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Успіх разом з компанією
ТзОВ «Quality Austria-Polska»

Через
польські
організації,
регіональних
менеджерів, ексклюзивних партнерів і різноманітне
співробітництво
компанія
qualityaustria
є
представлена в Західній і Східній Європі, Азії,
Північній Африці і Південній Америці.

Перший акредитований орган
ÖQS, як член qualityaustria Training, Certification
and Evaluation Ltd., в числі перших отримав
акредитацію,
яка
видається
Міністерством
Економікі Австрії, VDA, а також British Retail
Consortium I HDE Trade Service, з правом на
проведення сертифікації на відповідність вимогам
стандартів ISO 9000, ISO 14001, OHSAS, 18001,
SCC, VDA6.x, ISO/TS 16949 та TL 9000. За
особливий
успіх
ми
вважаємо
отримання
акредитації від Міністерства Економікі Австрії.
Надання акредитації в Австрії регулюється
законодавчо, а її збереження вважається особливо
складним і вимагає виконання цілого ряду умов.

Більше ніж 900 аудиторів, асесорів
(аудиторів з акредитації) і експертів в 50
країнах.

ТзОВ «Quality Austria-Polska» є дочірнім
підприємством
компанії
qualityaustria Trainings- Zertifiezierungs- und
Begutachtungs GmbH з місцезнаходженням в Відні
і представляє її на території Польщі і України в
повному обсязі її діяльності.

Більше ніж 35 тис. відгуків
Відгуки були отримані зі всіх галузей. Понад 35 тис.
виконаних сертифікацій, перевірок і оцінок систем
управління якістю, навколишнім середовищем і
безпекою виконання праці в закладах різної
величини, що здійснюють діяльність в різних
областях. Така велика кількість відгуків свідчить
про визнання бренду quality austria, а також
запевнює в перспективі тривалу співпрацю і
передачу Вашому підприємству суттєвого ноу-хау,
пов’язаного з нашим багаторічним досвідом.

Сертифікати IQ Net
Вони визнані і цінуються у всьому світі. В Австрії
такі сертифікати можуть видаватись лише нашою
організацією. Сертифікат IQ Net видається
безплатно по бажанню Замовника.

Наші експерти приходять до нас з організацій різної
величини, які здійснюють діяльність в різних
сферах. Отже вони можуть працювати в межах
своїх менеджерських повноважень і досвіду в сфері
аудиту.

Бути поінформованим в першу чергу
Працівники qualityaustria представляють нашу
організацію
у
всіх
відповідних
органах
стандартизації (Technical Comittes), і таким чином,
можуть як співавтори інформувати організації та
Замовників про можливі тенденції і майбутні зміни.

Інформація в інтернеті
Інформація про організації,
сертифіковані
qualityaustria,
публікується
на
сайті
www.qualityaustria.com.pl. За бажанням Замовника,
ми активуємо посилання на головну сторінку сайту
сертифікованої організації.

Форум qualityaustria
В Форумі, організованому qualityaustria, який
входить в число найбільших подій в Європі в
тематиці пов'язаній з системами управління,
приймає участь біля 900 осіб, не враховуючи наших
замовників та VIP-персон, що представляють
економіку та державне управління.
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Відповідність вимогам акредитації або
реєстрації

Цінова політика

Прозорість
Кількість
годин,
необхідна
для
виконання
замовлення, вказана в пропозиції, для кожної
процедури (операції). Це означає, що наші послуги
можна однозначно ідентифікувати і порівнювати.

Збільшення довіри
ТзОВ «Quality Austria – Polska» надає гарантію
якості. У випадку послуг, що виконуються "на місці"
щодо яких Замовник подає застереження, немає
жодних додаткових оплат відповідно до Загальних
комерційних умов.

Гарантія однакових
організацій

прав

для

всіх

Вартість
послуги
визначається
часом,
що
необхідний для відповідного виконання оцінки, а не
фіксованою ставкою. Завдяки цьому, згідно з
керівними принципами щодо мінімальної кількості
часу для виконання праці "на місці", яких слід
дотримуватись згідно з Акредитацією, наші послуги
можуть повністю ідентифікуватись Замовником, а
також органом з акредитації.

