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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady wydawania „Certyfikatów o zgodności urządzeń i materiałów w zakresie emisji
cząstek stałych do zastosowania w pomieszczeniach czystych (Clean Room)” (zwanych dalej odpowiednio
„Certyfikatami zgodności”) przez Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA (zwanych dalej odpowiednio „BNT SIGMA”)
oraz posługiwania się znakiem towarowym gwarancyjnym „BNT SIGMA SUITABLE FOR CLEANROOMS Particle
Emission Test” (zwanych dalej odpowiednio „Znakiem towarowym”) przez podmioty upoważnione przez BNT
SIGMA.
2. „Certyfikat zgodności” jest dokumentem potwierdzającym odpowiedniość ocenianego obiektu do stosowania
w danej klasie czystości powietrza pomieszczenia czystego (zdefiniowanych w ISO 14644-1 oraz EU GMP) na
podstawie uzyskanych wyników badania emisji cząstek stałych z materiału poddanego ocenie.
3. „Certyfikat zgodności” wydawany jest na ściśle zdefiniowany wyrób (poddany testom laboratoryjnym) na
zlecenie badania jednego podmiotu gospodarczego zwanego dalej „Zleceniodawcą”.
4. Badanie właściwości wyrobu i ocena odpowiedniości wyrobu do zastosowania w pomieszczeniach czystych jest
przeprowadzane przez Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA zgodnie z aktualnym wydaniem normy ISO 14644-14.
„Certyfikat zgodności” nie jest wystawiany na podstawie własnych wyników badań dostarczanych przez
Zleceniodawcę.
5. „Certyfikat zgodności” wydawany jest bezterminowo.
6. Zleceniodawcy, który otrzymał „Certyfikat zgodności” na dany wyrób przysługuje automatycznie prawo do
korzystania ze znaku towarowego – „BNT SIGMA SUITABLE FOR CLEANROOMS Particle Emission Test”.
7. Badania emisji cząstek i proces certyfikacji prowadzony jest w odniesieniu do materiałów konstrukcyjnych,
elementów wyposażenia i urządzeń stosowanych w pomieszczeniach czystych (Clean Room). Więcej informacji
na temat grup wyrobów/produktów oraz zakresu wydawania „Oświadczeń o zgodności” można uzyskać na
stronie internetowej www.bnt-sigma.pl.pl w zakładce „Pomiary | Kwalifikacja | Walidacja” (usługa: Pomiary
emisji cząstek z materiałów i urządzeń przeznaczonych do Clean Room klas ISO 4-9 wg ISO 14644-1 oraz A-D wg
GMP, ocena odpowiedniości materiałów i urządzeń do stosowania w pomieszczeniach czystych), jak również
poprzez email info@bnt-sigma lub pod numerem telefonu: (61) 624 27 22.
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ROZDZIAŁ II - PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA BADANIA
ORAZ WYDANIA „CERTYFIKATU ZGODNOŚCI”
1. W celu uzyskania „Certyfikatu zgodności” należy złożyć zamówienie na badania emisji cząstek wypełniając
odpowiedni formularz zamówienia na stronie internetowej www.bnt-sigma.pl.pl w zakładce „Pomiary |
Kwalifikacja | Walidacja” (usługa: Pomiary emisji cząstek z materiałów i urządzeń przeznaczonych do Clean Room
klas ISO 4-9 wg ISO 14644-1 oraz A-D wg GMP, ocena odpowiedniości materiałów i urządzeń do stosowania w
pomieszczeniach czystych).
2. BNT SIGMA zastrzega sobie możliwość odrzucenia przyjęcia zamówienia na badanie, gdy możliwości techniczne
laboratorium BNT SIGMA uniemożliwiają wykonanie badań danego obiektu (np. ze względu na znaczne rozmiary
lub masę obiektu uniemożliwiające operowanie obiektu w strefie czystej stanowiska pomiarowego; wymagane
warunki bezpieczeństwa, które nie mogą zostać spełnione w miejscu badania np. ATEX).
3. Termin realizacji usługi (przekazania „Raportu z badań”, wydania „Certyfikatu zgodności”, przekazania pliku ze
„Znakiem towarowym”) wynosi do 30 dni od dnia dostarczenia obiektu do badania (pod wskazany adres).
4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie i przyjęcie ich do
stosowania.
5. BNT SIGMA zastrzega sobie prawo odmowy wydania „Certyfikatu zgodności”, gdy wynik badana obiektu nie
