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Załącznik nr 1 do pisma znak DLE.5170.2.3/2019 z dnia 7.11.2019r.  
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są: usługi pralnicze, wykonywane sukcesywnie dla „Uzdrowisko 
Rymanów” S.A w okresie obowiązywania umowy, obejmujące następujące asortymenty: 
 

L.p. Asortyment 

Szacunkowa ilość 
kilogramów do 

wyprania w 
okresie 

obowiązywania 
umowy  

Wymagany proces prania 

1. 
Bielizna pościelowa ogólnoszpitalna 

29 300 

Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania + suszenie i maglowanie. 

2. 

Bielizna pościelowa szpitalna zanieczyszczona i 
skażona, ewentualnie skażona lub 
zanieczyszczona odzież pracownicza  

Dezynfekcja + pranie wodne + suszenie i 
maglowanie. 

3. 
Prześcieradła, podkłady, parawany itp.  
 
 

Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania+ suszenie + maglowanie. 

4. 
Ręczniki, dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe 

11 500 
Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania + uszlachetnianie suszenie. 

5. 
Podkłady podgumowane, pokrowce na materace 
łóżkowe 800 

Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania + suszenie. 

6. 
Odzież pracownicza medyczna – fartuchy, 
garsonki ze spódnicą lub spodniami,    
 

200 
Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania + suszenie + prasowanie. 

7. 
Obrusy z pokoi pacjentów, ścierki do naczyń  

776 
Pranie wodne + uszlachetnianie + suszenie + 
maglowanie. 

8. 
Koce  
 4 200 

Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania + suszenie. 

9. 
Kołdry i poduszki wypełnione granulatem 
silikonowym, poliestrowym lub anilaną 
 

500 
Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania + suszenie. 

10.  
Materace łóżkowe gąbkowe 

100 
Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania + suszenie. 

11. 
Firanki, zasłony, serwety, elementy dekoracyjne 
wyposażenia  500 

Pranie wodne + suszenie + 
maglowanie/prasowanie. 

12. 
Tekstylne elementy sprzętu rehabilitacyjnego  
(np. pasy, podwieszki) 20 

Pranie wodne wraz z dezynfekcją w procesie 
prania + suszenie. 

13. 
Elementy dekoracyjne ( np. pokrowce na fotele) 

20 
Pranie chemiczne. 

 RAZEM  47 916 kg  

 
W zakres zamówienia wchodzą następujące dodatkowe czynności, które Wykonawca powinien 
wkalkulować w cenę wyprania 1 kg: 
 

1. Dokonywanie niezbędnych napraw krawieckich, w tym: cerowanie, zszywanie rozdarć, 
przyszywanie guzików, troczków, wszywanie zamków, wywabianie plam w sposób nie 
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powodujący uszkodzeń bielizny i innego asortymentu, prasowanie, maglowanie, 
uszlachetnianie, sortowanie, foliowanie, itp. 
 

2. Odbieranie wraz z załadunkiem asortymentu przeznaczonego do prania z centralnego 
punktu zbiorczego zlokalizowanego w budynku „Maria” w Rymanowie Zdroju ul. 
Wyspiańskiego 5 i zwrotne przekazanie po wypraniu w terminie nie dłuższym niż 4kolejne 
dni do tego samego obiektu (usługa świadczona 2 razy w tygodniu w dni poniedziałek i 
czwartek w godz. 900-1200 – jeżeli w poniedziałek lub czwartek wypada dzień ustawowo 
wolny od pracy, transport bielizny należy zapewnić w następny dzień roboczy). 
 

3. Transport i rozładunek czystej bielizny zabezpieczonej opakowaniem foliowym 
przejrzystym, szczelnie zamkniętym, posegregowany asortymentowo z podziałem na 
poszczególne komórki organizacyjne. 
 

4. Świadczenie usługi transportu brudnej i czystej pościeli środkami transportu: 
a) ściśle wyizolowanymi dwoma samochodami lub samochodem, który posiada 

komorę załadunkową tak podzieloną, aby bielizna czysta nie miała możliwości 
jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną, 

b) dopuszczenie do przewozu bielizny szpitalnej wydane przez właściwego 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 
Dodatkowe informacje związane z realizacja usług pralniczych: 
 

1. W razie braków czystej bielizny lub w nieprzewidzianych sytuacjach awaryjnych 
Wykonawca może zostać poproszony telefonicznie o wcześniejszy zwrot upranego 
asortymentu. 
 

2. W przypadku konieczności pozostawienia dłużej niż na okres 7 dni bielizny u Wykonawcy 
w celu dokonania naprawy, znakowania, itp. Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie 
poinformować Zamawiającego. 
 

3. W trakcie realizacji umowy może zaistnieć potrzeba wyprania elementów dekoracyjnych w 
drodze procesu chemicznego. Zostanie to wcześniej uzgodnione z osobą odpowiedzialną ze 
strony Wykonawcy. Rozliczenie wykonania w/w usługi zgodnie z ceną zaproponowaną      
w formularzu ofertowym. 
 

4. Dostarczanie odzieży pracowniczej rozwieszonej na wieszakach i zabezpieczonej 
pokrowcami ochronnymi np. z folii. 
 

5. Przekazywanie brudnej bielizny do prania i odbiór czystego towaru dokumentowane będzie 
na druku „Protokół przekazania do prania”. Osoby odpowiedzialne za gospodarowanie 
bielizną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, każdorazowo będą potwierdzać 
własnoręcznym podpisem odbiór jakościowy i ilościowy towaru. 
 