Активи організації
При здійсненні оплати за вживання знаку,
організація
набуває
право
користуватись
Підтвердженням відповідності, виданим компанією
qualityaustria та/або qualityaustria-Polska в формі
сертифікату. Право на вживання знаку та
користування символом сертифікації є так званим
«відкритим правом» і може становити частину
активів організації.

Ми застосовуємо принцип єдиної цінової політики
для всіх замовників. Знижки на послуги ТзОВ
«Quality Austria – Polska» надаються лише на основі
встановленої Постійної політики знижок. Ця дія
повністю узгоджується з принципом рівності
Замовників, відповідно до вимог щодо акредитації.
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I.

Загальні комерційні умови (ЗКУ) ТзОВ «Quality Austria - Polska»

Чинність і область дії умов

1. Дані Загальні комерційні умови (іменовані далі
„ЗКУ”) поширюються на всі послуги, що
надаються компанією qualityaustria Trainings-,
Zertifizierungs-und
Begutachtungs
GmbH
(іменованою далі „QA”) та компанією ТзОВ
«Quality Austria – Polska» (іменованою далі
„QAP”) щодо сертифікації систем управління
менеджменту), оцінки (висновку), валідації, а
зокрема, сертифікації, атестації, аудиту, оцінки і
експертизи
підприємств
та
їх
систем
управління, а також контрольних заходів, що
супроводжують
цей
процес,
на
основі
стандартизованих моделей оцінки / стандартів /
правил.
2. ЗКУ є невід’ємною частиною всіх договорів,
укладених між QAP і Замовником (Клієнтом).
Комерційна пропозиція, яку QAP представить
Замовникові, після затвердження її Замовником
є згідно з ЗКУ договором між сторонами. QAP
не виключає можливості укладення додаткового
і окремого договору між сторонами за
бажанням Замовника і при наявності згоди
QAP.
3. ЗКУ не застосовуються тільки в випадку подачі
в
письмовій
формі
відповідної
заяви
(декларації) QAP про те, що вони є нечинними.
4. QAP не є зв'язана жодним чином з загальними
умовами договорів, зразками договорів або
правилами, які використовуються Замовником
(Клієнтом), за винятком ситуації, якщо QAP
дала згоду на їх дію.
II.

Дійсність цін ТзОВ «Quality Austria
Polska», вимоги и нарахування податків

–

1. За виконані QAP послуги Замовникові буде
виписуватись рахунок-фактура. Вказана в ній
належна сума включає в себе час праці,
необхідний для виконання послуги і об’єм
виконаної послуги відповідно до цін, вказаних в
прейскуранті QAP, що діє на дату видачі
рахунку-фактури. Ціни, вказані QAP, є цінами
без ПДВ і вказуються в PLN, якщо сторони не
домовляться про інше.
2. Про зміни в прейскуранті всі сертифіковані
Замовники будуть негайно в письмовій формі
повідомлені компанією QAP.
3. Оплати для міжнародних органів сертифікації
(напр.
IATF,
IFS,
FSC)
здійснюються
безпосередньо
Замовником
(Клієнтом).
Величина оплат залежить від часу і об’єму
послуг, виконаних QAP. Збільшення цих оплат
в період між поданням QAP пропозиції і
виконанням послуги, стягується з Замовника
(Клієнта).

4. Податки і додаткові належні суми (збори)
будуть нараховуватися QAP в розмірі,
встановленому законодавством, чинним на
дату видачі рахунку-фактури. У випадку
введення більш високих податкових ставок або
інших зборів, це підвищення буде покриватись
Замовником (Клієнтом).
III.

