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CEMEX Polska sp. z o.o. od wielu lat sukcesywnie wdraża Program Oceny Dostawców. Dotychczas,
każdy z pionów CEMEX Polska sp. z o.o. zobowiązany był do niezależnego zebrania niezbędnych
informacji od swoich Dostawców, jednakże by zmniejszyć nakłady na biurokrację oraz duplikowanie
danych CEMEX Polska sp. z o.o. wdrożył platformę PICS
Program dedykowany jest głównie do wszystkich dostawców CEMEX Polska świadczących usługi na
terenie zakładów należących do CEMEX.
Uczestnictwo w PICS jest obowiązkowe.
Koszt uczestnictwa dla firm rejestrujących się do 31.03.2016 roku będzie rabatowany o opłatę
aktywacyjną. 12-miesięczne uczestnictwo w PICS kosztuje 2000 pln (jednorazowa opłata uprawniająca
do bycia członkiem platformy PICS). Jeśli Dostawca nie wykonuje prac bezpośrednio na terenie
zakładów CEMEX (niektóre naprawy urządzeń wykonywane na warsztatach własnych) opłata 12miesięczna wynosi 500 pln.
Dla nowych dostawców, których prace wynoszą:
> 50k pln w skali roku – nie zależnie od częstotliwości wykonywanych prac
>= 20k pln w skali roku – często współpracuje

Jak to działa – po stronie dostawcy?








Dostawcy po zarejestrowaniu zobowiązani są do wypełnienia ankiety dotyczącej ogólnej kondycji
firmy jak i kwestii związanych stricte z bezpieczeństwem i higieną pracy, procedurami bezpieczeństwa,
itp.
Po przesłaniu odpowiedzi pracownicy PICS analizują i weryfikują zarówno odpowiedzi na pytania jak i
jakość dosłanych dokumentów (procedury, instrukcje, itp.).
Specjaliści PICS po ocenie udzielonych odpowiedzi oraz weryfikacji dokumentacji wystawią dostawcy
flagę:
Zieloną – wszystkie wymagania spełnione
Żółtą – małe niedociągnięcia (np. brak dokumentów, ale dostawca obiecał dosłać w terminie kilku dni)
Czerwoną – dostawca ma duże braki (wypadki śmiertelne pracowników w ostatnich 12 miesiącach,
brak wdrożonych podstawowych zasad BHP i OŚ).
System flagowy jest „żywy”, tzn. dostawca z zieloną flagą może ją utracić na rzecz czerwonej, jeśli
okaże się, że np. podczas wykonywania prac dopuścił się rażącego naruszenia przepisów BHP i OŚ.

Jak to działa - po stronie CEMEX Polska?



Po zalogowaniu się użytkownika CEMEX na platformie widoczny będzie status każdego dostawcy wraz
z przypisaną flagą. Istnieje możliwość wyszukania konkretnej firmy oraz na bieżąco wpisywania
notatek z prac przez nią wykonywanych.

Co PICS daje dostawcy?







Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.
Możliwość weryfikacji swoich standardów dotyczących BHP i OŚ.
Zwiększenie ilości wykonywanych prac dla CEMEX Polska poprzez pozytywne „oflagowanie” dostawcy
i tym samym rekomendacja dla wszystkich pionów: „Z tym kontrahentem warto współpracować bo
ma wysokie standardy BHP i OŚ”
Zwiększenie ilości zamówień poprzez bycie częścią ogólnoeuropejskiej bazy dostawców.

Co to daje CEMEX Polska?






Baza jest ogólnoświatowa i w ramach CEMEX będziemy mieli dostęp do informacji o firmach
wykonujących usługi na terenie UK i DE. Dzięki temu, w przypadku złożenia oferty przez jedną z firm
obecnie wykonującą prace dla CEMEX UK lub CEMEX DE możemy uzyskać informacje odnośnie
zakresu i jakości wykonywanych prac.
Możliwe jest – poprzez opisywanie oraz ocenę jakości prac – posiadanie referencji umożliwiających
innym pionom korzystanie z danej firmy bądź jej odrzucanie przy następnych pracach.
Łatwość podejmowania decyzji kogo zatrudnić do prac (zieloni – preferowani, czerwoni – duże
zagrożenie).

