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OGÓLNE WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW INDUSTRIE ILPEA S.P.A, 
Viale Industria 887, 21020 Malgesso (VA) wraz zakładem w Orcenico Superiore di Zoppola (PN) (dalej 

„ILPEA”) 
 

Zakres oraz stosowanie 

 
Niniejszy dokument określa ogólne wymogi jakościowe mające zastosowanie do wszelkich dostaw (na przykład, 
ale nie wyłącznie: surowców, komponentów, narzędzi oraz maszyn i usług) (dalej zwane łącznie: „Częściami”) 
realizowanych przez Dostawcę na rzecz ILPEA i/lub do wszelkich Przedsiębiorstw Powiązanych ILPEA. Dostawca 
zostanie umieszczony w bazie dostawców ILPEA wyłącznie w przypadku zagwarantowania oraz spełnienia 
niniejszych wymogów jakościowych. W każdym momencie ILPEA zastrzega sobie prawo do traktowania Dostawcy 
w charakterze dostawcy drugorzędnego, lub do usunięcia Dostawcy z bazy dostawców na stałe. Oznacza to, że 
taki Dostawca nie będzie uprawniony do otrzymywania nowych zleceń lub realizowania dostaw przez określony 
czas, lub że jego uprawnienia zostaną całkowicie wycofane. Zastrzega się, że niniejsze wymogi jakościowe 
obowiązują również w odniesieniu do części zamiennych dla Części, o ile są stosowane. 

 

W przypadku wystąpienia pytań, wątpliwości, obaw lub spodziewanego braku możliwości działania zgodnie 
z niniejszymi wymogami jakościowymi z dowolnej przyczyny, Dostawca niezwłocznie poinformuje ILPEA 
na piśmie najpóźniej w momencie przekazania żądanej wyceny. 

 

1. Ważność 
 

Niniejsze ogólne wymogi jakościowe mają zastosowanie do wszystkich Dostawców od których ILPEA zamówił 
wszelkie Części w drodze formalnego zamówienia zakupu wystawionego na piśmie przez dział zakupów oraz do 
wszelkich dostaw takich Części realizowanych po zamówieniu zakupu. Niniejsze ogólne wymogi jakościowe 
pozostają w mocy do momentu ich zmodyfikowania przez ILPEA wedle własnego uznania. ILPEA terminowo 
poinformuje Dostawcę o wszelkich zmianach. 

 

2. Obowiązki ogólne 

 
Dostawca nabędzie prawo do możliwości realizacji dostaw do ILPEA wyłącznie pod warunkiem, że dostarczy do 
ILPEA następujące dokumenty PRZED terminem wystawienia zamówienia przez dział zakupów ILPEA lub 
najpóźniej w momencie przyjęciu zamówienia przez Dostawcę. Oczekuje się, że dostawca będzie przedkładał do 
ILPEA najbardziej aktualne wersje następujących certyfikatów systemów zarządzania: 

Obowiązkowe certyfikaty: 

• Certyfikat zarządzania jakością (ISO 9001:2015 i/lub IATF16949:2016) 

• IMDS (Międzynarodowy System Danych Materiałowych, International Material Date System) / Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 

• Dokumenty dotyczące krajowych oraz międzynarodowych przepisów i regulacji prawnych. (świadectwa 
bezpieczeństwa produktów, ECE, E, CE, dostawa, transport, opakowania, etc.) 

• Potwierdzenie ubezpieczenia (zob. art. 7.2) 

Dokumenty obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa (o ile dotyczy): 

• Formularz sprawozdania dotyczącego minerałów z rejonów objętych konfliktami (Conflict Minerals Reporting 

Template, CMRT) 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Wymogi szczególne klientów OEM i ILPEA (standardy, specyfikacja, Formel Q, D/TLD, etc.). 

 

Szczególnie zalecane: 

• Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2015) 

• Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem, systemu zarządzania BHP (OHSAS 18001:2007) 

• Certyfikat odpowiedzialności społecznej (Social Accountability Certificate, SA8000:2014) 

• Kod etyki - deklaracja odpowiedzialności społecznej (dotyczy zgodności z prawami człowieka, zakazem 

pracy dzieci, wartościami etycznymi itd.) 
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2.1. Odpowiedzialność dostawcy za jakość. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość Części, 
obejmującą również, niewyłącznie, zgodność z Dokumentacją Techniczną (zgodnie z definicją przedstawioną 
poniżej). Jakość części obejmuje ogólną jakość każdej Części, lecz także jej niezawodność oraz sposób 
działania w produktach końcowych w których zostały zamontowane, przez cały okres przydatności do użytku 
takich produktów. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość narzędzi i surowców wykorzystywanych w 
procesie produkcji, a także za działania swoich poddostawców, o ile korzysta z ich usług, bez względu na to 
czy wykorzystuje narzędzia należące do ILPEA i/lub korzysta z materiałów lub poddostawców wybranych lub 
zasugerowanych przez ILPEA po sprawdzeniu przez Dostawcę zgodności narzędzi, materiałów oraz 
poddostawców zasugerowanych przez ILPEA za pomocą własnej technologii oraz stanu narzędzi. 

 

2.2. Dokumentacja techniczna. „Dokumentacja techniczna” oznacza wszelkie specyfikacje oraz wymogi 
techniczne lub estetyczne przekazane przez dział zakupów ILPEA do Dostawcy w odniesieniu do Części, lub 
uzgodnionych w inny sposób na piśmie pomiędzy ILPEA a Dostawcą. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że 
Dokumentacja Techniczna jest niezbędna, lecz nie reprezentuje wyłącznego lub całkowitego zestawienia jego 
zobowiązań umownych wobec ILPEA. Zgodność z Dokumentacją Techniczną oraz realizacja badań 
określonych w Dokumentacji Technicznej nie zwalnia Dostawcy ze zobowiązań w przypadku, gdy Dostawca 
nie spełnia wymogów jakościowych określonych powyżej w ust. 2.1 niniejszej części. 