Терміни виконання послуг ТзОВ «Quality
Austria - Polska»

1. В випадку виникнення пропозиції щодо зміни
змісту договору, укладеного між сторонами, ця
пропозиція повинна бути передана Замовником
компанії QAP в письмовій формі. Зміна змісту
договору може здійснюватись лише за згодою
QAP.
2. У випадку зміни Замовником терміну виконання
послуги менш, ніж за два тижні до узгодженої
дати початку виконання QAP послуги, QAP
залишає за собою право стягувати з Замовника
всі витрати, пов'язані з адміністративним
обслуговуванням обробки і підготовкою до
виконання послуги в розмірі 500,00 PLN.
Замовник також покриває всі інші витрати,
понесені QAP до часу зміни терміну виконання
послуги.
3. У випадку відмови Замовника від виконання
послуги QAP протягом терміну дії сертифіката,
QAP має право стягнути витрати, понесені за
надані
послуги
і
додатково
стягнути
адміністративну оплату за відмову в розмірі
30% від суми замовлення, визначеного
договором. QAP залишає за собою право
вимагати
відшкодування
збитків,
що
перевищують
суму
вказаної
вище
адміністративної оплати.
IV.

Умови оплати

1. Якщо не вказано інше, QAP належить
винагорода за виконання послуги на кінець
календарного місяця, в якому ця послуга була
виконана.
2. Оплати за користування сертифікатом і знаком
сертифікації нараховуються наперед за весь рік
аудиту.
3. Термін оплати всіх належних QAP сум
становить 14 днів з дати виставлення QAP
рахунку-фактури для Замовника.
4. QAP може поставити умову про виконання
послуги лише після здійснення оплати
встановленої суми. Виконання своєчасної
попередньої оплати є обов'язковою умовою для
початку виконання QAP послуги.
5. В випадку недотримання терміну оплати QAP
має право вимагати сплати відсотків в розмірі,
встановленому законодавством.
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V.

Запевнення конфіденційності інформації,
захист інформації, що передається між QA
і/або QAP та Замовником, згода на надання
адреси і поширення реклам.

1. QAP зобов'язується зберігати в таємниці
інформацію відповідно до діючих в цій області
норм законодавства Польщі. Вся інформація
отримана QAP від Замовника, яка не є відома
широкому загалу, буде розглядатися сторонами
як конфіденційна інформація.
2. QAP зобов'язується зберігати в таємниці всю
отриману
інформацію,
що
стосується
Замовника і яка пов’язана з виконанням
замовлення (зокрема, аудиторські звіти і інші
письмові висновки, пов’язані з результатами
виконаної послуги). Така інформація може
передаватись третім особам тільки з письмової
згоди Замовника. Винятком є ситуація, коли
QAP згідно з законодавством зобов'язана
надати
таку
інформацію.
Вищевказане
положення не припиняє діяти після завершення
співпраці між Сторонами. Протягом 12 років
після
виконання послуги, документи що
стосуються виконання договору, повинні бути
QAP знищені.
3. Замовник погоджується з тим, що вказана в
підпункті 2 пункту V інформація (зокрема,
аудиторські звіти), може бути надана органу з
акредитації або іншому органу, що має
відповідний допуск (напр. BMWFJ, VDA-QMC,
IATF, KBA). Замовник також дає згоду на
особисту участь представників цих суб’єктів в
аудитах в випадку, якщо ці суб’єкти виражають
готовність брати участь в такому аудиті.
4. Замовник погоджується на обробку своїх
адресних даних з метою надсилання йому
інформації і рекламних матеріалів про продукти
та послуги QAP в порядку здійснення
підприємницької діяльності. Замовник може в
будь-який час відкликати дану згоду на обробку
адресних даних.
5. Замовник повідомлений про те, що, відповідно
до вимог щодо акредитації, QA і QAP
зобов'язані публікувати список сертифікованих
суб’єктів. Компанії сертифікованих суб'єктів
доступні на сайті QA та/або QAP. Замовник
погоджується з тим, щоб оприлюднити цю
інформацію і розмістити на сайті QA та/або
QAP посилання на головну сторінку сайту
Замовника.
VI.

