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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

USŁUGI PRALNICZE 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg 
graniczny/rozmiar 

Potwierdzenie 

1. Kompleksowa  usługa  prania  bielizny  i  
odzieży  szpitalnej/ roboczej będąca  
przedmiotem niniejszego zamówienia 
obejmuje w zależności od rodzaju 
powierzonego asortymentu prania (poszwy, 
poszewki, poszewki na jaśki, prześcieradła, 
ręczniki, podkłady,  serwety zabiegowe duże 
i małe, serwetki,  parawany,  koce, kołdry, 
poduszki, jaśki, pidżamy góra i dół,  obrusy, 
podkłady płócienne, odzież robocza 
personelu; fartuchy, sukienki, spódnice, 
żakiety, spodnie, bluzy, koszule itp.): 

TAK   

•      dezynfekcja, 

•      pranie, 

•      czyszczenie chemiczne, 

•      suszenie, 

•      maglowanie, 

•      prasowanie, 

•      bieżące reperacje, 

•       segregacja i pakowanie wypranej 
bielizny 

  

2.      Dostarczanie czystej bielizny, odzieży 
roboczej  i jednoczesny odbiór brudnej 
będzie się odbywać środkami transportu i 
na koszt Wykonawcy.  

TAK   

3.      Odzież robocza  personelu medycznego 
prasowana na prasowalnicach dociskowych 
lub żelazkiem. 

TAK   

4.      Dostarczanie czystej bielizny i jednoczesny 
odbiór brudnej odbywać się będzie: 

 
 

TAK 

 

- zadanie nr 1: w poniedziałki i czwartki w 
godz.: 8:00-10:00 

 

- zadanie nr 2: w poniedziałki i czwartki w 
godz.: 9:00-11:00 

 

W przypadku dostawy bielizny 
przypadającej na dzień wolny od pracy 
bieliznę dostarczyć i odebrać kolejnego 
dnia roboczego. 

  

5. Wymagana selekcja bielizny przed praniem 
pod względem rodzaju włókna: bawełna, 
włókna sztuczne i syntetyczne, wełna itp. - 
pranie zgodne z zaleceniami producenta. 

TAK   
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6. 

 
Właściwy dobór i dozowanie środków 
piorących, dezynfekujących, wybielających 
dostosowanych do rodzajów tkanin, 
posiadających znak CE. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone Zamawiającemu, jego 
pracownikom jak i osobom trzecim 
spowodowane wadliwym wykonaniem usług 
będących przedmiotem zamówienia, a w 
szczególności za szkody wynikłe ze 
stosowania szkodliwych środków 
czyszczących. Środki czyszczące (środki 
piorące i dezynfekcyjne) muszą być 
atestowane, nieszkodliwe dla środowiska i 
użytkowników bielizny, a w szczególności 
zabezpieczające przed powstawaniem 
zakażeń, uczuleń i innych chorób. 

 
TAK 

  

7. Właściwa segregacja bielizny, odzieży 
roboczej wypranej zgodnie z jej opisem, tj. 
na właściwą komórkę organizacyjną w 
obiektach. 

TAK   

8. Dostosowanie temperatury prania do 
rodzaju asortymentu – według rodzaju 
tkaniny. 

TAK   

9. Zdawanie i odbieranie bielizny 
szpitalnej/odzieży tylko i wyłącznie na 
podstawie czytelnie podpisanego dowodu 
zdania do prania bielizny. 

TAK   

10. W razie stwierdzenia wad wykonanej usługi 
(np.: wady prasowania, maglowania, 
niedopranie, braki ilościowe itp.), których 
nie można było stwierdzić w momencie 
odbioru, Zamawiający przekaże reklamację 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a 
Wykonawca będzie zobowiązany usunąć 
wadę w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia. 

TAK   

11. Realizacja reklamacji w ciągu maksymalnie 
…….. dni roboczych od daty jej otrzymania, 
dotyczącej niedoprania, zniszczenia, 
odbarwienia, niedoprasowania, złego 
posegregowania bielizny, zagubienia 
bielizny/ odzieży. 

1-2 dni robocze – 20 pkt; Podać 

3-5 dni roboczych – 10pkt 

Od 6 do 14  dni roboczych – 0 
pkt  

12. W przypadku niedoprania bielizny/odzieży 
usługa zostanie wykonana powtórnie na 
koszt Wykonawcy. 

TAK   

13. W przypadku utraty bądź zniszczenia 
powierzonej bielizny/odzieży (np. 
odbarwiona, podarta, sfilcowana). 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 
szkody poprzez zapłatę Zamawiającemu 
równowartości utraconej bielizny po cenie 

TAK   
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obowiązującej w dniu wyrównania szkody 
lub zwrotu fabrycznie nowej sztuki bielizny. 