 

2.3. Definicja wady. W ramach niniejszej umowy, Części posiadające „Wady”, lub określane jako „Wadliwe” 
oznaczają części, które nie są zgodne z ust. 2.1, 2.2, 2.4 niniejszych wymogów jakościowych dla Dostawców. 

 

2.4. Gwarancja udzielana na Części. Dostawca gwarantuje, że Części będą wolne od Wad, w tym wad 
projektowych, wad produkcji, montażu, wykonawstwa, jakości, materiałów oraz badań przez cały okres 
obowiązywania gwarancji ILPEA na produktu w kraju w którym będą sprzedawane. We wszystkich 
przypadkach, gwarancja określona powyżej nie przekroczy 30 (trzydziestu) miesięcy od terminu dostawy 
Części do ILPEA, chyba że ILPEA złoży wyraźne odmienne żądanie na piśmie a Dostawca i ILPEA wyrażą w 
takim przypadku zgodę (zob. poniższy ustęp 2.5). Szczególne obowiązki Dostawcy w odniesieniu do kosztów 
bezpośrednich ILPEA mają charakter dodatkowy, oraz nie ograniczają praw oraz środków zaradczych 
przysługujących ILPEA w stosunku do wszelkich naruszeń gwarancji wyrażonych w niniejszej części, lub 
wszelkich innych naruszeń przedmiotowych wymogów jakościowych z jednoczesnym uwzględnieniem praw 
ILPEA do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do strat produkcji oraz innych strat 
ekonomicznych. Przedmiotowej gwarancji nie stosuje się w przypadku, gdy Część była używana lub 
zamontowana nieprawidłowo, niezgodnie z instrukcjami technicznymi, lub gdy była używana w celach 
niezgodnych z przeznaczeniem. 

 

2.5. Gwarancja na Części w trakcie okresu gwarancji klienta. Na żądanie oraz w zakresie wyrażonym przez klienta 
ILPEA, oraz na pisemne zawiadomienie ILPEA, Dostawca zobowiązany jest, po przeprowadzeniu wspólnej 
analizy wykonalności technicznej i komercyjnej, przedłużyć okres powyższej gwarancji na Części stanowiące 
część produktów ILPEA, które mogą zostać sprzedane do szczególnych klientów ILPEA i/lub w szczególnych 
krajach lub regionach. Zawiadomienie o takim przedłużeniu wystawione przez ILPEA na rzecz Dostawcy 
będzie zawierało wskazanie (a) klienta ILPEA, który zażądał przedłużenia terminu gwarancji i/lub krajów lub 
regionów w którym oferowane przedłużonego okresu gwarancji stanowi zwyczajową praktykę handlową, oraz 
(b) czas trwania przedłużonej gwarancji. 

 

2.6. Wykorzystanie danych jakościowych. ILPEA wykorzysta własne systemy kontroli jakości lub systemy kontroli 
jakości leżące po stronie klienta w celu dowiedzenia wszelkich potencjalnych roszczeń w ramach niniejszych 
wymogów jakościowych, wraz z określaniem ilości wadliwych Części pozostających w użyciu w określonych 
krajach. ILPEA wraz z Dostawcą dokonają pisemnego uzgodnienia liczby wadliwych Części dostępnych na cele 
analizy Dostawcy. 

 

2.7. Poprawki dokonywane przez Dostawcę oraz ciągłe udoskonalanie procesu produkcyjnego Dostawcy. Dostawca 
przyjmuje do wiadomości, że ILPEA oczekuje aby każdy Dostawca posiadał odpowiedni system kontroli jakości 
w celu zapewnienia stałego udoskonalania oraz rozwiązywania problemów. Dostawca ponosi odpowiedzialność 
za identyfikowanie błędów oraz za opracowywanie planów działań naprawczych, utrzymując regularną i stałą 
komunikację z ILPEA w przypadku, gdy Dostawca podejrzewa wystąpienie problemu z Częściami. Dostawca 
jest zobowiązany do ustanowienia 
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planów ciągłego udoskonalania w odniesieniu do Części i procesów.  ILPEA oczekuje od Dostawcy 
przeznaczenia odpowiednich zasobów na ten cel. W przypadku, gdy Dostawca nie ma możliwości wdrożenia 
możliwych działań naprawczych uzgodnionych z ILPEA, ILPEA zastrzega sobie prawo do zażądania od 
Dostawcy podjęcia współpracy z pracownikami ILPEA w ramach wspólnych projektów poprawy jakości. 

 

2.8. Odbiór Części odrzuconych przez ILPEA. Dostawca zobowiązany jest do obsługi oraz dokonania płatności z 
tytułu odbioru wadliwych Części odrzuconych przez ILPEA na etapie akceptacji lub na jednym z etapów 
produkcji po przeprowadzeniu wspólnej analizy z Dostawcą. Przedmiotowa wspólna analiza zostanie 
przeprowadzona w zakładzie ILPEA maksymalnie w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia przekazania 
przez ILPEA zawiadomienia o wadliwych Częściach do Dostawcy. W przypadku, gdy w takim czasie nie 
przeprowadzono wspólnej analizy, ILPEA zastrzega sobie prawo do zwrócenia lub zezłomowania takich Części 
na koszt Dostawcy. 

 

2.9. Plan Kontroli, Flow Chart i PFMEA. Wszystkie kontrole Części przeprowadzane będą przez Dostawcę zgodnie 
z procesem utrzymywania jakości opisanym w ust. 1 Części 2 niniejszych Wymogów Jakościowych. Plan 
kontroli, schemat blokowy przepływu procesów oraz FMEA procesów zostaną przedłożone na żądanie ILPEA. 
Plan kontroli oraz wszelkie zmiany Planu kontroli zostaną uzgodnione na piśmie pomiędzy Dostawcą a działem 
jakości ILPEA. Umowa ILPEA dotycząca kontroli oraz Planu kontroli nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy 
za jakość Części. 