będzie zgodny z kryteriami akceptacji wskazanymi w normie ISO 14644-14. W takim przypadku Zleceniodawca:
zostanie poinformowany o przyczynie braku wydania „Certyfikatu zgodności”, otrzyma „Raport z badania”
z wynikami pomiarów, nie będzie miał prawa do posługiwania się „Znakiem towarowym”, nie będzie podlegała
zwrotowi opłata za wykonanie badań.
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ROZDZIAŁ III - WYKORZYSTANIE „CERTYFIKATU ZGODNOŚCI”
ORAZ „ZNAKU TOWAROWEGO”
1. Zleceniodawca, który otrzymał „Certyfikat zgodności” dla danego produktu, ma prawo do kopiowania,
fotografowania, skanowania, digitalizacji w celach marketingowych i informacyjnych tylko całego dokumentu
„Certyfikat zgodności”. Wykorzystywanie do tego celu tylko poszczególnych fragmentów dokumentu jest
zabronione.
2. Każdy Zleceniodawca, który otrzymał „Certyfikat zgodności” dla danego produktu może bez ograniczeń
umieszczać informację tekstową o fakcie posiadania ważnego „Certyfikatu zgodności”, ale tylko i wyłącznie
z podaniem numeru raportu z badania, jednak w taki sposób, aby nie było wątpliwości dla odbiorcy,
który produkt (jeżeli jest on pokazywany w otoczeniu innych produktów), lub który jego element posiada
„Certyfikat zgodności” (jeżeli jest to produkt składający się z kilku elementów).
3. Informacja tekstowa tylko wraz z numerem Raportu z badania, o której mowa w ust. 2, może być
wykorzystywana w celach informacyjnych i marketingowych i umieszczana na opakowaniach zbiorczych
i jednostkowych produktów i wyrobów, na stronie internetowej, folderach reklamowych i innych materiałach
informacyjno-reklamowych, w tym umieszczanych w mediach (prasie, telewizji, radio, internecie) bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.
4. Zleceniodawcy, który otrzymał „Certyfikat zgodności” przysługuje prawo do korzystania ze znaku graficznego
(znaku towarowego): „BNT SIGMA SUITABLE FOR CLEANROOMS Particle Emission Test”, w celach
marketingowych i informacyjnych na opakowaniach zbiorczych i jednostkowych atestowanych wyrobów na
stronie internetowej, folderach reklamowych i innych materiałach informacyjno-reklamowych, w tym
umieszczanych w mediach (prasie, telewizji, radio, internecie) bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pełniąc rolę
informacyjną o nadaniu danemu produktowi „Certyfikatu zgodności”. Znak nie może być używany w celach
innych niż określone niniejszym dokumentem.
5. „Znak towarowy” może być używany przez Zleceniodawcę tylko w taki sposób by odbiorca nie miał
wątpliwości, którego produktu on dotyczy.
6. „Znak towarowy” jest przyznawany automatycznie wraz z „Certyfikatem zgodności” bez konieczności składania
odrębnego zamówienia i przesyłany tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego
adres poczty elektronicznej.
7. Zamawiający powinien: nadzorować stosowanie „Certyfikatu zgodności” i „Znaku towarowego”, niezwłocznie
podejmować działania korygujące w przypadku wystąpienia niezgodności.
8. Zamawiający nie ma prawa umożliwiać korzystania z „Certyfikatu zgodności” i/lub „Znaku towarowego” ani
przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu stronom trzecim.
9. Zamawiający nie może wykorzystywać „Certyfikatu zgodności” i/lub „Znaku towarowego” w taki sposób, aby
naruszało to reputację BNT SIGMA oraz narażało BNT SIGMA na utratę publicznej wiarygodności.
10. Zamawiający zobowiązuje się do: niezwłocznego informowania BNT SIGMA o wszelkich próbach naruszenia
stosowania zasad objętych niniejszym dokumentem, nienaruszania praw osób trzecich podczas używania
„Certyfikatu zgodności” i/lub „Znaku towarowego”.
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zastosowania „Znaku towarowego”, należy zwrócić się do BNT
SIGMA w celu uzyskania wyjaśnień.

