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Usługa utrzymania terenu w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz w Dziennym 

Domie Opieki Medycznej przy ul. Emaus 18 w sezonie wiosenno-letnim: 

1. Plewienie kwietników, w tym również skupisk krzewów i szpalerów żywopłotowych; 

2. Opryskiwanie róż rabatowych środkami ochronnymi i zapobiegawczymi; 

3. Czyszczenie rynien z liści i odpadów - nie rzadziej niż 2 razy na sezon; 

4. Koszenie terenów zielonych - w razie potrzeby; 

5. Przycinanie żywopłotów i krzewów - w razie potrzeby; 

6. Podlewanie roślin i krzewów; 

7. Grabienie i wywożenie liści; 

8. Nasadzanie zieleni, w tym wykonanie nasadzeń roślin w donicach z materiałów 

dostarczonych przez Zamawiającego – w razie potrzeby; 

9. Usuwanie krzewów – w razie potrzeby; 

10. Usuwanie przerastających traw w ciągach pieszych bez użycia środków chemicznych; 

11. Utrzymywanie czystości oraz dbanie o zieleni wokół  zbiornika retencyjnego oraz 

paliwowego; 

12. Utrzymywanie w czystości alejek, chodników, podjazdów i parkingów oraz schodów do 

budynków (w tym zanieczyszczeń powodowanych przez ptaki i inne zwierzęta); 

13. Usuwanie wszelkich nieczystości, w tym stałych np. piasku, błota pośniegowego, 

płynnych np. rozlane farby, oleje itp. (wraz z wywozem); 

14. Usuwanie nieczystości z obmurówek wokół budynków (w szczególności 

z zanieczyszczeń powodowanych przez ptaki); 

15. Utrzymywanie w czystości ławek parkowych (mycie); 

16. Usuwanie wszelkich napisów, malunków i plakatów; 

17. Usuwanie opadłych gałęzi (posuszu i odłamanych wraz z ich wywozem); 

18. Oczyszczanie wlotów kratek ściekowych (z liści, nieczystości stałych itp.); 

19. Usuwanie padłych zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi; 

20. Wykonawca zobowiązany jest usuwać nagłe uszkodzenia drzew i krzewów (w wyniku 

nagłych zmian pogodowych) w terminie maksymalnie do ……..… godzin momentu 

otrzymania powiadomienia od Zamawiającego, w przypadku drzew i konarów 

zalęgających na głównych traktach pieszych oraz drogach dojazdowych czas reakcji 

maksymalnie do 2 h od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace podane w powyższym zakresie w 

 terminie uzgodnionym telefonicznie lub mailowo z Zamawiającym z zastrzeżeniem 

punktu 20 powyższego zakresu. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                               

 WYKONAWCA 

 