 

3. Zmiany Części lub procesów 
 

3.1. Zmiany Części. Dostawca zobowiązany jest do poinformowania ILPEA o wszelkich istotnych zmianach projektu 
(zmiany w zakresie materiałów, wymiarów i inne podobne), mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Części, 
jej jakość, niezawodność lub wydajność (bez względu na fakt, czy Dostawca ocenia taki wpływ jako 
prawdopodobny). W przypadku dokonania takiej planowanej zmiany, zwróci się do ILPEA o wyrażenie pisemnej 
zgody. W przypadku wszelkich zmian projektu, Dostawca zagwarantuje możliwość wymienialności pomiędzy 
starym a nowym rodzajem Części, oraz utrzyma dostępność poprzednich części przez okres uzgodniony na 
piśmie pomiędzy ILPEA a Dostawcą. 

 

3.2. Zmiany procesu. Dostawca zobowiązuje się powiadomić ILPEA w odpowiednim czasie o wszelkich zmianach 
zatwierdzonych procesów i zobowiązuje się do niewprowadzania zmian w następujących obszarach bez 
uzyskania pisemnej zgody ILPEA: 

 

• Zmiany produkcji oraz cyklu kontroli. 

• Wdrażanie nowych technologii/maszyn/urządzeń. 

• Zmian, renowacji i/lub powielania urządzeń. 

• Zamiany poddostawców i/lub podwykonawców. 

• Dokonywania wszelkich zmian procesów mogących negatywnie wpływać na bezpieczeństwo, 
niezawodność, wydajność, efektywność, montaż i estetykę (o ile jest wymagana) Części. 

 

Zawiadomienie powinno zawierać również opis badań oraz czynności przeprowadzonych przez Dostawcę w 
celu zapewnienia, że zmiana nie wywrze negatywnego wpływu na poziom jakości Części. 
W celu umożliwienia ILPEA zapewnienia zgodności z zapisami powyższego ust. 5.2.4., Dostawca dostarczy 
ILPEA wykaz poddostawców z usług których korzysta w procesie produkcji Części PRZED momentem zlecenia 
przez ILPEA wykonania takich części przez Dostawcę. 

 

3.3. Przeniesienie produkcji. W przypadku, gdy z przyczyn organizacyjnych Dostawca podejmie decyzję o 
przeniesieniu produkcji do zakładu innego niż zakład z którego korzystał pierwotnie, jest on zobowiązany do 
zawiadomienia ILPEA na piśmie z odpowiednim wyprzedzenie. ILPEA zastrzega sobie prawo weryfikacji jakości 
nowego zakładu, oraz żądania ponownego zatwierdzenia procesu produkcji Dostawcy na koszt Dostawcy przed 
udzieleniem zgody przez ILPEA. Zatwierdzenie ILPEA, o ile zostanie przyznane, nie będzie traktowane jako 
ocena decyzji organizacyjnych / technologicznych, stanowiących wyłączną odpowiedzialność Dostawcy. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z relokacji, które mogą wywrzeć wpływ na dostawy Części już zleconych 
przez ILPEA do dostawy zostaną poniesione przez Dostawcę. 
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4. Kontrola i dodatkowa obróbka 
 

4.1. Prawo do kontroli i dodatkowej obróbki. ILPEA zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli Części w dowolnym 
momencie wedle własnego uznania, wraz z możliwością realizacją kontroli w chwili dostawy lub na etapie 
produkcji. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany Części uznanych za wadliwe. Wedle własnego 
uznania, oraz na podstawie wcześniejszej umowy z Dostawcą, ILPEA zastrzega sobie prawo do posortowania 
oraz dokonania ponownej obróbki Części wadliwych w celu zapewnienia Produktu akceptowalnego do użytku 
ILPEA. W przypadku odrzucenia, dodatkowej obróbki, lub podjęcia decyzji o wymianie partii, Dostawca zwróci 
ILPEA koszty dodatkowej obróbki i wymiany. 

 

4.2. Dodatkowe wymogi w zakresie certyfikacji. W przypadku wystąpienia wszelkich problemów jakościowych 
związanych z Częściami, oraz na żądanie ILPEA, Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia określonych 
certyfikatów analiz i/lub badań i kontroli zrealizowanych w odniesieniu do każdej partii Części przez czas 
uzgodniony pomiędzy ILPEA a Dostawcą na piśmie. Koszt wykonania oraz przesłania takich certyfikatów będzie 
ponoszony przez Dostawcę. 

 

5. Rozwiązywanie problemów, raportowanie, roszczenia. 
 

5.1. Zawiadomienia i obowiązek udzielania odpowiedzi. W przypadku, gdy ILPEA zgłosi problem jakościowy, 
Dostawca dostarczy wstępnej odpowiedzi na piśmie w terminie (1) dnia roboczego, oraz odpowiedzi ostatecznej 
w terminie dziesięciu (10) dni roboczych za pośrednictwem raportu „8D”. Po otrzymaniu zawiadomienia, 
Dostawca weźmie udział w wizytach realizowanych na miejscu w odpowiedniej fabryce/odpowiednich fabrykach 
ILPEA w kolejnym dniu roboczym w celu przeanalizowania występującego problemu oraz podejmie niezwłoczne 
działania korygujące w celu wdrożenia rozwiązania wstępnego, oraz do zapewnienia finalnego rozwiązania w 
terminie dziesięciu (10) dni roboczych. W przypadku, gdy pomimo dołożenia wszelkich starań przez Dostawcę 
nie ma możliwości zapewnienia ostatecznej reakcji w terminie dziesięciu (10) dni roboczych, Dostawca zapewni 
odpowiednią reakcję pośrednią w terminie dziesięciu (10) dni roboczych oraz dostarczy harmonogram 
ostatecznego rozstrzygnięcia. We wszystkich analizowanych wyżej przypadkach, Dostawca zobowiązuje się do 
podjęcia wszelkich działań w celu uniknięcia strat w produkcji przez ILPEA. W zakresie uzgodnionym uprzednio 
na piśmie, ILPEA może zwrócić się do Dostawcy z żądaniem zwrotu uzasadnionych i odpowiednio 
udokumentowanych kosztów w zakresie uprzednio uzgodnionym na piśmie z tytułu realizacji pełnej lub 
dodatkowej kontroli Części dostarczonych przez Dostawcę do momentu, gdy (a) Dostawca wykaże, że problem 
jakościowy został ostatecznie oraz w pełni rozwiązany, oraz (b) gdy ten fakt zostanie potwierdzony przez 
wewnętrzne testy wykonywane przez ILPEA. 

