważnionym przedstawicielem fi rmy. Jeżeli wniosek
sskładany jest przez osobę nie zatrudnioną be
ezpośrednio prz
zez przewidywa
anego właścicieela certyfikatu, wówczas
w
p
przewidywany właściciel
w
certyfikatu powinien
n dołączyć pismo upoważniając
ce.
P
Person signing on behalf of ma
anufacturer sha
all be an authorrized company representative.
r
If application is
s lodged
b
by a person not directly emplo
oyed by the inte
ended Certificatte holder, then a letter from thee intended Certiificate
h
holder shall be attached.

