Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zbiór nasion (bukwi, skrzydlaków, orzeszków) oraz szyszek
sosny pospolitej w Nadleśnictwie Barlinek w roku 2019.
2. Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu zamówienia:
a. przedmiotem zamówienia jest zbiór nasion buka zwyczajnego, klona jawora, lipy
drobnolistnej, graba zwyczajnego z drzewostanów nasiennych Nadleśnictwa Barlinek oraz
szyszek sosny pospolitej z drzew leżących z dostawą do szkółki leśnej w Oknie. Zbiór nasion
obejmuje:
1. Nasiona buka zwyczajnego w ilości – 500 kg ( termin zbioru X do XI)
2. Nasiona klona jawora w ilości – 5 kg ( termin zbioru IX)
3. Szyszki sosny pospolitej w ilości - 500 kg ( termin zbioru XII)
4. Nasiona lipy drobnolistnej w ilości – 30 kg ( termin zbioru X)
5. Nasiona graba zwyczajnego w ilości – 8 kg ( termin zbioru IX)
3. Zbiór nasion będzie odbywał się na gospodarczych drzewostanach nasiennych (GDN) oraz ze
źródeł nasion na obszarze Nadleśnictwa Barlinek.
4. Zbiór będzie się odbywał metodami odpowiednimi do każdego gatunku drzew.
5. Wybór metody i powierzchni uzależniony jest od obfitości urodzaju, ilości nasion w
koronach drzew.
6. Metoda zbioru oraz powierzchnia, będą weryfikowane przez upoważnionego pracownika
Nadleśnictwa Barlinek.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbioru na poszczególnych pozycjach i dla całości
zamówienia określi upoważniony pracownik Nadleśnictwa Barlinek.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do poleceń upoważnionego pracownika
Nadleśnictwa Barlinek, związanych bezpośrednio ze zbiorem nasion i mających na celu ochronę
jakości nasion a także wynikających z nadzwyczajnych okoliczności ujętych w niniejszym opisie.
Polecenia w szczególnych przypadkach zostaną przekazane Wykonawcy na piśmie.
8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości nasion poszczególnych
gatunków w stosunku do ilości określonych w ogłoszeniu zamówienia. Ważnymi przyczynami
mającymi wpływ na zmniejszenie zbioru są w szczególności aktualne potrzeby w zakresie
produkcji sadzonek oraz stopień obrodzenia i jakość (m.in. cechy zdrowotne) nasion
poszczególnych gatunków. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w stosunku do zakresu
określonego w ogłoszeniu zamówienia dla Przetargu nie stanowi niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego

