
 

 

 

STANDARDOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI 
CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS-POLAND 

 
 

1. Firma Consolidated Precision Products-Poland (CPP-Poland) odpowiada za zapewnienie 
przez poddostawców zgodności procesów „ustalonych” lub „zamrożonych”, które są 
dostarczane do jej Klientów. Sprzedający jest zobowiązany poinformowad dział ds. jakości 
CPP-Poland przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w procesie, który zgłoszono jako 
„ustalony”. (AS9100) 
 

2. Wszyscy dostawcy mają obowiązek prowadzid system jakości obejmujący procedury 
kontroli niezgodności, procedury kontroli dokumentów oraz procesy działao 
naprawczych. (AS9100) 

 
3. Dostawcy wykonujący badania materiałowe stopów muszą posiadad akredytację zgodnie 

z wymaganiami normy ISO 17025 lub NADCAP (badania materiałowe). (AS9100) 
 

4. Dostawcy NDT muszą korzystad z personelu posiadającego certyfikat zgodnie z NAS 410 
lub SNT-TC-1A i posiadad certyfikat NADCAP dla wymaganej metodzie NDT. (AS9100) 

 
5. Dostawcy zajmujący się obróbką cieplną zobowiązani są posiadad certyfikaty NADCAP dla 

realizowanych procesów. (AS9100) 
 

6. Dostawca zobowiązany jest poinformowad* firmę Consolidated Precision Products-
Poland o niezgodnych wyrobach CPP-Poland oraz skontaktowad się z działami ds. jakości i 
zakupów CPP-Poland w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących 
postępowania ze znanym wyrobem niezgodnym przed jego wysyłką. Jeśli wyrób został 
już wysłany i wiadomo, że jest niezgodny, lub istnieją co do tego podejrzenia, należy 
pisemnie powiadomid o tym fakcie w ciągu 24 godzin dyrektora CPP-Poland ds. jakości. 
(AS9100)  

 
7. Dostawcy muszą poinformowad dział ds. jakości CCP-Poland o zmianach w wyrobach lub 

procesach oraz w wymaganych wypadkach uzyskad zgodę. (AS9100) 
 

8. Firma CPP-Poland, jej Klienci oraz organy regulacyjne zastrzegają sobie prawo do żądania 
przeprowadzenia kontroli zakładowej wyrobów dostarczanych do prac, a także do 
przeprowadzenia okresowych przeglądów i/lub audytów, z jakiegokolwiek powodu w 
zakresie produkcji i/lub systemów jakości sprzedającego pod względem zgodności z 
wymaganiami zamówienia. Wszystkie zapisy dotyczące tego zamówienia będą 
udostępniane firmie CPP-Poland i jej Klientom. Dostawcy muszą zachowad dokumenty 
dotyczące obróbki przez co najmniej 10 lat, o ile nie określono inaczej w głównych 
wymaganiach Klienta. (AS9100) 

 
9. Dostawca musi egzekwowad odpowiednie wymagania dotyczące zamówieo od swoich 

poddostawców, w tym odnośnie do charakterystyk kluczowych. (AS9100) 
 



 

10. Wraz z wysyłką lub zgodnie z zamówieniem należy wysład Deklaracje Zgodności (CofC), 
sprawozdania z prób, certyfikaty, wykres przebiegu procesu (wykresy z pracy pieca), 
dokumentację SPC (statystyczna kontrola procesu) i/lub inne dokumenty poświadczające 
że produkt / usługa została wyprodukowana, przetestowana i sprawdzona zgodnie z 
wymaganiami zamówienia.. W stosownych przypadkach Dostawca musi wykazad 
zgodnośd ze wszystkimi próbami wymaganymi w Instrukcji Technologicznej Wyrobu (PEI). 

 
11. Gdy wymagane są certyfikaty, należy na nich odnotowad zgodnośd ze wszystkimi 

stosownymi specyfikacjami na obecnych i właściwych poziomach zmian. Należy korzystad 
z wersji zmian specyfikacji obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, o ile w 
zamówieniu lub w PEI nie podano konkretnej wersji. 

 
12. W przypadku gdy Klienci CPP-Poland wymagają określonych Kodów Zatwierdzonych 

Dostawców do procesów specjalnych (tj. obróbki cieplnej, NDT, rafinacji stopów itp.), jak 
określono w zamówieniu, w certyfikacie należy zawrzed odniesienie do takich kodów. 

 
13. Wszystkie wyroby CPP-Poland zgłaszane do podwykonawstwa muszą byd zachowywane, 

zapakowane, przechowywane, przenoszone i wysyłane w sposób zapewniający 
zachowanie integralności fizycznej wyrobu otrzymanego z CCP-Poland, w tym 
identyfikowalnośd partii. 

 
14. Dostawcy zobowiązani są do stosowania praktyk i procedur zapobiegających 

zanieczyszczeniu wyrobów dostarczanych do CPP-Poland przez ciała obce (FOD). 

 
*Arkusz Zgłoszenia Niezgodości 
 
Więcej informacji na stronie: www.cppcorp.com/purchasing-terms/ 
 

 

Dostawca zobowiązany jest przesłać Arkusz Zgłoszenia Niezgodności (AZN) e-mailowo na adres: poland.quality@cppcorp.com

http://www.cppcorp.com/purchasing-terms/