Відповідальність ТзОВ «Quality Austria –
Polska»

1. QAP відповідає перед Замовником лише за
втрати (збитки), навмисно спричинені її
представниками при виконанні замовлення. За
всі інші втрати (збитки) QAP не несе
відповідальності.
2. Відповідальність QAP обмежена сумою вартості
виконуваного
замовлення,
визначеного
договором.
3. QAP
будь-якому
випадку
не
несе
відповідальності за ймовірні майнові втрати

Замовника, втрату прибутків та інші втрати
(збитки), які не пов’язані з винятковою і прямою
діяльністю QAP.
4. Замовник гарантує, що вся інформація,
пов'язана з виконанням QAP замовлення –
якщо Замовник не є звільнений від цього
обов'язку відповідно до чинного законодавства
– буде використовуватись Замовником лише і
виключно в обсязі його діяльності і не буде
передаватись третім особам. Це не відноситься
до правил користування сертифікатом та
знаком сертифікації.
VII.

Права Замовника

1. Послуги виконуються QAP в робочий час
підприємства Замовника та з використанням
принципу економного способу виконання
замовлення, з мінімальним втручанням в
роботу підприємства. При необхідності, будь-які
роботи, що пов'язані зі специфікою замовлення,
можуть виконуватись також під час різних
робочих змін підприємства Замовника, а також
в місцях виконання робіт Замовником,
наприклад. на будівельному майданчику.
2. QAP
зобов’язується
надати Замовникові
поіменний перелік осіб, що виконують дане
замовлення. В випадку, якщо Замовник
заявить
обґрунтовані
застереження
і
зауваження щодо особи, яка виконує дане
замовлення, QAP буде намагатися представити
нову пропозицію для виконання даного
замовлення. QAP може довільно вибирати
склад осіб для виконання даного замовлення,
якщо це не обмежується польськими і
міжнародними правилами, напр. IATF/EA,
вимогами щодо акредитації та юридичними
вимогами, напр. EMAS.
3. В випадку, якщо під час виконання компанією
QAP
замовлення,
особа,
що
виконує
замовлення, втратить можливість подальшого
виконання замовлення, напр. через хворобу,
QAP по узгодженню з Замовником представить
нового кандидата на виконання замовлення або
буде визначено за згодою сторін новий термін
виконання замовлення.
VIII.

Обов’язки Замовника

1. Замовник зобов’язаний надати QAP, без
окремої вимоги (виклику), всі документи, дані і
інформацію,
пов’язані
зі
специфікою
виконуваного замовлення, а також передати
всю інформацію, яка є суттєвою з точки зору
предмету виконуваного замовлення.
2. Замовник зобов’язаний дати
особам, що
виконують замовлення, можливість входу в
приміщення та доступу до обладнання і
виробничих місць Замовника.
3. Замовник зобов’язується керувати організацією
праці
таким
чином,
щоб
відповідальні
працівники Замовника були присутні на роботі і
підготовлені для практичного представлення
процесів, що виконуються в Замовника.
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4. Замовник гарантує, що працівники Замовника
нададуть QAP достовірну інформацію про
діяльність підприємства, яка є необхідною
здійснення
оцінки
рівня
функціювання
визначеної системи в Замовника.
IX.

Нематеріальні права
Всі документи, надані QAP Замовнику, як в
паперовій, так і в електронній формі, напр.
бланки,
каталоги
питань
і
т.
д.,
є
інтелектуальною власністю QAP і можуть
використовуватися лише і виключно для
досягнення цілей, зв'язаних з QAP. Будь-яке
інше використання або подальше спільне
використання може здійснюватися лише з
письмової згоди QAP. Без письмової згоди
QAP, вказані вище документи не можуть
розмножуватись і копіюватись та повинні бути
захищені від доступу третіх осіб. У випадку
недотримання цих положень, QAP має право
домагатись відшкодування збитків.

X.

1.

2.

XI.

