
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod główny CPV  - 98311000-6 
Pranie wodne i chemiczne bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej, materacy, 
poduszek z pierza i syntetycznych oraz nakładek na mopy wraz z transportem dla 
Szpitala w Opolu Lubelskim przy ul. Szpitalnej 9  i Szpitala  w Poniatowej przy ul. 
Fabrycznej 18.

1. Umowa zostanie zawarta na 24 miesiące.
2. Ilość bielizny szpitalnej  4 400 kg x 24 m-ce  =  105600 kg
3. Wykonawca musi posiadać aktualną opinię lub zaświadczenie Państwowej inspekcji 

sanitarnej potwierdzającej, że pralnia spełnia wymagania sanitarne, a także przedstawi 
aktualne oświadczenie, iż pralnia posiada m.in. barierę sanitarną, wydzielone pralnice 
dla prania bielizny noworodkowej i dzieci młodszych, komorę do dezynfekcji materacy, 
kocy i poduszek - wykonanie usługi musi być zgodne z zaleceniami Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny.

4. Świadczenie usługi musi  być zgodne z normami sanitarno-epidemiologicznymi dla 
procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi w 
zakładach opieki zdrowotnej, a zastosowane preparaty muszą posiadać dokumenty 
dopuszczające do stosowania zgodnie z obowiązującymi wymogami.

5. Dostawy i odbiór towaru do ZOL w Szpitalu w Opolu Lub. przy ul.  Szpitalnej 9 i do 
punktu pralniczego w Szpitalu w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 18.

6. Odbieranie i dostarczanie bielizny posegregowanej asortymentowo z  podziałem na      
poszczególne jednostki organizacyjne w tym oddziały – codziennie (oprócz sobót, 
niedziel i świąt) w godzinach od 700do830, bielizna czysta powinna być zapakowana w  
dwa worki foliowe, których koszt jest wliczony w cenę usługi.

7. Wykonanie usługi jak w dzień powszedni w przypadku przedłużonego weekendu
trwającego dłużej niż 3 dni.

8. Wykonanie usługi odbywać się  będzie środkami transportu przystosowanymi do tego
typu usługi, posiadającymi pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego . 
Środki transportu brudnej i czystej bielizny winny być oddzielone lub posiadać szczelną 
podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości 
jakiegokolwiek kontaktu z brudną bielizną.

9. Osoba dostarczająca bieliznę zobowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór: fartuch 
ochronny i rękawice ochronne.

10. Wykonawca odpowiada za zgodność asortymentu z wykazem zdawczo-odbiorczym
otrzymanej bielizny szpitalnej, a faktycznym odbiorem.

11. Zbiorczy, miesięczny wykaz upranej bielizny w kilogramach dla poszczególnych
komórek organizacyjnych Wykonawca dołączy do faktury.

12. Wykonywanie drobnych napraw, polegające na cerowaniu uszkodzeń bielizny,
przyszywaniu guzików, wymiana uszkodzonych zamków i zapięć itp.

13. Oddzielne pakowanie posegregowanej asortymentowo bielizny uszkodzonej  i innego
asortymentu składającego się na towar w stopniu nie nadającym się do dalszego użytku.

14. Pranie i sterylizacja bielizny z oddziału dziecięcego dla noworodków i dzieci
młodszych do lat  3  / pakowana: 10 sztuk pieluch, 5 sztuk kaftanów, oznaczenie 
wskaźnikiem sterylizacji zawierającym datę/.

15. Bielizna skażona, w oznakowanych workach (czerwonych), musi być poddana 
dezynfekcji w środkach o szerokim spektrum działania. 

16. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, co najmniej raz na kwartał aktualne wyniki
badań mikrobiologicznych, wykonane na koszt własny czystej, wysuszonej, 
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przygotowanej do pakowania bielizny, w ilości minimum 4 badania,
- w przypadku negatywnych wyników mikrobiologicznych wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia ponownych badań nie później niż w ciągu 2 tygodni od 
uzyskania wyniku. Dokumenty potwierdzające Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
na każde żądanie.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych wymazów czystościowych,
w chwili dostarczenia bielizny do magazynu Zamawiającego w obecności pracownika 
Wykonawcy i na jego koszt w razie nieprawidłowych wyników. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonanie usługi w
zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli 
 (Państwowy Inspektor Sanitarny),

19. Wykonawca przedstawi oddzielną procedurę dezynfekcji i prania bielizny 
operacyjnej /z oznaczaniem krotności prania/,  fasonowanej, nakładek na mopy i 
materacy /dezynfekcja materacy w komorze dezynfekcyjnej/

20. Wywabianie plam w sposób nie powodujący uszkodzenia bielizny i innego 
asortymentu.

21. Ubrania szpitalne w szczególności odzież ochronna personelu (biała, zielona i inna), 
powinna być dostarczona po wykonaniu usługi w ciągu 7 dni od daty przyjęcia przez 
Wykonawcę.

22. Na okres trwania umowy Wykonawca użyczy zamawiającemu:
    -  nową bieliznę pościelową w ilości 300 kompletów.

23. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia mechaniczne tj: poszarpane brzegi, dziury, 
stopione guziki i zamki powstałe podczas technologii prania.

24. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń bielizny lub jakości prania zgłoszone 
przez Zlecającego na piśmie Wykonawca jest zobowiązany usunąć w przeciągu 7 dni. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentacji dotyczącej opisu sposobu 
i technologii prania –  procedury przyjmowania transportu, prania i dezynfekcji bielizny,
a także czyszczenia i dezynfekcji całego wyposażenia, powierzchni pomieszczeń pralni i
higieny pracowników.

26. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia wykazu środków stosowanych do prania
i dezynfekcji oraz atesty i certyfikaty tych środków.

27. Wykonawca załączy do oferty protokół kontroli Inspektora Sanitarnego, z okresu 
ostatnich 12 miesięcy, nie stwierdzającego nieprawidłowości odnośnie w/w wymagań.
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