
Załącznik nr 1 ZP/382-01/2017

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie:
1) świadczenie  kompleksowych  usług  pralniczych  w zakresie  prania  i  dezynfekcji  odzieży 

fasonowej  oraz  materiałów  typu:  zasłony  na  parawan,  firany  i  pokrowce  będących 
własnością Zamawiającego, zwanych w dalszej części  ,,bielizną i odzieżą szpitalną'',

2) czyszczenie i dezynfekcja materacy z łóżek szpitalnych,
3) wynajmu, prania i dezynfekcji bielizny pościelowej oraz odzieży, a także bielizny i odzieży 

operacyjnej zwanych w dalszej części ,, bielizną i odzieżą Wykonawcy '',
4) bieżącej  naprawy  najmowanej  bielizny  i  odzieży oraz  bielizny  i  odzieży  szpitalnej  typu: 

zszywanie, przyszywanie gumek, guzików, troczków, tasiemek itp.;
5) odbioru  ,,bielizny  i  odzieży  szpitalnej  oraz  bielizny  i  odzieży  Wykonawcy''  z  siedziby 

Zamawiającego do prania i dostawę bielizny po wypraniu, każdego dnia od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 07:00 10:00.

6) odbioru  z  siedziby  zamawiającego  materacy  szpitalnych  do  czyszczenia  i  dezynfekcji 
minimum jeden  raz  w tygodniu,  dostarczenie  czystych  materacy  minimum jeden  raz  w 
tygodniu.

2. W  sytuacjach  powodujących  konieczność  dostawy  bielizny  wypranej  i  odbioru  brudnej 
w niedzielę,  święta  lub  dni  wolne  od  pracy  usługi  te  będą  wykonywane  po  uprzednim 
telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie w każdym 
przypadku potwierdzane w formie pisemnej.

3. Wykonawca powinien posiadać wystarczającą  ilość  oznakowanych  worków transportowych, 
nadających się do prania.

1) dla bielizny czystej worki żółte,
2) dla bielizny brudnej worki czerwone.

4. Wyprana,  wyprasowana,  wymaglowana  bielizna  i  odzież  powinna  być  poukładana 
asortymentowo  dla  poszczególnych  oddziałów  w  oznakowanym  worku  żółtym,  dodatkowo 
wewnątrz w worku foliowym.

5. Wykonawca  usługi  winien  prowadzić  rejestrację  oraz  archiwizację  parametrów  prania 
i dezynfekcji,  umożliwiającą  sprawdzenie  warunków  prania  i  dezynfekcji  dowolnej  partii 
bielizny.

6. Środki  dezynfekcyjne  i  piorąco  -  dezynfekcyjne,stosowane  przez  Wykonawcę powinny  być 
zarejestrowane  w  Urzędzie  Rejestracji  Produktów  Leczniczych  Wyrobów  Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

7. Bielizna  i  odzież  noworodkowa  powinna  być  prana w osobnym procesie  z  zastosowaniem 
wyłącznie środków piorąco - dezynfekujących posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki 
i Dziecka.

8. Bielizna  i  odzież  przeznaczona  dla  bloku  operacyjnego  powinna  być  prana  w  oddzielnym 
procesie.

9. Wykonawca  musi  przedstawić  aktualną  opinię  sanitarną  o  spełnieniu  wymagań  dla  pralni 
szpitalnej.

10. Szacunkowa  waga  ,,,bielizny  i  odzieży  szpitalnej”,  będącej  własnością  Zamawiającego, 
podlegającej usługom prania i naprawy wynosi: 5 400 kg w ciągu kolejnych 36 miesięcy i może 
ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

11. Szacunkowa  ilość  materacy  poddawanych  procesowi  prania  i  dezynfekcji  wynosi  504  szt. 
w całym trzyletnim okresie realizacji zamówienia.

12. Podstawą rozliczeń finansowych będzie waga bielizny czystej.
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13. Zamawiający  udostępni  pomieszczenie  do  ważenia  bielizny  czystej.  Ważenie  odbywać  się 
będzie w obecności pracownika szpitala.

14. Zapłata należności będzie następować przelewem na konto Zleceniodawcy w terminie 30 dni 
od daty wystawienia faktury.

15. Poniższa tabela zawiera zestawienie asortymentu ,,bielizny i odzieży Wykonawcy ''  będącej 
przedmiotem  zamówienia  z  uwzględnieniem  parametrów  wybranych  asortymentów  oraz 
szacunkowe ilości w sztukach, która będzie podlegała zamawianym usługom w okresie 3 lat 
(36 miesięcy).

TABELA 1

Lp
. Asortyment

Wymiary 
orientacyjn

e
Ilość w użyciu Ilość użyć w czasie 

36 miesięcy

1 Powłoka 220x160 340 36000
2 Powłoczka 80x80 320 18000
3 Powłoczka dziecięca 140x90 30 1440

4 Powłoczka jasiek 45x45 30 1440

5 Prześcieradło 250x160 330 25200
6 Prześcieradło poliester 200x150 100 3600
7 Prześcieradło dziecięce 140x120 30 1440
8 Prześcieradło poliester 180x140 105 3780
9 Podkłady płócienne 200x100 140 15000

10 Serwety operacyjne 
poliester 90x60 40 1800

11 Serwety operacyjne 
bawełniane 90x60 40 1800

12 Fartuchy barierowe 
wieloraz. (roz. M,L,XL) 120 3600

13 Piżamy - spodnie 20 1200
14 Piżamy - bluzy 20 1200
15 Koszule dla chorych 15 900
16 Pieluchy 200 4600
17 Peleryny 20 180

18 Koce duże 195 5250

19 Poduszki 60x80 145 5000
20 Kocyki 25 900
21 Poduszki jasiek 10 360
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