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          Załącznik nr 1 
 

Zakres prac przy: 
utrzymaniu porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW, w tym utrzymaniu 

terenów zielonych. 

 
Pkt Opis zadania 

 
Częstotliwość 

A. Trawniki   

1 usuwanie chwastów  Min. 2x w okresie 
wegetacyjnym 

2 zasilanie nawozami mineralnymi – np. azofoska  Min. 2 x w sezonie 
wegetacyjnym 

3 podlewanie – przy dniach bezdeszczowych i 
temperaturach pow. 25oC codziennie, przy 
temperaturach niższych – w zależności od potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż co 2 dzień 

Wg potrzeb 

4 koszenie trawników:  
a) dopuszczalna wysokość trawy i roślin obcych nie 

może przekroczyć 10 cm, 
b) trawę należy kosić kosiarkami z użyciem kosza 

zbierającego, 

c) dopuszcza się koszenie kosiarkami bez kosza pod 
warunkiem wygrabienia trawnika i zebrania 
skoszonej trawy (ścięta trawa winna być 
zgrabiona i umieszczona w pojemniku na odpady 
zielone, zlokalizowanym na parkingu 
wewnętrznym NFOŚiGW. 

Wg potrzeb 

5 regeneracja trawników w uszkodzonych miejscach Wg potrzeb 

6 grabienie wiosenne: 
a) obejmuje wygrabienie liści i pozostałych 

zanieczyszczeń, 

b) umieszczenie liści w pojemniku na odpady 
zielone zlokalizowanym na parkingu 
wewnętrznym NFOŚiGW. 

Wg potrzeb do czasu 
usunięcia zanieczyszczeń 

7 grabienie jesienne: 
a) obejmuje wygrabienie liści i pozostałych 

zanieczyszczeń z trawników, skupin krzewów,  

b) umieszczenie liści w pojemniku na odpady 
zielone zlokalizowanym na parkingu 
wewnętrznym NFOŚiGW po zakończeniu 
grabienia na danej powierzchni. 

systematycznie w każdym 
dniu roboczym w miarę 
opadania liści  
z drzew i krzewów, aż do 
całkowitego usunięcia liści 
do 5 grudnia. 

B. Żywopłoty formowane  

1 podlewanie w okresie długo utrzymującego się okresu 
bezdeszczowego (powyżej 20 dni bez opadów) 

 

2 zasilanie nawozami mineralnymi o przedłużonym okresie 
działania 

Wg potrzeb, min 1 x w 
sezonie wegetacyjnym 

3 odchwaszczanie pod krzewami  min. 4 x w sezonie 
wegetacyjnym 

4 zwalczanie szkodników i chorób Wg potrzeb 
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5 cięcia formujące żywopłotów, z wygrabieniem i 
wywozem / umieszczeniem obciętych pędów w 
pojemniku na odpady zielone  

min. 3 x w sezonie 
wegetacyjnym 

C. Krzewy liściaste rosnące pojedynczo i w skupinach  

1 zasilanie nawozami mineralnymi o przedłużonym okresie 
działania 

Wg potrzeb, min 1 x w 
sezonie wegetacyjnym 

2 a) cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, odmładzające 
krzewów 

b) usuwanie zniszczonych lub uschniętych krzewów  

c) odchwaszczanie pod krzewami  

a) 2 x w sezonie 
wegetacyjnym 

b) na bieżąco 
c) min. 4 x w sezonie 

wegetacyjnym 

D. Krzewy iglaste rosnące pojedynczo i w skupinach  

1 zasilanie nawozami mineralnymi o przedłużonym okresie 
działaniu 

Wg potrzeb, min 1 x w 
sezonie wegetacyjnym 

2 a) odchwaszczanie pod krzewami, 

b) wygrabianie pod krzewami i pomiędzy krzewami 
rosnącymi w skupinach. 

a) min. 4 x w sezonie 
wegetacyjnym, 

b) wg potrzeb 

E. Drzewa – pielęgnacja drzew   

1 zasilanie nawozami mineralnymi o przedłużonym okresie 
działania  

Wg potrzeb, min 1 x w 
sezonie wegetacyjnym 

2 odchwaszczanie przy drzewach  Wg potrzeb 

3 a) cięcia sanitarne i pielęgnacyjne wraz z 
zasmarowaniem ran po cięciach fungicydami, 

b) usuwanie odrostów pniowych i korzeniowych, 

c) podlewanie w okresie suszy (pow. 20 dni bez 
opadów), 

a) min. 1 x w roku, 
b) min. 2 x w roku 

 