 

5.2. Proces badania jakości Dostawców New Business Hold. Dostawca ma świadomość, że ILPEA wdraża proces 
badania jakości Dostawców „New Business Hold”. Wyniki jakościowe Dostawcy podlegają regularnym 
pomiarom, a ILPEA udzieli Dostawcy aktualnych informacji o wyniku PPM. W przypadku stwierdzenia 
niedostatecznych wyników jakościowych Dostawcy. Dostawcy nie będzie przysługiwało prawo realizacji nowych 
zadań przez określony czas [od minimalnego okresu 3 miesięcy do maksymalnego okresu 1 roku]. W każdym 
przypadku, Dostawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania do ILPEA szczególnego planu działań 
naprawczych wymaganych do osiągnięcia akceptowalnego poziomu realizacji usług. Plan działań naprawczych 
podlega ocenie i zatwierdzeniu ILPEA. 

 

6. Odpowiedzialność 
 

6.1. Informacje ogólne. Prawa oraz środki zaradcze przysługujące ILPEA w ramach niniejszego art. 6 dotyczą 
szczególnych środków zaradczych za szczególne poniesione koszty i nie ograniczają oraz nie wyłączają innych 
praw lub środków zaradczych przysługujących ILPEA na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

6.2. Odpowiedzialność cywilna. W przypadku, gdy Część spowoduje zgon i/lub szkodę osobową i/lub uszkodzenie 
mienia, ILPEA niezwłocznie powiadomi Dostawcę, a Dostawca zwolni ILPEA, a także jej następców, podmioty 
powiązane, przedstawicieli oraz klientów z wszelkich roszczeń, żądań, skarg, orzeczeń, wyroków, kosztów oraz 
strat (wraz z uzasadnionymi kosztami prawnymi) wynikających z takiego zgonu, szkody osobowej i/lub 
uszkodzenia mienia, w zakresie w jakim szkoda została spowodowana w całości lub w części przez Część 
zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi przez ILPEA i Dostawcę, niezależnego rzeczoznawcę lub sąd. 
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6.3. Wadliwe części w produkcji. Dostawca zwróci ILPEA koszt wszelkich wadliwych części wykrytych na linii 
montażowej ILPEA lub w trakcie inspekcji fabrycznych ukończonych produktów ILPEA. ILPEA udziela Dostawcy 
prawa do zbadania wadliwych Części. Na żądanie ILPEA, Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
analizy wadliwych Części wraz z personelem oraz na terenie ILPEA. Wszelkie poniesione z tego tytułu koszty 
zostaną uzgodnione na piśmie z Dostawcą przed ich zafakturowaniem wobec Dostawcy. 

6.4. Dodatkowa obróbka produktów ILPEA. W przypadku konieczności dokonania dodatkowej obróbki, modyfikacji 
lub wszelkich innych działań w odniesieniu do produktów ILPEA, które wciąż pozostają w fabryce i/lub 
magazynach ILPEA z powodu wadliwych Części, Dostawca zwróci ILPEA koszt wymienionych Części, oraz 
wszelkich innych uzasadnionych oraz odpowiednio udokumentowanych kosztów poniesionych przez ILPEA z 
tytułu dodatkowej obróbki, modyfikacji lub innego działania w odniesieniu do tych produktów. W odniesieniu do 
Wadliwych Części obowiązuje procedura sprawdzająca określona w poz. 6.3. Wszelkie poniesione z tego tytułu 
koszty zostaną uzgodnione na piśmie z Dostawcą przed ich zafakturowaniem na Dostawcę. 

 

6.5. Odpowiedzialność za wady pozostające w obiegu Dostawca ponosi odpowiedzialność za koszty Części oraz 
działań związanych z naprawą produktów końcowych klientów ILPEA, które staną się wadliwe w terenie z 
powodu wad Części powstałych w okresie gwarancji. Dostawca zwróci ILPEA częściowy lub całkowity koszt 
Części Wadliwych powstałych z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.  

 

6.6. Odpowiedzialność za masową usterkę oraz proces wycofania produktu. Masowa usterka obejmująca określoną 
Część lub rodzaj Części ma miejsce w przypadku, gdy ILPEA stwierdzi, że ten sam rodzaj usterki wystąpił w 
ponad 1.5% Części wchodzących w skład produktów ILPEA sprzedawanych w danym kraju lub regionie.  W 
przypadku masowej awarii, lub w przypadku, gdy jest to wymagane względami bezpieczeństwa lub na żądanie 
krajowego organu regulacyjnego, ILPEA ma obowiązek / prawo do podjęcia wszelkich zasadnych środków, 
wraz z procesem wycofania produktu. W przypadku, gdy ILPEA podejmie decyzję o wycofaniu produktu lub o 
podjęciu innych działań z powodu wadliwej Części, wszelkie koszty i wydatki powiązane z wycofaniem lub 
innymi działaniami zostaną pokryte przez Dostawcę lub zwrócone przez Dostawcę na rzecz ILPEA. Oczekuje 
się, że Dostawca przejmie aktywność w procesie decyzyjnym związanych z procesem wycofywania produktów 
lub innymi podejmowanymi działaniami, z wyłączeniem wyżej wymienionych przypadków ryzyka konsumenta. 

 

6.7. Proces decyzyjny. ILPEA oraz Dostawca zobowiązują się podejmowania współpracy w dobrej wierze w zakresie 
wszelkich decyzji podejmowanych w odniesieniu do ponownej obróbki oraz procedury wycofywania produktu z 
rynku określonych w niniejszym ust. 6. 

