
Załącznik nr 4 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wywozie stałych odpadów 

komunalnych, zmieszanych odpadów opakowaniowych wraz z udostępnieniem pojemników 

na odpady na potrzeby nieruchomości administrowanych przez Miejską Arenę Kultury i 

Sportu sp. z o.o. 

Główny kod CPV:  90511000-2 usługa wywozu śmieci 

Dodatkowe kody CPV: 70100000-2 usługa dzierżawy pojemników na odpady 

Ww. usługa obejmuje następujące nieruchomości: 

 

Nazwa obiektu zarządzanego 

przez Miejską Arenę Kultury 

i Sportu sp. z o.o. 

Adres obiektu zarządzanego przez Miejską Arenę 

Kultury i Sportu sp. z o.o. 

Atlas Arena 
al. Bandurskiego 7 

94-020 Łódź 

Stadion Miejski przy al. 

Piłsudskiego 138 

al. Piłsudskiego 138 

92-230 Łódź 

Stadion Miejski przy al. Unii 

Lubelskiej 2 

al. Unii Lubelskiej 2 

94-020 Łódź 

Sport Arena w Łodzi 
al. Unii Lubelskiej 2 

94-020 Łódź 

Moto Arena Łódź 
ul. 6-tego Sierpnia 71 

90-001 Łódź 

 

Zamawiający zakłada oprócz zamówienia podstawowego prawo opcji na dodatkowe usługi 

wywozu odpadów. 

Szczegółowe kwestie dotyczące ilości i wielkości pojemników na odpady, rodzaju 

odpadów i częstotliwości ich odbiorów oraz posiadanych przez Miejską Arenę Kultury i 

Sportu pojemników na odpady, dla poszczególnych nieruchomości określone zostały 

w Formularzu ilościowo-cenowym, stanowiących Załączniki nr 1a, opis zamówienia 

wykonywanego w ramach prawa opcji stanowi Załącznik nr 1b. 

 

II.  Zakres przedmiotu zamówienia: 

1) dla nieruchomości, które nie posiadają pojemników na odpady, Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu pojemniki, przeznaczone do prawidłowego wykonywania usługi 

w zakresie wywozu odpadów stałych, zgodnie z ilością i wielkością określoną 

w Formularzach ilościowo-cenowych, nie pobierając za ich udostępnienie opłat 

dzierżawnych; 

- Pojemniki na odpady spełniać powinny wymagania Polskich Norm (PN-EN 840-1 

lub numery kolejne), albo posiadać wystawioną przez producenta deklarację 

zgodności. 

- Każdy z pojemników powinien być opisany przez Wykonawcę: odpady zmieszane, 

metale i tworzywo sztuczne, szkło, papier. 

2) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- wywozu nieczystości po dokonaniu zgłoszenia mailowego przez uprawnionych 

pracowników Zamawiającego w czasie do 72 h od chwili zgłoszenia. 



- usunięcia odpadów komunalnych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych 

zalegających poza pojemnikami w przypadku ich przepełnienia spowodowanego 

niedotrzymaniem ustalonego terminu wywozu; 

- podstawienia dodatkowego kontenera na zmieszane odpady opakowaniowe 

po dokonaniu zgłoszenia mailowego przez uprawnionych pracowników 

Zamawiającego w czasie 72 h od chwili zgłoszenia. 

- wystawiania z nieruchomości pojemników zapełnionych i wstawiania  

po opróżnieniu we właściwe miejsce oraz oczyszczania miejsca zaśmieconego 

przy załadunku odpadów do samochodu; 

- utrzymywania pojemników we właściwym stanie technicznym, estetycznym  

i sanitarnym oraz wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku 

ich bieżącej eksploatacji; 

-używania specjalistycznych pojazdów przystosowanych do opróżniania pojemników 

na odpady stałe, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa; 

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania 

umowy przepisów prawnych. 

3) Wykonawca nie będzie przyjmował na siebie odpowiedzialności za niewywiezienie 

tych odpadów, które są ukryte lub brak do nich dostępu; 

4) Zamawiający zobowiązany będzie do: 

- zwrócenia Wykonawcy pojemników na odpady w przypadku rozwiązania umowy; 

- zwrotu Wykonawcy jednorazowo kwoty równej wartości nowych pojemników 

na odpady w przypadku zagubienia lub zniszczenia pojemników przez 

Zamawiającego. 

5) Za szkody w majątku zamawiającego lub osób trzecich spowodowanych w trakcie 

odbioru odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

6) Na podstawie art. 441 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Miejska Arena Kultury 

i Sportu na podstawie prawa opcji zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu 

przedmiotu umowy dodatkowo o dalsze odbiory odpadów w granicach zakreślonych 

w Formularzu Cenowym dla prawa opcji na wszystkich obiektach Zamawiającego. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia rozpoczęci realizacji 

umowy. Realizacja umowy rozpocznie się od dnia jej zawarcia nie wcześniej jednak 

niż od dnia 01 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WYKAZ POJEMNIKÓW KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA WYWOZU ODPADÓW W MIEJSKIEJ ARENIE KULTURY 

I SPORTU 

 

Atlas Arena al. Bandurskiego 7 w Łodzi: 

 

1. Pojemnik 3m³ szt. 1 – papier (20 01 01) 

2. Pojemnik 1100 l szt. 1 – odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 

3. Kontener od 7 do 10 m³- zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 

 

Stadion Miejski przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi 

 

1. Pojemnik 3m³ szt. 1 – papier (20 01 01) 

2. Pojemnik 1100 l szt. 1. - odpady resztkowe powstałe po segregacji (20 03 01) 

3. Pojemnik 1100 l szt. 1 – odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 

4. Kontener od 7 do 10 m³ szt. 1 - odpady ulegające biodegradacji (trawa) (20 02 01) 

5. Kontener od 7 do 10 m³ szt. 1- zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 

 

Sport Arena w Łodzi al. Unii Lubelskiej 2 

 

1. Pojemnik 3m³ szt. 1 – papier (20 01 01) 

2. Pojemnik 1100 l szt. 1. - odpady resztkowe powstałe po segregacji (20 03 01) 

3. Pojemnik max 250 l szt. 1 – odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 

4. Kontener do 7 m³ szt. 1 – zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 

 

Moto Arena Łódź ul. 6-go Sierpnia 

 

1. Pojemnik 1100 l szt. 1. - odpady resztkowe powstałe po segregacji (20 03 01) 

2. Pojemnik 1100 l szt. 1. – odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 

3. Kontener 7 m³ szt. 1. – zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 

 

Stadion Miejski przy al. Piłsudskiego 138 

 

1. Pojemnik 3m³ szt. 1 – papier (20 01 01) 

2. Pojemnik 1100 l szt. 1 - odpady resztkowe powstałe po segregacji (20 03 01) 

3. Pojemnik 1100 l szt. 1 – odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 

4. Kontener od 7 do 10 m³ - zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 

5. Kontener od 7 do 10 m³ - odpady ulegające biodegradacji (trawa) (20 02 01) 