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44A/5, 60-865 Poznań; NIP: 666-192-55-48; REGON 301495879
info@bnt-sigma.pl; tel. +48 61 624 27 22
www.bnt-sigma.pl

ROZDZIAŁ IV - FORMA, WYGLĄD ZNAKU TOWAROWEGO
„BNT SIGMA SUITABLE FOR CLEANROOMS PARTICLE EMISSION TEST”
1. Zamawiający powinien stosować „Znak towarowy” w formie, wielkości i kolorze określonym w niniejszym
dokumencie. Zamawiający powinien opierać wszystkie kopie „Znaku towarowego” na wzorcu przekazanym przez
BNT SIGMA w wersji elektronicznej (plik PNG). Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie „Znaku
towarowego”, ingerowanie w kolorystykę oraz kształt (np. nieproporcjonalna zmiana wielkości).
2. Dopuszcza się skalowanie przez Zamawiającego podstawowych wymiarów „Znaku towarowego” pod
warunkiem, że zachowana jest proporcja szerokości do wysokości; nie ulega zniekształceniu forma graficzna
znaku, zachowana jest czytelność liter.
3. Aby zapewnić odbiorcy wyrobu kompletną informację na temat właściwości wyrobu poddawanych ocenie,
zapewnić powiązanie znaku z wykonanymi badaniami laboratoryjnymi, zapobiec ewentualnemu wprowadzaniu
odbiorcy wyrobu w błąd co do zakresu „Certyfikatu zgodności” i „Znaku towarowego”, w obrębie znaku
towarowego, przed przekazaniem go (uprawnionemu) Zamawiającemu, BNT SIGMA umieszcza:
 Numer raportu z badania i datę wykonania badania [Pole A/B obok Report No./Date:]


Nazwę badanego wyrobu [Pole C obok Report Product:]



Wskazanie klasy czystości pomieszczenia, pod kątem której potwierdzono zgodność i
wystawiono „Certyfikat zgodności” [Pole X Class Y np. EUGMP Class B]
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ROZDZIAŁ V - KOSZTY, OPŁATY, TERMIN WAŻNOŚCI „CERTYFIATU
ZGODNOŚCI”, TERMIN KOŃCOWY PRAWA DO POSŁUGIWANIA SIĘ
„ZNAKIEM TOWAROWYM”
1. Zgłoszenie produktu do badań wiąże się poniesieniem opłaty, której wysokość wskazana jest ofercie
przedstawionej Zamawiającemu wraz z opisem formy i terminem płatności.
2. „Znak towarowy” oraz informację o posiadaniu „Certyfikatu zgodności” można używać bezterminowo.

ROZDZIAŁ VI - SANKCJE, UNIEWAŻNIENIE/ UTRATA
PRZEDTERMIONOWA WAŻNOŚCI „CERTYFIATU ZGODNOŚCI”,
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W przypadku nadużycia stosowania „Certyfikatu zgodności” i/lub „Znaku towarowego” przez Zlecającego,
BNT SIGMA zwróci się do Zlecającego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, których celem będzie
zagwarantowanie właściwego stosowania „Certyfikatu zgodności” i/lub „Znaku towarowego” i przywrócenia
zgodności z kryteriami określonymi w niniejszym dokumencie, jak również do stosowania „Certyfikatu zgodności”
i/lub „Znaku towarowego” w przyszłości. BNT SIGMA opublikuje na stronie internetowej www.bnt-sigma.pl dane
organizacji bezprawnie powołującej się na certyfikację BNT SIGMA.
2. W przypadku niezastosowania się do działań określonych w ust. 1 powyżej, BNT SIGMA uprawnione jest do
wejścia na drogę sądową, w szczególności dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. „Certyfikaty zgodności” tracą ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie produktu lub technologii
jego produkcji, zakresu i sposobu jego stosowania. Certyfikat zgodności” może zostać unieważnione po
przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron.
4. Informacja o unieważnieniu „Certyfikatu zgodności” (i utracie prawa do posługiwania się „Znakiem
towarowym”) będzie umieszczana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BNT SIGMA, w terminie 14
dni od powiadomienia o tym zamiarze Zamawiającego, który ma prawo odwołać się od powyższej decyzji do
Zarządu BNT SIGMA.
5. Zleceniodawca może wnieść do Zarządu BNT SIGMA odwołanie w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji
o odmowie wydania „Certyfikatu zgodności”. Odwołanie wniesione po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po rozpatrzeniu odwołania Zarząd BNT
SIGMA przesyła informację do Zleceniodawcy, który wniósł odwołanie, o utrzymaniu decyzji bądź
o uwzględnieniu odwołania.
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ROZDZIAŁ VII - PRZEPISY KOŃCOWE
1. BNT SIGMA zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiana związana będzie każdorazowo
z uprzednim powiadomieniem użytkownika „Znaku towarowego” w formie pisemnej. Użytkownik „Znaku
towarowego” ma prawo nie zaakceptować wprowadzonych zmian zgłaszając pisemne zastrzeżenia i jednocześnie
zaprzestając niezwłocznie użytkowania „Znaku towarowego”.
2. Dokumentacja gromadzona w BNT SIGMA na potrzeby badań oraz wystawiania „Certyfikatów zgodności”,
a także kopie wystawionych „Certyfikatów zgodności” oraz „Znaków towarowych” nie są udostępniane osobom
trzecim, z wyłączeniem w stosownych przypadkach organów urzędów centralnych (np. Policji, Prokuratury).
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