6. Osoba odbierająca i dostarczająca bieliznę obowiązana jest posiadać prawidłowy strój – 
fartuch ochronny i rękawice ochronne. 
 

7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek bielizny brudnej przed uszkodzeniem, 
dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na 
otoczenie. 
 

8. Zamawiający zapewni worki wielokrotnego użycia do transportu bielizny brudnej.  
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9. Bielizna zakaźna przekazywana będzie w podwójnych workach foliowych oznaczona 

symbolem „BZ”. Po upraniu również oddzielnie zapakowana. 
 

10. W przypadku dokupienia artykułów przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
będzie w trakcie realizacji zamówienia do systematycznego oznakowania asortymentu 
przekazanego do prania.  
 

11. Znakowanie należy wykonać w postaci etykiety – metki, która zostanie na trwałe 
przymocowana do asortymentu w sposób termiczny, a na artykułach, do których niemożliwe 
jest przymocowanie metki – etykiety w sposób termiczny poprzez trwałe przyszycie 
(poduszki, ręczniki, firanki, serwetki). Miejsce umocowania metki-etykiety na 
poszczególnych artykułach zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 
 

12. Metka-etykieta powinna zawierać nazwę budynku, oddziału a w przypadku odzieży 
pracowniczej dodatkowo imię i nazwisko. Etykieta musi mieć rozmiar nie mniejszy niż 16 
cm2. 
 

13. Wykonawca zobowiązany będzie również do oznakowania worków, w których odbywać się 
będzie transport artykułów do prania, oznakowanie musi umożliwić identyfikację obiektu do 
którego ma zostać przekazane pranie.  
 

14. W przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których nie był w stanie przewidzieć, 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w 
zakresie terminowego wykonania usługi, 

b) zabezpieczenia przez innego Podwykonawcę wykonania usługi, na koszt 
Wykonawcy, pod warunkiem wykonania usługi prania przez podwykonawcę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

15. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania profesjonalnych środków piorących                                
i dezynfekujących: 

a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,  
b) gwarantujących właściwą jakość prania, w tym mikrobiologiczną, niepowodujących 

przyśpieszonego zużycia bielizny, 
c) zapewniających odpowiedni poziom bieli, trwałości koloru, inkrustacji tkanin, 

wytrzymałości bielizny na rozciąganie, odpowiednich walorów użytkowych. 
 

16. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi w pralni spełniającej wymagania 
sanitarno – higieniczne niezbędne do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej.  
 

17. Wykonawca zagwarantuje niemieszanie bielizny z bielizną z innych placówek.  
 

18. W przypadku stwierdzenia zniszczenia (nie wynikającego z normalnego zużycia towaru), 
zostanie sporządzony protokół zniszczenia, który niezwłocznie zostanie przesłany 
Wykonawcy. Wykonawca zostanie obciążony ustaloną przez Zamawiającego kwotą, 
wynikającą z wartości zniszczonego towaru, uwzględniającą cenę rynkową towaru i stopień 
zużycia.  
 

19. W uzasadnionych epidemiologicznie przypadkach, Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy: 

a) Protokołu kontroli stanu sanitarno–higienicznego pralni i środków transportu 



4 
 

bielizny przeprowadzonego przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego 
Inspektora sanitarnego, 

b) Przedłożenia wyników badań potwierdzających skuteczność prania i dezynfekcji 
bielizny oraz czystości mikrobiologicznej strefy czystej, magla, urządzeń do 
prasowania, regałów do przetrzymywania czystej bielizny, rąk personelu, komory 
ładunkowej samochodu) wykonanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub 
laboratorium objęte systemem jakości.  

c) Przedstawienia listy używanych aktualnie preparatów piorących i dezynfekujących, 
d) Przedstawienia procedury prania bielizny szpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem 

bielizny zakaźnej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wraz z ofertą następujące 
dokumenty: 
 

1. Opinię lub zaświadczenie właściwego terenowo dla miejsca wykonywania usługi, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą spełnienie wymagań 
stawianych pomieszczeniom pralni   zawierającą w swej treści, że pralnia, w której będą 
świadczone usługi spełnia wymogi sanitarne, niezbędne do prania bielizny szpitalnej 
przedstawiona w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wystawiona 
nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 

2. Opinię lub zaświadczenie właściwego terenowo dla miejsca wykonywania usługi 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca środek transportu do 
przewożenia czystej i brudnej bielizny, przedstawiona w formie kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia wyznaczonego na 
składanie ofert. 

3. Zamawiający dopuści jako prawidłowe zaświadczenie/opinię wystawioną przez PPIS 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, jednakże pod warunkiem, że na 
dzień składania ofert pralnia spełnia w dalszym ciągu wymogi sanitarne niezbędne do prania 
bielizny szpitalnej oraz, że środek transportu, który wykorzystywany będzie do świadczenia 
usługi, jest w dalszym ciągu dopuszczony do przewożenia czystej i brudnej bielizny. Jeżeli 
jednak złożone zaświadczenie/opinia PPIS w przypadkach opisanych w pkt. 1 i 2 
wystawione zostały wcześniej niż 24 miesiące przed terminem składania ofert Wykonawca 
przedłoży kserokopię protokołu z przeprowadzonej kontroli sanitarnej z 2019 roku.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


