
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2022 
na wybór podmiotu świadczącego usługi utrzymania terenów zielonych na Osiedlu „Marina Mokotów”  

 
 

ZAKRES UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH 
NA OSIEDLU MARINA MOKOTÓW W WARSZAWIE 

 
 

WYKONYWANIE PRAC OGRODNICZYCH 

Marzec - Kwiecień Uwagi 
Stopniowe zdejmowanie zabezpieczeń zimowych (przeprowadzane najlepiej w 
pochmurne dni, by uniknąć nagrzewania roślin promieniami słonecznymi) 

 

Usuwanie gałęzi uszkodzonych mechanicznie podczas zimy, cięcia pielęgnacyjne i 
formujące roślin (poza tymi, które kwitną wiosną) 

 

Usuwanie zaschniętych liści bylin, w tym traw ozdobnych, usunięcie zeszłorocznych 
kwiatostanów wrzosów i innych roślin 

 

Wygrabienie i zebranie z trawników z pozostałości liści, resztek zaschniętej trawy 
oraz ich wrzucenie do kontenerów 

 

Pierwsze koszenie trawników po zimie  
Regeneracja trawników po zimie – wertykulacja lub areacja trawników, usuwanie 
kretowisk, dosiewanie nasion, uzupełnienie ubytków 

 

Zasilanie roślin i trawników nawozami mineralnymi  
Uzupełnianie ściółki z mielonej kory sosnowej  
Sadzenie nowych drzew i krzewów, przesadzanie istniejących  

 

Maj - Czerwiec  
Usunięcie przekwitłych kwiatostanów oraz przycięcie roślin, które kwitły wczesną 
wiosną 

 

Koszenie trawników (według potrzeb) min. 2 x miesiąc 
Kontrola stanu zdrowotnego roślinności, w razie potrzeby interwencyjne zabiegi przy 
użyciu środków ochrony roślin 

 

Odchwaszczanie nasadzeń jak i rabat kwiatowych   
Cięcie krzewów żywopłotowych liściastych jak i iglastych   

Zwalczanie pojawiających się mszyc, ślimaków itp.   
Nasadzenie kwiatów ozdobnych do donic (ilość donic ~ 112 szt. )  maj 
Koszenie trawy na dachach zielonych (śmietniki, wjazdy do garaży, dachy 
poszczególnych budynków mieszkalnych ) 

 

 

Lipiec - Sierpień  
Systematyczne nawadnianie roślin (w godzinach wczesno-porannych lub 
popołudniowych, kiedy słońce nie operuje bezpośrednio na podlewane nasadzenia i 
trawniki) 

 

Usuwanie przekwitających kwiatostanów oraz pędów chorych lub uszkodzonych  
Regularne koszenie trawników min. 2 x miesiąc  
Cięcie sanitarne roślin  
Kontrola stanu zdrowotnego roślin, w razie potrzeby interwencyjne zabiegi przy 
użyciu środków ochrony roślin 

 

Odchwaszczanie nasadzeń jak i rabat kwiatowych   

 

 



Wrzesień - Październik  
Wykopanie kłączy roślin nie zimujących w gruncie   
Zastosowanie wieloskładnikowych nawozów jesiennych  
W bezdeszczową jesień - intensywne podlanie roślin zimozielonych w celu 
uchronienia przed tzw. suszą fizjologiczną 

 

Skoszenie trawników przed zimą  
Wapnowanie trawników  
Cięcie krzewów żywopłotowych liściastych jak i iglastych   
Odchwaszczanie nasadzeń jak i rabat kwiatowych  
Koszenie trawy na dachach zielonych (śmietniki, wjazdy do garaży, dachy 
poszczególnych budynków mieszkalnych ) 

 

 

Listopad   
Zgrabienie i zebranie opadłych liści, wrzucenie ich do kontenerów (dostarczonych 
przez Wspólnotę) oraz uporządkowanie terenu po pracach 

 

Związanie roślin o formach kolumnowych, szczególnie narażonych na rozłamywanie 
korony pod ciężarem śniegu 

 

Zabezpieczenie węży i urządzeń do podlewania przed zimą  
Odchwaszczanie nasadzeń jak i rabat kwiatowych  

 

Cały sezon  
 
Pielęgnacja wszystkich kwiatów i roślin ozdobnych  (podlewanie, odchwaszczanie, 
nawożenie), formowanie obrzeży rabat 
 

wg potrzeb, m.in. 
podlewanie 2x w 

tygodniu, 
odchwaszczenie 1x 

w tygodniu 

Podlewanie trawników  
 

wg potrzeb 

 

 