14. Wykonawca zobowiązuje się, bez 
wezwania ze strony Zamawiającego, do 
wymiany zniszczonego lub uszkodzonego 
asortymentu na nowy. Fakt wymiany na 
nowy asortyment strony potwierdzą na 
piśmie. 

TAK   

15. Pełna odpowiedzialność za bieliznę od 
momentu jej odbioru z siedziby 
Zamawiającego do momentu dostarczenia 
jej z powrotem – po stronie Wykonawcy. 

TAK   

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
kontroli nad prawidłowością świadczenia 
usług pralniczych, w tym kontroli technologii 
prania oddawanej bielizny. 

TAK   

17. Świadczenie kompleksowej usługi 
pralniczej odbywać się będzie zgodnie z 
wymogami sanitarno-epidemiologicznymi 
dla procesów dezynfekcji i prania w 
zależności od rodzaju asortymentu prania, 
stopnia jego zabrudzenia i skażenia, w 
szczególności wymaganiami dotyczącymi 
pralni z barierą higieniczną, czyli 
mechanicznym i funkcjonalnym podziałem 
na strefę brudną i czystą. 

TAK   

18. Świadczenie kompleksowej usługi 
pralniczej odbywać się będzie zgodnie z 
technologią i warunkami obowiązującymi w 
podmiotach leczniczych bezwzględnie 
przestrzegający w tym względzie zarządzeń 
i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 
i obowiązujących przepisów prawa. 

TAK   

19. Świadczenie kompleksowej usługi 
pralniczej odbywać się będzie zgodnie z 
ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 
grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. 2021.2069 z 
późn.zm). 

TAK   

20. Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia 
oraz urządzenia zakładu pralniczego 
prowadzącego działalność polegającą na 
praniu i transporcie bielizny szpitalnej, pod 
względem fachowym i sanitarnym spełniały 
wymagania określone w rozporządzeniach 
Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
pralniach i farbiarniach (Dz. U. nr 40, poz. 
469).  

TAK   
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21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wykonanie usługi pralniczej w zakresie 
jakości i zgodności z wymogami 
sanitarnymi wobec organów kontroli, w 
szczególności Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (PIS) ponosząc ryzyko 
ewentualnych kar za stwierdzone 
nieprawidłowości w zakresie usługi. 

TAK   

22. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia na wniosek Zamawiającego 
wyniku badania mikrobiologicznego 

Wykonanego w pralni na koszt Wykonawcy. 

TAK   

23. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia odpowiednich pojemników  w 
odpowiedniej ilości do transportu bielizny 
brudnej i/lub czystej. 

TAK   

24. Wykonawca zobowiązany jest do mycia i 
dezynfekcji pojemników, w których 
przewożona jest bielizna. 

TAK   

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
kontroli mikrobiologicznej czystości 
wypranej bielizny. W przypadku 
nieprawidłowych wyników 
mikrobiologicznych Wykonawca 
zobowiązany jest do ponownego prania i 
dezynfekcji oraz ponosi koszty pobrania i 
badań pobranych wymazów 
mikrobiologicznych. Wymazy pobierane 
będą przez osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy. 

TAK   

26. Zamawiający ma prawo kontroli realizacji 
usługi na każdym etapie jej wykonywania, w 
tym ma prawo wglądu do protokołów 
kontroli przeprowadzonych przez nadzór 
sanitarno – epidemiologiczny, wglądu do 
ewidencji i kart charakterystyk środków 
piorących i dezynfekcyjnych. 

TAK   

27. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
pralni rezerwowej w celu zapewnienia 
ciągłości świadczenia usług pralniczych w 
przypadku awarii lub innych sytuacji 
losowych. Pralnia zastępcza powinna 
posiadać pozytywną opinię wydaną przez 
właściwego Państwowego Inspektora 
Sanitarnego potwierdzającą spełnianie 
wymogów zapisanych w  OPZ dla pralni 
podstawowej. W razie awarii urządzeń pralni 
usługa będzie wykonana we wskazanym 
obiekcie. 

TAK   
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28 Wykonawca dysponuje środkami transportu 
dostosowanymi do przewozu bielizny 
szpitalnej, pozytywnie opiniowanymi przez 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Zamawiający dopuszcza środek transportu 
posiadający szczelną i podzieloną komorę 
załadunkową tak, aby bielizna czysta nie 
miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z 
bielizną brudną. 

TAK   

29. Środki transportu muszą być regularnie  
dezynfekowane. Wykonawca winien mieć 
opracowaną procedurę przeprowadzania 
dezynfekcji środków transportu i na każde 
żądanie Zamawiającego okazywać (do 
wglądu) dokumenty potwierdzające 
dezynfekcję. 

TAK   

30. Akceptacja propozycji wagi do rozliczenia 
pojedynczego asortymentu bielizny. 
Załącznik nr 6 

TAK   

  

  

………………………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 


