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Wrocław, 15.10.2014 

Odpowiedzi na pytania wykonawców 

 dotyczące ogłoszenia o przetargu z dnia 08.10.2014 r. na  

DOSTAWĘ SADZONEK ORAZ SADZENIE (jesie ń 2014) przy wskazanych 

drogach na obszarze Nadle śnictwa Mi ękinia – Le śnictwa  Chwalimierz.  

 

Pytanie 1. Czy wymagany jest materiał pojemnikowany  czy te ż kopany, z goł ą 

brył ą korzeniow ą? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie obu opcji.  

Ważne by, sadzonki, w tej kwestii, spełniły wymagania omówione w Części I. pkt. 2 

ogłoszenia o przetargu, czyli m.in. bryłka korzeniowa była dobrze przerośnięta 

korzeniami z włośnikami, natomiast system korzeniowy sadzonek z gołym korzeniem 

musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu 

uprawy, z dużą ilością włośników bez uszkodzeń mechanicznych, zmian 

chorobowych i śladów żerowania szkodników, z zabliźnionymi ranami po 

szkółkowaniu, żelowany przed transportem. 

 

Pytanie 2. Materiał, którego u żywamy pochodzi ze szkółki w Czechach, jest to 

duża profesjonalna szkółka mo że wyda ć paszporty fitosanitarne ro ślinom, czy 

to wystarczy czy te ż konieczne jest wykorzystanie materiału ze szkółki,  która 

znajduje si ę na liście ministerstwa i musi by ć to materiał typowo le śny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby sadzonki spełniały warunki (w tym warunki dotyczące 

pochodzenia) określone w Ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz.U. nr 
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73 poz. 761 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), a mianowicie będą pochodziły od 

dostawców spełniaj ących wymagania art. 45 ust. 1. ww. ustawy (tj. „Obr ót 

leśnym materiałem rozmno żeniowym mo że być dokonywany wył ącznie przez 

dostawców zarejestrowanych w rejestrze dostawców pr owadzonym przez 

Ministra”), a sadzonki b ędą posiadały odpowiednie świadectwo pochodzenia 

zgodne z art. 28 ust. 1. ww. ustawy.  W przypadku sadzonek szczepionych 

wszystkie części rośliny będą zawierały powyższe świadectwo pochodzenia 

(zarówno podkładka jak i górna część rośliny). Ponad to, sadzonki muszą spełniać 

wymogi fitosanitarne zgodnie z art. 40 ww. Ustawy, a szczegółowo określonych w 

Ustawie o ochronie roślin (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849 z późniejszymi 

zmianami). 

 

 

 


