REGULAMIN PRZEGLĄDU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

1.
Przeglądy okresowe SOI należy przeprowadzać co najmniej raz na 12 miesięcy lub w krótszych odstępach
czasu, w szczególności gdy Środki Ochrony Indywidualnej ulegną istotnemu zdarzeniu lub kiedy zaleci to
kontroler lub producent. Konieczność przeprowadzania okresowych inspekcji reguluje instrukcja
produktu, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016r. w sprawie
środków ochrony indywidualnej i uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG, Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
i norma PN-EN 365.
2.
Przegląd przeprowadzany jest przez certyfikowanego Inspektora, posiadającego długoletnie
doświadczenie.
3.
Kontrola sprzętu odbywa się u Zleceniodawcy ( wtedy naliczane zostają koszty dojazdu) bądź w siedzibie
firmy ROJAM.
4.
Sprzęt wraz z całą jego historią, należy dostarczyć w miejsce wcześniej ustalone przez Klienta.
W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej historię sprzętu, Inspektor ma prawo wycofać go
z użytkowania.
5.
W przypadku wysyłki sprzętu do siedziby Naszej firmy, paczka powinna zawierać dokładny opis zawartości
wraz z kartami i historią użytkowania sprzętu. Wzór PROTOKÓŁ przekazania do pobrania ze strony:
ww.rojam.eu – dołączony do regulaminu.
6.
Użytkownik powinien opisać w karcie historii, każde zdarzenie dotyczące uszkodzenia sprzętu. Nawet
najdrobniejszy incydent ma znaczący wpływ na stan techniczny sprzętu.
Inspektor nie będzie odpowiedzialny za błędne lub nieścisłe informacje dotyczące eksploatacji urządzeń.
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7.
Sprzęt do kontroli Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w stanie umożliwiającym przeprowadzenie
kontroli. Produkt musi być czysty, suchy, z widocznymi numerami seryjnymi. W przeciwnym razie sprzęt
zostanie wycofany z dalszego użytkowania.
8.
W czasie przeglądu Inspektor przestrzega obowiązujących przepisów, norm, instrukcji producenta.
Szczególną uwagę zwraca na wszelkie uszkodzenia, odbarwienia chemiczne, przetarcia, przecięcia,
korozję, jak i niewłaściwe działanie.
9.
Po zakończeniu kontroli, Użytkownik otrzymuje Raport z przeglądu, w którym przedstawiony jest
aktualny stan techniczny sprzętu oraz data kolejnego przeglądu.
10.
Urządzenia nie dopuszczone do dalszej eksploatacji, powinny zostać poddane kasacji, a następnie
zastąpione nowym sprzętem.
11.
Klient ma prawo odwołać się od wyniku kontroli w terminie 14 dni od dnia inspekcji. Reklamacje należy
składać w formie pisemnej, z zaznaczeniem uwag dotyczących przeglądu.
12.
Przeglądy przeprowadzane są w terminie do 14 dni roboczych, od dnia dostarczenia sprzętu. Z reguły
realizacja zamówienia trwa krócej. W przypadku konieczności wysyłki urządzenia do Producenta, czas
realizacji wydłuża się do około 30 dni roboczych.
13.
Zleceniodawca zobowiązany jest zapoznać się z powyższym regulaminem. Przekazanie sprzętu do
przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
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