 

7. Postanowienia ogólne 
 

7.1. Wniosek Dostawcy o odstępstwa W przypadku, gdy Dostawca stwierdzi konieczność odstępstwa od stosowania 
wymogów Dokumentacji Technicznej z przyczyn związanych z produkcją, zobowiązany będzie wówczas 
zawnioskować do ILPEA o wydanie autoryzacji z odpowiednim wyprzedzeniem w drodze formalnego wniosku 
o odstępstwo skierowanego do Menadżera ds. Jakości w odpowiednim zakładzie ILPEA, który dokona oceny 
wniosku i dokona jego zatwierdzenia na piśmie. W przypadku pisemnej akceptacji wniosku o odstępstwo przez 
ILPEA, Dostawcy będzie przysługiwało prawo do dostawy partii Części objętych przedmiotowym odstępstwem, 
z obowiązkiem wyraźnego oznaczenia takich Części za pomocą odpowiedniej karty z zawiadomieniem 
zawierającej szczegółowe informacje dotyczące dokumentu zatwierdzającego odstępstwo.  

 

7.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności za Części. Dostawca wyraża zgodę na pozyskanie oraz utrzymanie 
obowiązywania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za wszelkie szkody, uszkodzenia mienia oraz inne 
koszty powstałe w wyniku lub w związku z domniemanymi defektami lub brakami w Częściach, wraz z pokryciem 
ubezpieczeniem zagrożenia związanego z działaniami realizowanymi z wykorzystaniem ukończonych 
produktów oraz z tytułu roszczeń z tytułu jakości wnoszonymi przez klientów (rozumianymi jako roszczenia 
powstałe z tytułu czynności naprawczych realizowanych w siedzibie klientów ILPEA w związku z wadami 
Części). Przedmiotowe ubezpieczenie będzie przysługiwało nadrzędnie w kwocie nieprzekraczającej lub w 
dodatku do kwoty innego ubezpieczenia dostępnego dla ILPEA równej pełnej kwocie ubezpieczenia 
utrzymywanego przez Dostawcę w ramach realizowanych czynności gospodarczych (uwzględniając 
ubezpieczenie nadwyżkowe oraz zobowiązanie do ubezpieczenia z dodatkowym pokryciem), jednak w żadnym 
przypadku kwota łącznego pokrycia ubezpieczeniem nie będzie niższa niż kwota dwóch milionów euro 
(2.000.000 EURO) za każde zdarzenie. Przed rozpoczęciem dostawy Części, Dostawca przedłoży ILPEA 
dokumentację poświadczającą pokrycie ubezpieczeniem. 
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7.3. Zwolnienie z odpowiedzialności. W przypadku wykorzystania jego projektów/rysunków, Dostawca zobowiązuje 
się na własny koszt chronić bronić, zwolnić i zabezpieczyć ILPEA oraz wszelkich jego następców, podmioty 
powiązane, przedstawicieli oraz klientów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, postępowaniami, wyrokami, 
orzeczeniami i stratami (wraz z pokryciem uzasadnionych kosztów zatrudnienia prawnika) ponoszonymi z tytułu 
domniemanych lub faktycznych naruszeń wszelkich patentów, znaków towarowych lub innych praw własności 
intelektualnej z tytułu produkcji, używania, eksportu, importu lub sprzedaży wszelkich Części. W przypadku 
ograniczenia wykorzystywania lub sprzedaży Części przez ILPEA lub sprzedaży Części przez Dostawcę na 
rzecz ILPEA z uwagi na roszczenie związane z naruszeniem patentu, poza zobowiązaniami ujętymi w 
niniejszych wymogach jakościowych, Dostawca zobowiązany będzie do (i) zapewnienia na rzecz ILPEA prawa 
do kontynuowania zakupu, wykorzystania oraz sprzedaży Części; lub (ii) do modyfikacji Części tak, aby nie 
łamały takich praw, lecz pozostawały akceptowalne dla ILPEA. W przypadku, gdy Dostawca nie będzie miał 
możliwości obrony lub uczestnictwa w obronie wobec roszczeń po otrzymaniu zawiadomienia od ILPEA, 
Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia ILPEA z wszelkich wyroków lub ugód. 

 

7.4. Zakaz podwykonawstwa. Dostawcy nie przysługuje prawo do podzlecania całości lub części produkcji/dostawy 
Części bez uzyskania uprzedniej zgody ILPEA. 

7.5. Poufność. Dostawca oraz ILPEA przyjmują do wiadomości, że w czasie trwania współpracy mogą pozyskiwać 
od siebie określone informacje poufne. W konsekwencji, Dostawca oraz ILPEA zobowiązują się nie 
wykorzystywać, nie ujawniać oraz w żaden sposób nie udostępniać takich informacji poufnych stronom trzecim, 
oraz podejmować racjonalne kroki w celu ochrony przed udostępnieniem. Dostawca oraz ILPEA będą 
wykorzystywali takie Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji odpowiednich wzajemnych zobowiązań 
umownych. 



7 

 

 

  
OGÓLNE WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW 

INDUSTRIE ILPEA S.P.A, 

Dnia 14.12.2020 
r. 

Wersja 0 

  

PART 2: PROCESY JAKOŚCIOWE 
 

1. Plan kontroli, zatwierdzanie produktu oraz Części 

1.1. Plan kontroli. Wszelkie kontrole Części dokonywane przez Dostawcę będą ujmowane w odpowiednim 
zestawieniu, tj. „Planie kontroli”, który będzie zawierał następujące informacje: etap pracy (zgodnie ze 
schematem procesu produkcji), kontrole do przeprowadzenia, parametry podlegające kontroli, odpowiednia 
klasyfikacja, odwołania do instrukcji/specyfikacji kontroli, osoba/stanowisko odpowiedzialne za kontrolę, ilość i 
częstotliwość kontroli, przyrządy stosowane do kontroli, środki/kryteria kontroli, dokumentacja kontroli oraz plan 
działań wdrażanych w przypadku stwierdzenia niezgodności parametru. Częstotliwość kontroli zostanie 
zaproponowana przez Dostawcę, jako eksperta w dziedzinie Części w oparciu o możliwości procesów oraz 
istotność charakterystyki Części. W przypadku wystąpienia problemu jakościowego, ILPEA może zażądać od 
Dostawcy, aby przez określony czas wdrożył 100% kontrolę charakterystyk w zakresie uzgodnionym z ILPEA, 
które po uzgodnieniu staną się wiążące dla Dostawcy oraz zostaną włączone do Planu Kontroli. 

