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Postępowanie przeta rgowe :

,,Dostawa zrębki z drewna do celów energetycznych w 201"8 r."

załaczniknr 6

Instrukcja
spalania przez Zamawiającego partii próbnej i kontrolnej zrębki dostarczonej Przez
wykonawców biorących udział w przetargu na dostawę zrębki do celów energeĘcznYch.

Instrukcja określa procedurę postępowania podczas spalania partii próbnej zrębki dostarczonej

przęz p o szcze gó lnych wykonawców.

1. przed planowanym spalaniem partii próbnej zrębki Zamawiający przygotuje pod wiatą wystarczającą

ilośó miejsc a dlarozładunku 60_90 mp zrębki w bliskim sąsiedztwie podajnika zrębki.

2. Kontrolnemu spalaniu moze być poddana większa ilośó zrębki niz okreŚlona w ust. 1.

3. Rozładunek dostarczonej zrębki zostanie przeprowadzony komisyjnie pod wiatąZamawiającego.

W skład komisji wclrodzą przedstawicięl Zamawiającego i Wykonawcy oraz członek Komisji

Przetargowej.
przed rozładunkiem naleĘ wykonaó pomiar odległości górnej warstwy zrębki od górnej krawędzi

kontenera, po uprzednim równomiernym rozgarnięciu zrębki na całej powierzchni. Po rozładunku

należy wykonaó pomiary wewnętrznych wymiarów kontenera tj. j"go długość, szerOkoŚÓ i wYsokoŚĆ.

Uzyskane wyniki wszystkich pomiarów naleĘ zapisaó w protokole stanowiącym załącznik nr I

niniejszej instrukcji. Ponadto w ww. załączniku należy podać nazwę Wykonawcy, nr rej, Pojazdu

który dostarczył zrębkę, datę i godzinę dostawy oraz wyliczoną na podstawie Pomiarów iloŚÓ

dostarczonej zrębki.
przed rozpoczęciem próbnego spalania komisja pobierze próbkę zrębki

wilgotności i wartości opałowej w laboratorium.

4, Rozpoczęcie spalania próbnej partii zrębki zostanie wykonane niezwłocznie

zgodnie z pkt.3

5. przed załadunkiem na podajnik próbnej partii zrębki przeznaczonej do spalania, zrębkę znajdującą się

na podajniku nalezy usunąć.

6, Podczas próbnego spalania naleĘ zarejestrować:

czas rozpoczęciai zakończęnia spalania próbnej partii zrębki,

wskazania ciepłomierza kotła na biomasę na przed rozpoczęciem i po zakończeniu sPalania

próbnej partii zrębki,

wskazania licznika podajnika zrębki przed rozpoczęciem i po zakończeniu spalania Próbnej Pańii

zrębki,

7. OdcąĄ przed rozpoczęciem spalania należy dokonać w chwili, gdy zrębka dostarczona do Próbnego

spalania zostanie załadowana do komory załadowczej kotła .

8. Odczyt po zakończeniu spalania naleĘ dokonać w chwili, gdy do komory załadowczej zostanie

załadowana kolejna pańia zrębki nie pochodząca z partii próbnej,

9. odczyty należy zapisaó w karcie: ,,Wyniki próbnego spalania zrębki" stanowiącej załączntk nr 2

niniej szej instrukcj i.
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Załqcznik Nr l

do Instrukcji spalania próbnej i kontrolnej partii zrębki

Protokół z rozladunku i pomiaru ilości próbnej partii zrębki

1. Nazwa Wykonawcy:

2. Nr rejestracyjny pojazdu

3. Deklarowana ilość zrębki

4, Komisyjnie ustalona ilośó dostarczonĄ zrębki

Komisja w składzie:

- Przedstawiciel Zamawi aj ące go

Przedstawiciel Wykonawcy

- Członek Komisji Przetargowej

dokonała w dniu o godz. ..... pomiaru dostarczonej próbki zrębki.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono:

1. Wymiary kontenera

2. Wysokośó załadunku zrębką

3. I1ośó próbki zrębki

(podpis Przedstawiciela ZamawiĄącego) (podpis osoby uprawnionej
do składania woli Wykonawcy)

(podpis Członka Komisji Przetargowej)
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Załqcznik Nr 2
do Instrukcji spalania próbnej i kontrolnej partii zrębki

Karta wyników próbnego spalania zrębki

1" Wyniki odczytów próbnego spalania:

Data
rozpoczęcia
spalania

Godzina rozpoczęcia
spalania

Data
zakończenia
spalania

Godzina zakończenia
spaIania

wskazanie
ciepłomierza kotła

wskazanie
ciepłomierza kotła

wskazanie licznika
podajnika

wskazanię licznika
podajnika

2, Osoby uczestntczące przy spalaniu próbnej partii zrębki

- Przedstawiciel Wykonawcy

- Przędstaw icięlr Zamawiaj ące go

-Palacz(e) -

(podpis przedstawiciela Zamaw iającego) (podpis osoby uprawnionej
do składania woli Wykonawcy)

( podpis(y) palacza(y))
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