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PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

Tereny zielone przyległe do:
 Kompleksu budynku głównego przy os. Na Skarpie 66, 67;
 Os. Młodości 10 i 11.

Łączna powierzchnia terenów zielonych 4 ha.
Powierzchnia dróg, alejek, chodników i parkingów 2 ha.
Wywóz liści , traw i gałęzi należy do wykonawcy, na jego koszt poza teren szpitala.

Koszenie traw w okresie od kwietnia do października
1. Teren  zielony k/głównego wejścia  do szpitala  oraz przy Oddziale  Laryngologii  na 

bieżąco lub wg. potrzeb.
2. Teren zielony wzdłuż ogrodzenia do Budynku Zakładu Anatomopatologicznego 1 x w 

miesiącu lub wg. potrzeb.
3. Teren zielony wzdłuż I i III Oddziału Wewnętrznego w kierunku Oddziału 

Pediatrycznego 1 x w miesiącu lub wg. potrzeb.
4. Teren zielony k/budynku Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 1 x w miesiącu lub wg. 

potrzeb.
5. Teren zielony: patio – ogródek dla chorych k/Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii na bieżąco i wg. potrzeb.
6. Teren zielony:  k/Oddziału Chirurgii  Dzieci i Oddziału Pediatrycznego na bieżąco i 

wg. potrzeb.
7. Teren zielony k/budynku Działu Technicznego 1 x w miesiącu lub wg. potrzeb.
8. Teren zielony k/budynku Kotłowni 1 x w miesiącu lub wg. potrzeb.
9. Teren zielony: ogród k/Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Dorosłych i Dzieci oraz 

Oddziału Dermatologii 1 x w miesiącu lub wg. potrzeb.
10. Teren zielony k/Lotniska. (dla Helikopterów) na bieżąco i wg. potrzeb.
11. Teren  zielony  wzdłuż  budynków  Oddziału  Chirurgii  Urazowej  i  II  Oddziału 

Wewnętrznego 1 x w miesiącu lub wg. potrzeb.
12. Tereny zielone przy budynkach położonych na os. Młodości 10, os. Młodości 11 1 x w 

miesiącu lub wg. potrzeb.
13. Teren  zielony  k/byłego  Gospodarstwa  Pomocniczego  –  w  uzgodnieniu  z 

Zamawiającym.

Do obowiązków robotnika terenowego w zakresie prac związanych z terenami zielonymi 
należy:

1. Koszenie traw na terenie uzgodnionym z Zamawiającym wg potrzeb.
2. Usuwanie samo siewów, grabienie liści i traw oraz ich załadunek i wywożenie poza 

teren Szpitala – wg potrzeb.
3. Zbieranie połamanych gałęzi – składowanie i wywóz  – wg potrzeb.
4. Przecinka  i  pielęgnacja  zieleni,  formowanie  żywopłotów  i  krzewów  oraz  ich 

odchwaszczanie – wg potrzeb.
5. Pielęgnacja kwietników – wg potrzeb.
6. Oczyszczanie chodników, parkingów, tarasów z wyrastających traw i chwastów – wg 

potrzeb.
7. Dbałość o stały porządek i estetykę wokół budynków szpitala, na bieżąco.


