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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych w pralni
Wykonawcy.
Orientacyjna wielkość świadczonych usług to około 15 000 kg rocznie. Faktyczną ilość prania
określać będą każdorazowo osoby wyznaczone do wydawania oraz przyjmowania
asortymentu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy dokonujące wstępnej segregacji oraz
wyróżniające rodzaj przekazywanej bielizny. Asortyment podlegał będzie ocenie stanu
technicznego, przekazywanie będzie polegało na określeniu rodzaju oraz ilości w sztukach, a
następnie dokładnym ważeniu oraz odnotowaniu na dokumencie kwit zdania/przyjęcia
bielizny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z magazynu brudnej bielizny Zamawiającego,
transport, pranie, dezynfekcję termiczno-chemiczną, prasowanie, maglowanie naprawy
krawieckie, dostawę do magazynu czystej i odbiór brudnej bielizny Zamawiającego
asortymentu jak niżej:
pościeli szpitalnej, odzieży ochronnej personelu białej i kolorowej, piżam chorych, kocy,
kołder, poduszek, podkładów, ręczników, ubrań pacjentów, mopów, osłon na materace
szpitalne, np. typu Ecolastic, materacy i udogodnień z gąbki, drobnych materiałów
szpitalnych (pasy wielokońcowe, podwieszki, myjki itp.).
Wyprana bielizna musi być: czysta, nie może posiadać zacieków, plam, nie może pylić,
sucha, wyprasowana, osobno prana i pakowana pościel personelu i pościel szpitala, nie może
być zanieczyszczona bakteriologicznie, wyprasowana odzież służbowa personelu
rozwieszona na wieszakach i zabezpieczona folią.
Wymagania Zamawiającego:
1. Udzielenia odpowiednich gwarancji w przypadku zniszczenia bądź zaginięcia bielizny
- straty będą rekompensowane w postaci nowej bielizny, w tej samej ilości i fasonie, a
w przypadku bielizny pościelowej o tych samych wymiarach w terminie 7 dni licząc
od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku nie zachowania powyższego terminu
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu nowej bielizny w ilości bielizny
zniszczonej lub zaginionej oraz obciążenia za dokonany zakup Wykonawcę.
2. Ponoszenia pełnej odpowiedzialność prawnej i materialnej za jakość wykonywanych
usług pralniczych oraz zgodność procesu pralniczego z wymogami sanitarnymi.
3. Stosowania technologii właściwej do prania bielizny szpitalnej w celu uzyskania
odpowiedniego efektu czystości, dezynfekcji, estetyki i trwałości bielizny (w
zależności od rodzaju zanieczyszczeń).
4. Doboru odpowiedniej technologii prania z dezynfekcją, zapewniającej używanie
środków piorąco-dezynfekujących o szerokim spektrum działania na bakterie – B
wirusy – V, prątki gruźlicy – Tbc, grzyby – F.
5. Określenia sposobu kontaktowania się z Wykonawcą na bieżąco i w sytuacjach
awaryjnych.
6. Posiadania pozytywnej opinii stacji sanitarno – epidemiologicznej, pomieszczenia
i urządzenia, w których odbywać się będzie pranie bielizny szpitalnej muszą
odpowiadać wymogom sanitarno – epidemiologicznym.
7. Rozładunek czystej i odbiór brudnej bielizny będzie realizowany przez pracownika
Wykonawcy w jego opakowaniach i na jego koszt 2 razy w tygodniu /poniedziałek,
piątek/. Jeśli będzie to dzień świąteczny ustalony zostanie inny zastępczy termin.
8. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego ilość w kg
suchego prania z każdą dostawą bielizny, ważonego bez opakowania, wieszaków.

9. Wykonawca będzie stosował środki piorące i dezynfekujące dopuszczone do
stosowania w obszarze medycznym. Wykonawca zobowiązany jest używać w
procesie prania i dezynfekcji preparatów posiadających stosowne atesty, certyfikaty i
zezwolenia.
10. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego w worki PCV koloru niebieskiego
o poj. około 120 l. do transportu bielizny brudnej. Do worków wymagane jest
bezpieczne zamknięcie, które uniemożliwia przypadkowe wysypanie się bielizny.
Ilość worków odpowiadać będzie ilości zapotrzebowania.
11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłość usług w przypadku wystąpienia
awarii urządzeń pralniczych.
TERMIN REALIZACJI
Wymagany termin wykonywania usługi w okresie 12 miesięcy od daty wskazanej w umowie.
Odbiór bielizny brudnej i dostawa bielizny czystej odbywać się będzie dwa razy w tygodniu
np. /poniedziałek i piątek/.