Дотримання
неупередженості
і незалежності компанією Quality Austria –
Polska
Замовник гарантує, що не допустить ситуації,
яка можуть вплинути на незалежність і
неупередженість осіб, що представляють QAP.
В основному це стосується заборони робити
цим
особам
пропозиції
на
виконання
консультативної
діяльності
або
працевлаштування в Замовника, а також
замовлень на власний рахунок.
QAP для дотримання неупередженості не
проводить жодної консультативної діяльності
щодо предмету договору.
Умови
видачі
/
обслуговування
сертифікатів qualityaustria i сертифікатів
(напр. IQNet), які у зв'язку з виконанням
замовлень будуть видані компанією QA або
QAP

1. Сертифікати, видані QA і/або QAP є протягом
усього терміну їх дії власністю QA і/або QAP.
Сертифікати QA або QAP містять дату першої
видачі, дату, до якої вони діють, і дату видачі.
Крім того, кожний сертифікат має реєстраційний
номер, що надається лише один раз, на основі
якого можна простежити історію сертифікату.
2. Дата першої видачі сертифікату залишається
на час «дії сертифікату», є пов'язана з
сертифікатом і неперервно документує дату
його першої видачі.
3. Умовою видачі сертифікату є виконання вимог
довідкових документів аудиту та виплата
компанії QAP всіх належних сум, що пов’язані з
цим.
4. Дата дії відповідає терміну дії виданого
сертифікату. Протягом терміну дії Замовник
зобов'язаний проводити щорічні контрольні

аудити. Якщо орган акредитації не передбачає
інше або не вказано інше, сертифікат є чинним
протягом трьох років, а в випадку щорічних
контрольних аудитів термін чинності –
дванадцять місяців. На підставі письмового
обґрунтування, дату контрольного аудиту
можна перенести, але не більше, ніж на +/- 3
місяців.
5. Дата видачі сертифіката містить інформацію
про останню зміну, внесену в сертифікат, напр.
щодо
продовження
терміну
чинності
сертифікату,
продовження
чинності
сертифікату.
6. Чинність поширюється на всю організацію
Замовника. Якщо існує обмеження межі
чинності сертифікату для деяких визначених
комерційних і виробничих підрозділів, дивізій,
робочих місць або дочірніх підприємств
Замовника, то це повинно бути вказане в
сертифікаті.
7. У
випадку
організацій
з
декількома
незалежними
напрямками
діяльності
/
системами управління, можуть видаватись так
звані субсертифікати. Спільне право на їх
використання
надається
при
внесенні
відповідної додаткової оплати, яка залежить від
кількості організацій і межі чинності.
8. Термін чинності сертифікату може бути
продовжений на 3 місяці після закінчення цього
терміну, якщо в рамках наданого замовлення
буде доведено, що система управління є
ефективною.
Для
збереження
чинності
продовженого сертифіката застосовуються
наведені вище принципи.
9. Виявлені в ході аудиту невідповідності з метою
збереження чинності сертифікату повинні бути
ефективно усунені Замовником протягом не
більше шести місяців, при цьому слід
розглянути можливість більш короткі терміни,
визначені
польськими
та
міжнародними
нормативними документами, напр. угодами
IAF/EA, вимогами органу з акредитації або
іншими правовими актами (напр. EMAS). QAP
приймає рішення про те, яким способом
перевіряти
коригувальні
дії,
здійснені
Замовником. Це може бути зроблено під час
коригувального
аудиту
або
перевірка
здійснюється на основі документації, переданої
органові/аудиторові.
Якщо
протягом
узгодженого періоду не виконано відповідних
дій, чинність сертифікату може бути тимчасово
призупинена або може наступити його постійне
вилучення. У цьому випадку сертифікована
організація, на вимогу органу з сертифікації
зобов'язана негайно повернути сертифікат /
сертифікати в орган по сертифікації.
10. Розширення сфери дії сертифіката може бути
надане організації на підставі поданої нею
письмової
заяви
–
після
проведення
додаткового аудиту або в рамках контрольних
або ресертифікаційних аудитів.

str. 6

11. QAP залишає за собою право обмеження
сфери дії виданого сертифіката, яке може
наступити в результаті аудиту. Обмеження
поширюється на області, для яких не виконані
вимоги, а які були включені в обсяг
сертифікації. Це також відноситься до ситуації,
коли наявний стан організації не відповідає
основним положенням, на підставі яких був
виданий сертифікат.
XII.

