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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie 

 

 I.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych w pralni Wykonawcy.    

       W zakres usług wchodzą następujące czynności : 

1. Odbiór brudnej bielizny do prania z siedziby Zamawiającego  w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7 oraz  

z podległego  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Płońsku, ul. Księdza Romualda Jaworskiego 3, 

2. Dostawa upranej bielizny do siedziby Zamawiającego w Płońsku, ul Henryka Sienkiewicza 7 oraz podległego 

Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Płońsku, ul Księdza Romualda Jaworskiego 3, 

3. Dezynfekcja, moczenie, pranie, suszenie, prasowanie, maglowanie (w zależności od asortymentu) 

4. Drobne usługi szwalnicze oraz składanie,  

5. Segregowanie upranej bielizny, pakowanie w przezroczystą folię oddzielnie na każdy oddział lub komórkę zgodnie 

z napisem na bieliźnie i dostarczenie czystej bielizny do siedziby Zamawiającego 

II. Rodzaj asortymentu: bielizna pościelowa, bielizna operacyjna, bielizna porodowa, bielizna skażona, bielizna 

niemowlęca, pieluchy, koce, firany, zasłony, poduszki, ręczniki, obrusy, materace; zwany „bielizną”, fartuchy, 

odzież ochronna, nakładki na mopy, w szczególności:  

 

l.p. Asortyment 

1.  Powłoki  

2.  Powłoczki małe 

3.  Prześcieradła 

4.  Podkłady 

5.  Piżamy bluzy 

6.  Piżamy spodnie  

7.  Ręczniki lniane  

8.  Ręczniki frotte 

9.  Fartuchy operacyjne 

10.  Spodnie lekarskie 

11.  Spódnice lekarskie 

12.  Fartuchy 

13.  Bluzy lekarskie 

14.  Fartuchy ziel. i nieb. operacyjne 

15.  Koszule ziel. i nieb. operacyjne 

16.  Spodnie ziel. i nieb. operacyjne 

17.  Sukienki ziel. i nieb. operacyjne 

18.  Spódnice ziel. i nieb. operacyjne 

19.  Serwetki ziel. i nieb. operacyjne 

20.  Czepek chirurgiczny 

21.  Prześcieradła zielone i niebieskie 

22.  Firany 

23.  Zasłony 

24.  Pieluchy 

25.  Śpiochy, kaftaniki 

26.  Kocyki dziecięce  

27.  Koce 

28.  Worki do bielizny 

29.  Obrusy 

30.  Parawany 

31.  Serwetki kolorowe  

32.  Serwetki białe 
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33.  Poduszki 

34.  Materace 

35.  Nakładki na mop 

36.  Czapeczki 

37.  Rożek ocieplany dla noworodków 

38.  Ubranie robocze - spodnie, bluza, koszula, kurtka 

39.  Rękawice - łapki 

40.  Fartuch - zapaska 

41.  Plecaki 

42.  Śpiwory 

43.  Inne 

 

Przewidywana ilość kg bielizny w ciągu 12 miesięcy – 60 000 

 

III. Ważenie brudnej bielizny odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy, natomiast waga brudnych i mokrych nakładek na mopy przyjęta będzie na podstawie wagi czystej 

i suchej nakładki mnożona przez ilość przekazanych nakładek do prania. 

IV.         Wykonawca zobowiązany jest do : 

1. Wykonywania z należytą starannością i w ustalonym terminie czynności związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku, prania zgodnie z wymogami obowiązującymi dla placówek służby zdrowia ze szczególnym 

uwzględnieniem zaleceń dotyczących szpitala, w tym zakresie wymagane jest stosowanie oddzielnych cykli prania 

bielizny pochodzącej z oddziału noworodkowego,  położniczego oraz bloku operacyjnego; 

2. Poddawania dezynfekcji termiczno – chemicznych w komorach dezynfekcyjnych koców, poduszek i materaców; 

3. Zachowania w pralni bariery higienicznej tj. całkowitego wyeliminowania kontaktu bielizny czystej z brudną oraz 

pracowników z tych dwóch sfer; 

4. Transportu bielizny środkami transportu, które spełniają warunki izolacji bielizny brudnej od czystej; 

5.  Transportowania bielizny w wózkach lub kontenerach, zapakowanej w pokrowce osobno na bieliznę brudną i czystą; 

6. Transportowania odzieży ochronnej personelu na wieszakach, w pokrowcach foliowych. 

7. Zwrócenia bielizny posegregowanej według oddziałów; 

8. Zabezpieczenia, w razie awarii urządzeń w pralni Wykonawcy, wykonania usługi będącej przedmiotem umowy  

w innym obiekcie wykonawczym; 

9. Ponoszenia odpowiedzialność prawnej i materialnej za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości  

i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Państwowego Inspektora Sanitarnego ,Państwowego 

Inspektora Pracy, BHP); 

10. Umożliwienia przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w miejscu wykonywania usługi w dowolnym dniu 

roboczym w godzinach 1000 ÷ 1400. 

11. Stosowania środków piorących i dezynfekujących gwarantujących w procesie prania technologie dezynfekcji 

niskotemperaturowej, gdzie środki chemiczne i temperatura dezynfekcji ma odbywać się od 40ºC, moduł załadunku 

bielizny (w kg) do wody, 1:4 lub 1:5, co pozwala na właściwą jakość prania nie powodując przyspieszonego zużycia 

bielizny 

12. Odbioru brudnej bielizny własnym transportem co najmniej 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku)  

w godz. od 700 do 1000 z siedziby Zamawiającego. 

13. Dostarczenia czystej bielizny własnym transportem co najmniej 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) 

 w godz. od 630 do 800 do siedziby Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przekazania co najmniej 70 kompletów bielizny pościelowej do 

użytku Zamawiającego. Przekazane komplety będą stanowić własność Wykonawcy – dotyczy usługi realizowanej 

pięć razy w tygodniu do godz. 8:00.” 

15. Czas realizacji usługi dla bielizny szpitalnej odbieranej do prania nie może przekroczyć 48 godzin. 

16. W dni ustawowo wolne od pracy odbiór i dostarczanie bielizny będzie realizowane według uzgodnień  

z Zamawiającym. 



3 

 

17.  W przypadku stwierdzenia nienależytego  wykonania usługi będącej przedmiotem umowy (np. ślady zabrudzeń, brak 

naprawy, brak wyprasowania itp.) Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania usługi w terminie 24 

godzin, licząc od dnia zgłoszenia o w/w fakcie i wykonania usługi zgodnie z umową. 

18. W przypadku zniszczenia (utraty walorów estetycznych lub użytkowych) lub zagubienia bielizny podczas 

wykonywania zobowiązań umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bielizny, odpowiadającej 

parametrami do zniszczonej lub zagubionej (wymiary, jakość, kolorystyka, właściwości użytkowe)  

i zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia o w/w fakcie przesłanego pisemnie lub drogą elektroniczną (fax/e-

mail). W przypadku nie wykonania  obowiązku, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający może dokonać zakupu we 

własnym zakresie, na koszt Wykonawcy, potrącając należność bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy.  

19. W przypadku  powtarzania się nieterminowego bądź nienależytego wykonania usług (stwierdzone 3 przypadki lub 

więcej w okresie 3 miesięcy), Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres związania umową polisy OC w zakresie prowadzonej  

działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę gwarancyjną min. 100 000,00 zł. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


