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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Usługa obejmuje:  

1. Usługi pralnicze (brudnej bielizny szpitalnej, materacy, pokrowców na materace, pieluch, koców, 

poszewek, poszew, prześcieradeł, prześcieradeł podkładów, fartuchów i bielizny noworodkowej). 

- pranie wodne, 

- pranie wodno-chemiczne,  

- maglowanie,  

- suszenie, 

- dezynfekcję termiczną lub termiczno-chemiczną. 

2. Transport z siedziby zamawiającego obejmujący: odbiór brudnej bielizny szpitalnej, materacy, 

pokrowce na materace, pieluch, koców, poszewek, poszew, prześcieradeł, prześcieradeł podkładów, 

fartuchów i bielizny noworodkowej oraz zwrot czystej bielizny szpitalnej i innej, odpowiednio 

zapakowanych wraz z załadunkiem i rozładunkiem do dwóch lokalizacji zamawiającego mieszczących 

się przy ul. Chopina 29 i ul. Szpitalnej 7 w Białogardzie. 

3. Odbiór w/w asortymentu do codziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00  

z dwóch lokalizacji zamawiającego mieszczących się przy ul. Chopina 29 i ul. Szpitalnej 7  

w Białogardzie. 

4. Zwrot w/w asortymentu wypranego, zdezynfekowanego oraz zapakowanego w oznakowane 

odpowiednio worki foliowe, z zachowaniem podziału na oddziały, pobranego poprzedniego dnia 

najpóźniej do godz. 10:00 dnia następnego do dwóch lokalizacji zamawiającego mieszczących się przy 

ul. Chopina 29 i ul. Szpitalnej 7 w Białogardzie. 

5. Wykonywanie usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) wraz z późniejszymi 

zmianami oraz zaleceniami SANEPIDU (w zakresie usług objętych niniejszym postępowaniem). 

6. Wykonawca wykonuje transport (dostarczanie i odbiór) na własny koszt odpowiednim środkiem 

transportu przeznaczonym do przewozu asortymentu objętego niniejszym postępowaniem. 

7. Wykonawca zapewni środku transportu wewnętrznego (kosze na bieliznę czystą i brudną). 

8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą selekcję asortymentu objętego niniejszym 

postępowaniem pod względem rodzaju włókna, wymogów higienicznych, za odpowiedni dobór  

i dozowanie środków piorących, dezynfekujących, wybielających dostosowanych do danego rodzaju 

tkanin. 
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9. Stosowane przez wykonawcę w procesie pralniczym środki chemiczne muszą mieć znak CE, atesty 

oraz muszą być nieszkodliwe dla środowiska oraz użytkowników bielizny. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości świadczenia usług pralniczych,  

a także technologii prania oddawanej bielizny. 

11.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony asortyment od momentu odbioru ze 

szpitala do momentu jego zwrotu. 

12.W przypadku niedopranego asortymentu usługa pralnicza zostanie wykonana powtórnie na koszt 

Wykonawcy. Natomiast w przypadku jego zniszczenia (odbarwienie, podarcie, sfilcowanie itp.) 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkody poprzez zapłatę Zamawiającemu równowartości tego 

asortymentu w cenach obowiązujących w dniu zniszczenia lub zwrotu fabrycznie nowego tego samego 

typu.  

13. Płatność za w/w usługę odbywać się będzie w na postawie prawidłowo wystawianych  

i zatwierdzonych przez Zamawiającego faktur VAT po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego wg. wagi 

suchej czystej bielizny (dotyczy również pozostałego asortymentu objętego niniejszym postępowaniem) 

w kilogramach w terminie 21 dni od dnia ich wystawienia. 

14. Odbiór brudnej bielizny i dostarczanie czystej (dotyczy również pozostałego asortymentu objętego 

niniejszym postępowaniem) odbywać się będzie na podstawie kart przekazania prania asortymentowo 

wg. ilości. Karty przekazania zapewnia wykonawca. 

 

 