Умови видачі свідоцтв про перевірку в
рамках
виконуваної
оцінки
відповідності, які у зв'язку з виконанням
замовлень будуть видані компанією QA
або QAP

1. Свідоцтва про перевірку QA або QAP не є
акредитованими сертифікатами. Вони містять
дату видачі, а також реєстраційний номер, який
надається лише один раз і на основі якого
можна прослідкувати його історію.
2. Дата першої видачі залишається на час «дії
свідоцтва про перевірку», є пов'язана з
свідоцтвом про перевірку і неперервно
документує дату його першої видачі.
3. Свідоцтво про перевірку є оцінкою стану
організації, що здійснюється і діє протягом
виконання аудиторських процедур. Свідоцтво
про перевірку не підпадає під дію правил,
пов'язаних з сертифікаційними процедурами
інших акредитованих систем управління.
4. Обсяг дії свідоцтва про перевірку поширюється
на області (сфери), визначені за погодженням із
Замовником і які висвітлені в звіті про
перевірку.
5. Якщо існує обмеження межі чинності свідоцтва
про
перевірку
для
деяких
визначених
комерційних і виробничих підрозділів, дивізій,
робочих місць або дочірніх підприємств
Замовника, це повинно бути вказане в свідоцтві
про перевірку.
6. Свідоцтво про перевірку, що підтверджує
відповідність виконуваних процесів з вказівним
(контрольним) документом, видається тільки і
виключно у випадку, якщо буде стверджено
дотримання Замовником вимог в повному
обсязі і без винятків.
7. QAP залишає за собою право обмеження
сфери дії виданого свідоцтва про перевірку, яке
може
наступити
в
результаті
аудиту.
Обмеження поширюється на області, для яких
не виконані вимоги, а які були включені в обсяг
перевірки.
8. Свідоцтво
про перевірку видається
бажанням і тільки щодо Замовника
XIII.

за

Права і обов’язки власників документу
про відповідність і знаку QA

1. Наданий сертифікат є власністю органу з
сертифікації. Власник сертифіката має право,
при дотриманні вказаних нижче правил,

використовувати знак QA i QAP. Зміни
зображення символів можуть здійснюватись
лише після отримання письмового дозволу.
2. Право на користування знаком
передаватись третім особам.

не

може

3. Знак QA i QAP може використовуватись лише в
рекламних цілях і тільки протягом терміну
чинності сертифікату. Реклама з використанням
знаку QA і/або QAP не може вводити в оману
споживачів. Зокрема, він повинен однозначно
визначати, чи сертифікація поширюється на
всю організацію Замовника або лише на
окремий підрозділ чи на будь-який з окремих
процесів. Обидва знаки QA i QAP не можуть
використовуватись таким способом, який буде
вказувати на сертифікацію виробу.
4. При використанні сертифікату, а також знаку
QA
і/або
QAP
власник
сертифікату
зобов’язаний
дотримуватися
загальнообов'язкових правил торгівлі.
5. Власник
сертифікату
QA
і/або
QAP
зобов'язаний повідомити QAP в письмовій
формі
(протягом 5 робочих днів з дня
виникнення таких обставин) про організаційні
зміни, що відбуваються у Замовника в
областях, які охоплює сертифікована система
управління, напр. про її перетворення,
завершення або розширення сфери діяльності і
т. д.
6. Сертифікована система управління повинна
систематично покращуватись за допомогою
відповідних заходів (процедур), таких як
внутрішні
аудити,
перевірка
системи
управління,
виконуваних
з
відповідною
періодичністю,
якщо
це
вимагається
відповідними моделями (напр. ISO 9001 або
ISO 14001).
7. Всі скарги (претензії) з боку третіх осіб щодо
системи управління необхідно обов'язково
передавати в QAP в письмовій формі протягом
5 робочих днів з дати їх отримання
Замовником. Кожна претензія (рекламація)
повинна бути розглянута і слід виконати
відповідні коригувальні та запобіжні заходи. Про
вжиті заходи необхідно негайно повідомити
QAP. В обґрунтованих випадках QAP залишає
за собою право проводити аудит з коротким
терміном повідомлення. Напр. в випадку скарги
на дію системи, призупинення дії сертифікату,
Замовник отримує повідомлення з 48-годинним
випередженням про необхідність проведення
додаткового аудиту та можливі витрати,
пов'язані з цим аудитом.
XIV.