1.2. Zatwierdzenie Produktu. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że pierwszy etap procesu zatwierdzania produktu 
przez ILPEA (etap „Zatwierdzania produktu”) ma na celu określenie wyłącznie czy Część będzie w stanie 
spełnić wymogi projektowe ILPEA. Wszelkie testy przeprowadzone na tym etapie mają na celu jedynie 
ograniczenie ryzyka usterki w terenie. Zatwierdzenie wydane w przypadku braku defektów nie będzie rozumiane 
jako zaświadczenie ILPEA, że Część jest wolna od wad jakościowych lub defektów związanych z jego 
niezawodnością. Oczekuje się, że ILPEA wyda swoje zatwierdzenie po sprawdzeniu norm jakości i testu 
niezawodności przeprowadzonego na etapie zatwierdzania produktu. 

1.3. PPAP (Production Part Approval Process, proces zatwierdzania pozycji produkcyjnych). PPAP w ILPEA 

realizowany jest na podstawie wytycznych AIAG (Automotive Industry Action Group). Dostawca jest 
zobowiązany do ścisłego przestrzegania PPAP oraz do uzyskania zgody ILPEA i Działu Zakupów przed 
rozpoczęciem dostaw. 

 

 

1.4. Ponowne przekazanie w ramach PPAP. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy w ramach 

PPAP uzyska status „Odrzucony” z winy Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do przygotowania nowego 
PPAP po usunięciu przyczyny powodującej nadanie takiego statusu. Każdorazowy „Odrzucony” status PPAP 
powstały z przyczyn leżących po stronie Dostawcy powoduje konieczność ponoszenia wygenerowanych 
kosztów. Dostawca jest świadomy, że odrzucenie w ramach PPAP może znacząco wpłynąć na rozpoczęcie 
produkcji dla nowych projektów i dlatego Dostawca podejmie działania w celu wdrożenia planów 
ograniczających do czasu zatwierdzenia nowego PPAP. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że proces PPAP 
jest przeznaczony wyłącznie do celów zatwierdzenia produkcji, a zatwierdzenie PPAP w żaden sposób nie 
ogranicza zobowiązań Dostawcy w zakresie jakości, w tym zobowiązań do spełnienia uzgodnionych 
Specyfikacji. 

1. Dokumentacja projektu 

2. Dokumentacja zmian inżynieryjnych, o ile dotyczy 

3. Zatwierdzenie inżynieryjne klienta, jeżeli jest wymagane 

4. FMEA dla projektu 

5. Schematy przepływu procesów 

6. FMEA dla procesu 

7. Plan kontroli 

8. Analiza systemu pomiarowego 

9. Wyniki wymiarowe 

10. Wyniki badań materiałowych i wydajnościowych 

11. Wstępne badania procesu 

12. Zakwalifikowana dokumentacja laboratoryjna 

13. Raport zatwierdzenia wyglądu, o ile dotyczy 

14. Próbka produktu 

15. Próbka główna 

16. Przyrządy kontrolne 

17. Rejestr zgodności z wymogami klienta 

18. Dokument przekazania części (Part Submission Warrant, 
PSW) 
Lista sprawdzająca dla materiałów luzem 
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2. Gromadzenie i udostępnianie danych 

 

2.1 Zdolność procesu produkcji. W odniesieniu do Parametrów Krytycznych określonych w Dokumentacji 
Technicznej i/lub przekazanych przez ILPEA na etapie dopuszczenia Części, Dostawca gwarantuje, że 
zdolność procesu produkcyjnego (wskaźniki Cp i Cpk) („Zdolność” i „Zdolność Procesu Produkcyjnego”) 
będzie stale większa lub równa wartości progowej określonej przez ILPEA i wskazanej w Dokumentacji 
Technicznej przez cały okres dostawy danej Części. W przypadku, gdy Dokumentacja Techniczna nie określa 
docelowego wskaźnika zdolności, przyjmuje się, że wskaźniki Cp i Cpk nie będą niższe niż 1,33. 

2.2 Zdolność procesu zostanie określona i utrzymywana zgodnie z następującymi zasadami operacyjnymi: 

2.2.1 Podczas wstępnej kwalifikacji przez ILPEA nowego i/lub zmodyfikowanego procesu produkcyjnego 
Dostawcy, Dostawca wyprodukuje znaczącą liczbę Części z wykorzystaniem maszyn końcowych, a zatem 
Dostawca będzie w stanie obliczyć i udowodnić zdolność procesu. 

2.2.2 W przypadku, gdy kwalifikacja procesu jest realizowana w chwili, gdy Dostawca wytwarza Partię Wstępną 
lub Próbki Wstępne do celów PPAP, należy określić wskaźnik Ppk w celu zakwalifikowania procesu („Wstępna 
zdolność procesu”). Wskaźnik Ppk powinien wynosić > 1.67, aby zagwarantować Cpk > 1.33 w produkcji 
masowej lub Ppk > 2.00, aby zagwarantować Cpk > 1.67 w produkcji masowej. Należy odebrać co najmniej 50 
kolejnych sztuk w następujących idealnych warunkach procesu produkcyjnego: maszyna pracuje w idealnych 
warunkach konserwacyjnych i regulacyjnych; metoda procesu jest zgodna z końcowym cyklem 
technologicznym Dostawcy; wyposażenie pomiarowe spełnia wymagania i jest dobrze skalibrowane; cykle i 
czasy wykonania są prawidłowe; warunki środowiskowe są znane i stabilne; charakterystyki elementów procesu 
(materiał, struktura, forma, itp.) są znane i mieszczą się w granicach tolerancji. 