F. Utrzymanie ciągów pieszych, samochodowych i 
placów w okresie wiosennym letnim i jesiennym 

 

1 a) zamiatanie, chodników i placów, 
b) zamiatanie parkingu wewnętrznego, 
c) zbieranie śmieci z chodników i parkingu 

wewnętrznego, 
d) opróżnianie koszy z założeniem worków , 
e) bieżące usuwanie podrzuconych zanieczyszczeń 

(liście, gruz, inne), 
f) zamiatanie schodów i podjazdów dla wózków 

przed wejściami do budynków NFOŚiGW, 
g) mycie schodów i podjazdów dla wózków przed 

wejściami do budynków NFOŚiGW, 
h) czyszczenie wycieraczek na schodach do 

budynków; 

a) na bieżąco wg potrzeb, 
b) 1x w miesiącu, 
c) na bieżąco wg potrzeb, 

 
d) na bieżąco wg potrzeb, 
e) na bieżąco wg potrzeb, 

 
f) na bieżąco wg potrzeb, 

 
g) 1 x w miesiącu, 

 
h) na bieżąco wg potrzeb, 
 

2 a) bieżące usuwanie przerostów trawy z chodnika, 
b) bieżące usuwanie przerostów trawy z 

krawężników, 

c) bieżące usuwanie liści z chodnika i przyległych 
trawników, 

a) na bieżąco wg potrzeb, 
b) na bieżąco wg potrzeb 

 
c) na bieżąco wg potrzeb 

G. Utrzymanie ciągów pieszych, samochodowych i 
placów - w okresie zimowym  

 

1 a) zbieranie nieczystości z całego terenu, 

b) opróżnianie koszy z założeniem worków, 

a) na bieżąco wg potrzeb, 
b) na bieżąco wg potrzeb 
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2 a) odśnieżanie całej powierzchni chodników, 
parkingu wewnętrznego i wjazdów na parking - 
na bieżąco - w czasie 2 godzin od ustania 
opadów  przy opadach ciągłych zabieg należy 
powtarzać, w przypadku opadów ciągłych 
grubość warstwy śniegu nie może przekroczyć 
3cm, 

b) uszorstnianie ciągów pieszych, parkingu i 
wjazdów na parking – posypywanie  piaskiem po 
odśnieżeniu lub w przypadku pojawienia się 
śliskości albo gołoledzi na nawierzchniach. 

 

3 usunięcie piasku po okresie zimy z przejść 
komunikacyjnych, parkingu i wjazdów 

Wg potrzeb do czasu 
usunięcia zanieczyszczeń 

H. Inne   

1 a) uzupełnianie ubytków ziemi kory i trawników, 
b) mycie poręczy schodów do budynków – jeden 

raz w tygodniu, 
c) mycie powierzchni szklanych, drzwi i ram 

okiennych przy wejściach do budynków – jeden 
raz w tygodniu lub w razie potrzeb, 

d) czyszczenie balustrad (podjazdy dla 
niepełnosprawnych i schody) na zewnątrz 
budynków, 

e) czyszczenie  konserwacja kamienia na schodach 
wejściowych do budynków oraz na pojazdach dla 
niepełnosprawnych, 

f) przygotowanie i zabezpieczenie roślin na okres 
zimowy a po jego zakończeniu ściągnięcie 
zabezpieczeń i przygotowanie roślin do wiosny. 

g) Czyszczenie karmników i poideł dla ptaków – na 
bieżąco w razie potrzeb 

a) Wg potrzeb, 

 
 
Uwagi szczególne: 

 
1. Jako sezon wegetacyjny należy rozumieć okres od pękania pąków do opadnięcia liści. 
2. Jako sezon wiosenny należy rozumieć okres od 1 marca do 31 maja lub od momentu 

stopnienia pokrywy śnieżnej do zakwitnięcia pąków. 
3. Jako sezon letni należy rozumieć okres od 1 czerwca do 15 września lub od momentu 

kwitnięcia pąków do momentu opadania liści z drzew i krzewów. 
4. Jako sezon jesienny należy rozumieć  okres od 16 września do 30 listopada lub od momentu 

opadania liści z drzew i krzewów do pojawienia się opadów śniegu. 
5. Jako sezon zimowy należy rozumieć okres od 1 grudnia do 28 lutego lub od momentu 

pojawienia się opadów śniegu do roztopów. 
6. Na terenie zewnętrznym na budynkach są usytuowane dwa ujęcia wody wykorzystywanej do 

podlewania. 
7. Wszystkie czynności związane z pielęgnacją zieleni powinny być wykonywane należycie, 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą i obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie należytego 
efektu estetycznego. 

 