Вилучення сертифікату і знаку

1. Якщо не будуть виконані положення пунктів XII і
XIII, QAP має право обмежити сферу дії
сертифікату, тимчасово призупинити його дію
або постійно вилучити виданий сертифікат. Те
ж саме стосується ситуації наявності затримки
Замовником платежів, незважаючи на вимогу
оплати і призначення додаткового терміну або
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якщо
сертифікована
оголошена банкрутом.

організація

буде

2. Про обмеження дії сертифікату або про його
вилучення,
QAP
поінформує
Замовника
письмово. Це відповідно до вимог щодо
акредитації повинно бути оприлюднене.
3. У випадку призупинення дії сертифікату або про
його вилучення, на вимогу QAP, сертифікована
організація зобов’язана:
- відправити
сертифікати
поштою
рекомендованим листом за адресою QAP, а
у випадку, якщо у встановлений QAP термін
виданий організації сертифікат не буде нею
повернутий, QAP буде стягувати з
Замовника договірну неустойку в розмірі
20 000,00 PLN;
- припинити використання знаку QA і QAP та
вилучити з обігу документи Замовника, що
вказують на здійснення компаніями QA і/або
QAP сертифікації системи управління, а
також видалити знак QA і QAP з рекламних
матеріалів протягом терміну не більше, ніж
шість місяців з дати закінчення терміну
повернення сертифікат, а у випадку
порушення цих положень QAP може
стягувати із Замовника договірну неустойку
штраф в розмірі 20 000 PLN.

XV.

XVI.

Замовник має право оскаржити рішення, що
стосується сертифікації систем. Оскарження
рішення слід подати в письмовій формі в орган
з сертифікації протягом 14 днів з моменту
виникнення обставин щодо яких Замовник
робить
застереження.
Після
отримання
письмової
інформації
буде
створена
апеляційна комісія для розгляду цього
оскарження. Про хід і результат розгляду,
Замовник буде повідомлений письмово.
Прикінцеві положення

1. Зміни в положеннях ЗКУ і додатках будуть
дійсними лише при умові, що вони здійснені в
письмовій формі.
2. Якщо будь-яке положення або кілька положень
ЗКУ є недійсними, це не впливає на чинність
інших положень ЗКУ. Нечинні положення
повинні бути замінені новими положеннями, з
врахуванням в першу чергу економічної
спрямованості QAP.
3. Право, яке застосовується для даних ЗКУ і
договорів,
що
випливають
з
них,
є
законодавство Польщі, за винятком Конвенції
ООН «Про договори міжнародної купівліпродажу товарів».
4. У випадку виникнення спору, компетентним
судом є суд загальної юрисдикції за місцем
знаходження QAP.
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ТзОВ «Quality Austria – Polska»
ul. Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów, Польща
Зареєстроване в Реєстрі підприємців,
що здійснюється Районним судом в
м. Катовіце, VIII Відділом реєстрації
суб’єктів
господарської
діяльності
Державного судового реєстру Польщі
під номером: 0000402100.
Статутний капітал компанії:
150.000,00 PLN.
Номер банківського рахунку:
в банку ING BANK ŚLĄSKI S.A.:
38 1050 1399 1000 0090 3008 1898
NIP (ідентифікаційний номер платника
податків): 635-182-89-86
REGON (номер державного реєстру
суб'єктів господарської діяльності):
242745876
Секретаріат
Тел.: (+48 32) 2266007
Факс: (+48 32) 2162641
office@qualityaustria.com.pl
www.qualityaustria.com.pl
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www.qualityaustria.com.pl

