Zasady dostarczanie surowca drzewnego dla firm transportowych.

1.

Wszystkich kierowców obowiązuje „Instrukcja dla kierowców firm transportujących
surowiec drzewny” (nr FZT/2) - Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszej instrukcji
może skutkować natychmiastowym usunięciem kierowcy z terenu Swiss Krono sp. z o.o.
i w ostateczności rozwiązaniem Umowy. Instrukcja wywieszona jest na bramie wjazdowej oraz
dostępna na stronie www.swisskrono.pl

2.

Niedopuszczalny jest załadunek drewna okrągłego o różnej długości na jeden środek transportu
(np. okładanie drewnem 2,4 m drewna o dł. 1,2 m)

3.

Drewno powinno dotrzeć do Kronopol w dniu wypisania kwitu leśnego, jednakże nie później niż
następnego dnia roboczego. Zabronione jest składowania drewna na placach i w miejscach innych
niż plac surowca drzewnego Kronopol.

4.

Kierowca ma obowiązek zabierania całości drewna ze stosów przygotowanych dla naszej firmy
w lesie (włącznie z legarami) oraz starannego układania drewna na środkach transportu.
a. W przypadku stwierdzenia braków w stosunku do masy drewna podanej na kwicie samochody
nie będą w ogóle przyjmowane. Wystąpienie takich przypadków w ilości większej niż dwa
razy może skutkować rozwiązaniem umowy.
b. W przypadku niestarannego ułożenia ładunku – kierowca będzie zobowiązany do
niezwłocznej poprawy jego ułożenia we wskazanym przez brakarza miejscu.

5.

W miarę możliwości drewno należy układać na pojazdach tak, by były widoczne cechy nadawane
przez Lasy Państwowe (plakietki z numerami).

6.

Firmy transportowe zobowiązane są do przestrzegania określonych przez Swiss Krono sp. z o.o.
tygodniowych limitów dostaw. W przypadku nieuzgodnionych odstępstw od limitów dostawy nie
będą przyjmowane.

7.

Firmy mają obowiązek niezwłocznego powiadamiania o zaistniałej awarii sprzętu transportowego
i przewidywanym terminie jej usunięcia.

8.

W przypadkach wątpliwych podczas określania wartości atro reprezentatywną próbą jest próba
pobierana z placu. Pobieranie prób z placu powinno odbywać się zgodnie z „Instrukcją odbioru
surowca drzewnego”.
W przypadku trocin i zrębków próba musi być pobrana, z co najmniej 2 miejsc.
W przypadku zrzyn – minimum 1 próba na każdy stos pakietów zrzyn
(łącznie nie mniej niż 5 prób) - nacięcie aż do środka wiązki.
Instrukcja dostępna jest na brakarni oraz znajduje się na stronie www.swisskrono.pl (zakładka
„surowiec”)
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