2.3 W przypadku, gdy proces kwalifikacji jest realizowany na etapie, należy określić indeks Cpk. Kwalifikacja 
procesu jest gwarantowana w chwili, gdy wartość Cpk wynosi > 1.33. Przynajmniej 125 sztuk musi zostać 
zbadanych i przeanalizowanych na istotnym odcinku produkcji. 

2.4 Po zakończeniu etapu kwalifikacji procesu, Dostawca musi zagwarantować stałą wydajność procesu, ze 
szczególnym uwzględnieniem parametrów krytycznych, zgodnie z następującymi zasadami operacyjnymi: 

2.4.1. comiesięczny pomiar Cpk; 

2.4.2. dowody problemów, które mogły spowodować obniżenie Cpk < 1.33. 

2.5 Na żądanie ILPEA, Dostawca udowodni zgodność z ustalonymi wymaganiami Zdolności poprzez przesłanie 
wyników pomiarów. Alternatywnie, na pisemny wniosek ILPEA, pomiary mogą zostać również 
przeprowadzone pod nadzorem pracowników ILPEA. 

2.6 W przypadku braku zgodności z żądaną wartością Zdolności, Dostawca wdroży dodatkowe kontrole 
uzgodnione pomiędzy Stronami oraz poniesie odpowiednie koszty, aż do osiągnięcia żądanej wartości 
Zdolności. 

2.7 W przypadku Krytycznych Parametrów Wyrobu podlegających 100% kontroli za pomocą automatycznego 
testu z obiektywnym pomiarem, Dostawca nie jest zobowiązany do wyznaczania miesięcznej wartości Cpk ani 
prowadzenia wykresów kontrolnych. „Obiektywny” pomiar obejmuje prowadzenie automatycznego pomiaru 
oraz odrzucenia części niezgodnej. 

2.8 Dostawca będzie systematycznie gromadził dane dotyczące wadliwości procesów wewnętrznych związanych 
z Częściami zamiennymi oraz udostępniał je ILPEA; dane te muszą być dostępne, aktualne oraz 
przygotowane do kontroli przez personel ILPEA w siedzibie Dostawcy. Na żądanie ILPEA, Dostawca 
udostępni wewnętrzne dane dotyczące poziomu odpadów produkcyjnych lub inne podobne dane jakościowe, 
wykresy ewidencyjne, dowody kontroli funkcjonalnej i estetycznej, Cp/Cpk, itp. 
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3. Wyjątki oraz proces swobodnego przekazywania („Free Pass”) 
 

3.1 Bezpośrednia akceptacja dostaw. Części będą udostępniane na linie produkcyjne IPEA bez przeprowadzania 
kontroli dopuszczającej („System Free Pass”). Dostawca oświadcza i gwarantuje na wyłączną 
odpowiedzialność, że wszystkie Części dostarczone do ILPEA są zgodne z uzgodnionymi warunkami. 
Ponadto, Dostawca gwarantuje, że Części zostały wyprodukowane przy użyciu odpowiednich materiałów, 
urządzeń i procesów oraz zostały sprawdzone zgodnie z procedurami kontrolnymi gwarantującymi 
bezpieczeństwo produktu i zgodność z uzgodnionymi warunkami. ILPEA uważa sformułowanie „Free Pass” za 
element gwarancji udzielanej na części dla wszystkich celów prawnych. W przypadku problemów z jakością 
dostarczanych części w ramach Free Pass, ILPEA zażąda od Dostawcy sporządzenia Raportu Niezgodności, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. W każdym przypadku przyjęcie i/lub odbiór i/lub płatność 
za Części przez ILPEA nie będzie w żaden sposób interpretowana jako jakościowa lub ilościowa akceptacja 
tych Części. 

 

3.2 Kontrole nadzwyczajne, odwołanie Free Pass W przypadku, gdy KPI wydajności Dostawcy (PPM, reklamacje 
dotyczące elementów w obiegu) wykazują niezadowalające odchylenie w stosunku do uzgodnionego celu, a 
Dostawca nie wprowadzi zdecydowanych działań naprawczych w celu rozwiązania problemu, ILPEA wdroży 
następujące działania: (a) dodatkowe kontrole u Dostawcy; (b) odebranie statusu Free Pass (a następnie 
umieszczenie dostawy na liście „Komponentów objętych weryfikacją” prowadzonej przez zakłady). Po 
otrzymaniu powiadomienia, Dostawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie dwóch (2) dni 
roboczych wraz ze wskazaniem dodatkowych kontroli, które zamierza przeprowadzić wraz z określeniem ich 
terminów. W przypadku, gdy zakomunikowane działania nie zostaną uznane przez ILPEA za wystarczające, 
Dostawca zobowiązuje się do zwiększenia poziomu kontroli zgodnie z nowym żądaniem ILPEA. Nadzwyczajne 
kontrole zostaną zakończone, gdy liczba usterek napotkanych w zakładach ILPEA powróci do normalnego 
poziomu. 

 

3.3 CSL (Controlled Shipping Levels, kontrolowane poziomy wysyłki). Dostawca jest świadomy, że w przypadku 
powtarzających się poważnych wad Części zidentyfikowanych w fabryce ILPEA, fabryka może zażądać 
zastosowania procedury zwanej „Controlled Shipping Level”, o różnych poziomach eskalacji: 

 

3.3.1. CSL1 (Controlled Shipping Level 1) wymaga od dostawcy przeprowadzenia na własny koszt 100% 
kontroli wszystkich Części i oznaczenia każdej z nich (tam gdzie to możliwe) lub opakowań z 
częściami za pomocą zielonej etykiety potwierdzającej, że części zostały poddane 100% kontroli. 
CSL1 będzie realizowany przez co najmniej trzy kolejne wysyłki; 

3.3.2. CSL2 (Controlled Shipping Level 2) wymaga tych samych czynności co CSL1, a dodatkowo 

Dostawca będzie sprawdzał Części w fabryce ILPEA. W przypadku, gdy działania Dostawcy nie 
przyniosą oczekiwanych korzyści, ILPEA i Dostawca wyznaczą zewnętrznego dostawcę do 
sortowania 100% Części w obszarze kontroli elementów przychodzących. Koszt tej czynności 
ponosi Dostawca. CSL2 stosuje się, gdy kontrola w ramach CSL1 w ILPEA wykaże dalsze 
występowanie tej samej wady. CSL2 będzie kontynuowany przez co najmniej trzy kolejne dostawy. 

