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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa sadzonek drzew w następującym
asortymencie i wg poniżej określonej specyfikacji ilościowo – rzeczowej.

Lp.

Nazwa

Opis

Ilość

1.

grab pospolity ‘Fastigiata’
(Carpinus betulus ‘Fastigiata’)

forma naturalna, wysokość
min. 3 m,, obwód pnia
14-16 cm, soliter, bryła

15

2.

klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

forma pienna, Pa 160-180
cm, obwód pnia
14-16 cm, soliter bryła

9

3.

klon pospolity 'Drummondii' (Acer
platanoides 'Drummondii')

forma pienna, Pa 160-180
cm, obwód pnia
14-16 cm, soliter bryła

2

4.

buk pospolity 'Dawyck Gold' (Fagus
sylvatica 'Dawyck Gold')

forma naturalna, wysokość
min. 3 m, obwód pnia
12-14 cm, soliter, bryła

1

5.

lipa drobnolistna 'Greenspire'
(Tilia cordata 'Greenspire')

forma naturalna
Pa 180 cm, obwód pnia
18-20 cm, soliter, bryła

1

6.

klon polny
(Acer campestre)

forma naturalna
Pa 180 cm, obwód pnia
16-18 cm, soliter, bryła

1

2. Dostarczone sadzonki powinny spełniać następujące warunki jakościowe:
1) Bryła korzeniowa powinna być wilgotna, dobrze przerośnięta, prawidłowo uformowana
i nieuszkodzona, korzenie równo rozłożone w bryle, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne.
2) Bryła zabezpieczona tkaniną ulegającą biodegradacji w ciągu półtora roku od posadzenia
(np. jutą) oraz w przypadku drzew o obwodzie pnia powyżej 14 cm drucianą siatką z drutu
nieocynkowanego.
3) Proporcje między wielkością części nadziemnej (pniem, koroną) i systemu korzeniowego
zrównoważone.
4) Poszczególne okazy dobrze rozgałęzione (pędy boczne liczne i równomiernie rozłożone),
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku
i odmiany.
5) Formy kuliste powinny mieć dobrze uformowaną, symetryczną koronę z licznymi
rozgałęzieniami.
6) Pąk szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany.
7) Przewodnik powinien być praktycznie prosty, przy formach piennych dopuszczalne
maksymalne odchylenie od pionu wynosi 3 cm.
8) Blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.
9) Przy formach piennych pień winien być pozbawiony pozostałości po usuniętych konarach,
wysokość pnia mierzona od bryły korzeniowej do najniższych konarów korony.
10) Poszczególne egzemplarze drzew muszą być opatrzone opisem z oznaczeniem gatunku
i parametrów charakteryzujący dany egzemplarz.

3. Wady niedopuszczalne:
1)
2)
3)
4)

Uszkodzenia mechaniczne roślin.
Odrosty podkładki.
Ślady żerowania szkodników.
Oznaki chorobowe.
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5) Zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych.
6) Martwice i pęknięcia kory.
7) Nienaturalne deformacje.
8) Asymetria korony, korony jednostronne.
9) Dwu i wielopędowe korony drzew formy piennej.
10) Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.
11) Złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

