
 Załącznik nr 4. do SWZ 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA  

 
  
 

„Świadczenie usługi sprzątania obszarów ogólnodostępnych w obiektach sportowych 

Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi” 
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SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZWROTÓW  

Ilekroć w niniejszym dokumencie występują poniższe wyrażenia nadaje się im następujące 
znaczenie: 

Wykonawca -  oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

która oferuje na rynku świadczenie usług lub ubiega 

się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

 

Stadion SMP -  oznacza obiekt Stadionu Miejskiego przy 
al. Piłsudskiego 138 w Łodzi; 

 
Stadion SMU -  oznacza obiekt Stadionu Miejskiego przy al. Unii 

Lubelskiej 2 w Łodzi; 
 
 

Moto Arena -  oznacza obiekt sportowy przy ul. 6-go sierpnia 71 
w Łodzi; 

 

Obiekty -  oznacza trzy obiekty sportowe dzierżawione przez 
MAKiS Sp. z o.o.: Stadion SMP, Stadion SMU i Moto 
Arena; 

 

MAKiS (Zamawiający)-  oznacza Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o. 

 

Umowa -  oznacza umowę o świadczenie usługi sprzątania 
powierzchni ogólnodostępnych znajdujących się na 
Stadionie SMP, Stadionie SMU oraz Moto Arenie 
w związku z organizowanymi na ww. Obiektach 
wydarzeniami, która zostanie zawarta z Wykonawcą 
wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego; 

 

Impreza -  oznacza imprezę masową w rozumieniu ustawy z dnia 
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 
masowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2171) oraz 
inne niż impreza masowa wydarzenie organizowane 
i przeprowadzane na Obiektach w szczególności 
o charakterze artystyczno – rozrywkowym; 

 

Event -                  oznacza wydarzenie odbywające się w całości lub 

części Obiektu w strefach do tego przeznaczonych; 

 

Personel Kierowniczy -          oznacza osobę upoważnioną przez Wykonawcę do 

kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia 

w zakresie usługi sprzątania; 

Personel Sprzątający -       oznacza osoby bezpośrednio wykonujące w imieniu 

Wykonawcy prace objęte przedmiotem zamówienia 

w zakresie usługi sprzątania. 
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Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień: 

1) Główny kod CPV:  

 90910000-9    Usługi sprzątania 

2) Dodatkowe kody CPV*: 

  90911200-8  Usługi sprzątania budynków 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania powierzchni 

ogólnodostępnych na Stadionie SMP, Stadionie SMU i Moto Arenie po 

organizowanych meczach, imprezach masowych i innych eventach. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie powierzchni ogólnodostępnych dla kibiców oraz 

innych uczestników Imprez i Eventów, zgodnie ze „Standaryzacją świadczenia usługi”, 

stanowiącą Załącznik Nr 2a., 2b. i 2c. do OPZ. Usytuowanie powierzchni podlegających 

sprzątaniu na poszczególnych Obiektach przedstawiają Załączniki do OPZ Nr 3a. –  „Rzuty 

Stadionu SMP”, 3b. – „Rzuty Moto Areny”, 3c. – „Rzuty Stadionu SMU”. 

 

Na Stadionie SMU organizowane będą dwa typy Imprez, w zależności od ich liczebności 

udostępniany dla kibiców będzie cały Stadion lub wyłącznie trybuna zachodnia. Rozliczenie 

będzie następowało z rozróżnieniem dwóch powyżej wskazanych typów Imprez, w kwocie 

zgodnej z przedstawioną w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

 

Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia na okres 1 

roku. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało cyklicznie co miesiąc, a wysokość 

wynagrodzenia będzie krotnością kwot podanych w ofercie - zgodnie z ilością wykonanych 

usług sprzątania w danym okresie rozliczeniowym.   

Zamawiający prosi o przedstawienie ofert na realizację usługi sprzątania po pojedynczej 

Imprezie lub Evencie z podziałem na poszczególne Obiekty oraz warianty dla Stadionu SMU, 

zgodnie z Załącznik nr 4 do OPZ – Formularzem ofertowym. 

 

2. Wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia  
 
2.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi sprzątania powierzchni, które są 

ogólnodostępne na Obiektach po meczach, eventach i innych imprezach masowych. 

Świadczenie usług sprzątania polegać będzie na sprzątaniu i utrzymaniu czystości 

w związku z Imprezami i Eventami organizowanymi na Obiektach. Sprzątanie trybun 

obejmuje m.in. zebranie śmieci, usunięcie naklejek kibicowskich oraz reklamowych, mycie 

siedzisk, posadzek betonowych, schodów, barierek, balustrad, przeszkleń. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w sposób zgodny 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zawartą Umową oraz „Standaryzacją 

świadczenia usługi”. 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą 

starannością i dokładnością oraz zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. 

2.4. Osoby z Personelu Sprzątającego oraz Personelu Kierowniczego muszą być 

przeszkolone w zakresie zasad BHP i przeciwpożarowych oraz posiadać aktualne badania 

lekarskie.  

 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki chemiczne do wykonywania przedmiotu 

zamówienia, w tym środki czyszczące i środki konserwujące, które są dopuszczone do 
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stosowania na terenie Polski i posiadają wszelkie wymagane prawem atesty PZH lub kartę 

charakterystyki lub inny równoważny certyfikat potwierdzający, że oferowane środki nie mają 

negatywnego wpływu na zdrowie użytkownika i środowisko.  

 

2.6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie narzędzia, sprzęt i maszyny czyszczące 

konieczne do realizacji zamówienia.  

 

2.7. Zamawiający wymaga, aby Personel Sprzątający, jakim będzie dysponował 

Wykonawca, składał się z minimum 10 pracowników przez cały okres trwania umowy.  

 

2.8. Zamawiający zastrzega, iż podany zakres i wymiar świadczonych usług może ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. O zmianie w tym  

zakresie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie z 7–dniowym wyprzedzeniem. 

Zamawiający zapłaci za rzeczywisty wymiar i zakres wykonanych usług przy zachowaniu cen 

jednostkowych podanych w ofercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 2a. do OPZ - Standaryzacja świadczenia usługi SMP 

Załącznik nr 2b. do OPZ - Standaryzacja świadczenia usługi Moto Arena 

Załącznik nr 2c. do OPZ - Standaryzacja świadczenia usługi SMU 

Załącznik nr 3a. do OPZ- Rzuty Stadionu SMP 

Załącznik nr 3b. do OPZ - Rzuty Moto Areny 

Załącznik nr 3c. do OPZ - Rzuty Stadionu SMU 

 