3.3.3. CSL3 (Controlled Shipping Level 3) wymaga przedłużenia CSL2 do czasu ostatecznego 
rozwiązania problemu (co oznacza brak żadnych wad podczas co najmniej trzech kolejnych 
wysyłek). Dostawca uzyskuje status New Business Hold. Wszelkie dodatkowe warunki wejścia i 
wyjścia będą każdorazowo omawiane i uzgadniane pomiędzy ILPEA a Dostawcą. 

4. Wymagania dotyczące procesu 

 

4.1 Kontrole, monitorowanie, kalibrowane urządzenia pomiarowe. Dostawca musi zagwarantować, że 
Dokumentacja Techniczna niezbędna do zdefiniowania/wyprodukowania Części jest kompletna, aktualna i 
dostępna w miejscu użytkowania. Dostawca jest zobowiązany do zagwarantowania jakości każdej dostarczonej 
partii Części poprzez przeprowadzanie odpowiednich kontroli procesu i testów końcowych oraz jest 
zobowiązany do rejestrowania i archiwizowania wyników. 
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4.1.1. Dostawca jest zobowiązany do zaplanowania oraz wdrożenia okresowego „Audytu Produktu” 
obejmującego Części przygotowane do wysyłki do ILPEA korzystając z rodzajów kontroli 
dostosowanych do istotności badanych charakterystyk. Wyniki kontroli podlegają rejestrowaniu i 
archiwizowaniu. 

4.1.2. W przypadku: i) przezbrojenia wymagającego ponownego ustawienia parametrów maszyny; ii) 
rozruchu maszyny po przestoju; iii) rozpoczęcia każdej zmiany, Dostawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia i udokumentowania „zatwierdzenia pierwszej partii części”, tj. wykonania 
wszystkich kontroli ujętych w Planie Kontroli w odniesieniu do wszystkich charakterystyk procesu 
produkcji. Wyniki podlegają udokumentowaniu oraz archiwizacji. 

4.1.3. Dostawca jest zobowiązany do przydzielenia przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu do 
realizacji procesów i przeprowadzania kontroli. 

4.1.4. Dostawca jest zobowiązany do stosowania urządzeń pomiarowych, skalibrowanych z 
zastosowaniem procedur zapewniających możliwość porównania stosowanej metryki z 
krajowymi/międzynarodowymi wzorcami odniesienia. 

4.1.5. Dostawca jest zobowiązany do zagwarantowania ciągłości działania urządzeń, maszyn i 
akcesoriów poprzez planowe przeprowadzanie konserwacji na koszt dostawcy (konserwacja 
zapobiegawcza) oraz nadzwyczajne działania konserwacyjne w przypadku awarii; takie działania 
muszą być zaplanowane i udokumentowane, a także zarejestrowane po ich przeprowadzeniu. 

4.2 Identyfikacja i identyfikowalność produktu. Dostawca jest zobowiązany do zidentyfikowania Części za pomocą 
odpowiednich środków podczas całego procesu produkcyjnego, od etapu przyjęcia towaru do dostawy do 
ILPEA. Dostawca musi zastosować system identyfikacji umożliwiający prześledzenie dat zmian dokonanych na 
Części. Dostawca musi również zapewnić, że zarządzanie zmodyfikowanymi materiałami/komponentami 
(zmiana indeksu) nie spowoduje ich wymieszania z materiałami/komponentami wyprodukowanymi przed 
zmianą, poprzez wdrożenie metody FIFO (First In First Out) lub równoważnej w zarządzaniu zapasami 
magazynowymi. W przypadku, gdy Część i/lub jakikolwiek z jej podzespołów jest uzyskiwany z wielu 
linii/modelu/form, Dostawca musi zagwarantować na Części możliwość prześledzenia linii/modelu/formy użytej 
do produkcji Części i/lub jej podzespołów. 

 

4.3 Oznaczenie. Każda pojedyncza jednostka opakowania Części dostarczona do ILPEA musi posiadać etykietę 
identyfikacyjną produktu opracowaną wedle wymogów ILPEA. 

 

4.4 Przechowywanie dokumentacji. Dostawca musi przechowywać wyniki testów i kontroli wykazujących zgodność 
Części przez okres trzech lat (trzydziestu sześciu miesięcy) od daty wysyłki do ILPEA i zagwarantować 
identyfikowalność wyników dostarczonej Części. Przedmiotowa dokumentacja musi zostać niezwłocznie 
przesłana do ILPEA na żądanie. 

 

5. Zasady audytu 

 
Dostawca niniejszym potwierdza, że w przypadku problemów z jakością, umożliwi ILPEA dostęp do 
odpowiedniego obszaru produkcyjnego w celu przeprowadzenia inspekcji, audytu systemów i procesów 
stosowanych do produkcji odpowiednich Części oraz inspekcji Części objętych problemem jakościowym. ILPEA 
musi zapowiedzieć taką inspekcję z wyprzedzeniem co najmniej dwóch (2) dni roboczych i wskazać osobę 
odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu. W przypadku innych rodzajów audytów ILPEA powiadomi o nich z 
miesięcznym (1) wyprzedzeniem. 
ILPEA może przeprowadzać audyty procesowe zgodnie z zasadami procesu kwalifikacyjnego ILPEA 
uzgodnionymi wcześniej z Dostawcą. 
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