
Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

Wymagane warunki wykonania przedmiotowej usługi.

1.  Wykonawca zobowiązany jest  do odbioru własnym transportem i na własny koszt  brudnej  bielizny z 
magazynu bielizny brudnej  Zamawiającego w szacunkowej ilości 114 000 kg i w asortymencie:

L.p. Rodzaj bielizny

Szacunkowa 
ilość  w kg Asortyment szczegółowy

1. - Bielizna pacjenta

w tym  – oddziały 
zakaźne

114 000

Poszwy na koce,  poszewki  na poduszki,  poszewki  na 
jaśki,  prześcieradła,  podkłady,  pokrowce  na materace, 
pidżamy kaftany, pidżamy spodnie, szlafroki, podomki, 
ścierki,  ręczniki  frotte,  serwetki  operacyjne,  serwetki 
kolor,  obrusy,  koszule,  spodnie,  czapki,  worki  na 
bieliznę,  mopy,  zasłony,  firanki,  poduszki,  kołdry, 
pokrowce na fotele, materace, podkoszulki, dresy, slipy, 
figi, skarpety, kliny

2. Bielizna pacjenta –
pranie chemiczne w 
tym oddziały 
zakaźne

Swetry, kurtki, marynarki, koce, narzuty

3. Bielizna personelu 
medycznego 
(fasonówka), w 
tym oddziały 
zakaźne

Fartuchy lekarskie,  fartuchy wiązane,  bluzy lekarskie, 
spodnie lekarskie, spódnice lekarskie, zapaski, garsonki 
lekarskie,  sukienki  lekarskie,  spodnie  robocze,  bluzy 
robocze, koszule robocze.

4 Dywany, 
wykładziny

Dywany, chodniki, wykładziny

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  własnym  transportem  i  na  własny  koszt  wypranej, 
opakowanej bielizny do magazynu bielizny czystej Zamawiającego.
3. Wykonanie przedmiotowej usługi wymaga przeprowadzenia następujących czynności:
a) przyjmowanie bielizny brudnej i jej transport do pralni;
b) pranie i dezynfekcja, w tym dezynfekcja wstępna płynowa przed transportem bielizny operacyjnej oraz 
bielizny  znacznie  zanieczyszczonej  krwią  i  materiałem  biologicznym,  przy  użyciu  sprzętu,  środków 
dezynfekcyjnych  i  piorących  Wykonawcy,  zgodnie  z  technologią  prania  właściwą  dla  danego  rodzaju 
wyrobów;
c) suszenie i maglowanie bielizny;
d) prasowanie i wykończenie bielizny fasonowej;
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e) sortowanie, kompletowanie (wg asortymentu), naprawianie bielizny uszkodzonej podczas prania z winy 
Wykonawcy poprzez: przyszycie guzików, tasiemek, wstawienie gumek itp. – przed zwrotem do magazynu 
Zamawiającego;
f) dostarczenie bielizny czystej zapakowanej w worki foliowe do magazynu bielizny czystej w siedzibie 
Zamawiającego.
4. Przyjmowanie bielizny brudnej przez Wykonawcę będzie odbywało się według następujących zasad:
a) zgodnie z pkt. 6;
b) po uprzednim przeważeniu - przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
c) dowodem przekazania i przyjęcia będą wykazy zdawczo – odbiorcze bielizny (spis bielizny do prania 
nr...);
d) bielizna brudna winna być zapakowana w punktach odbioru bielizny brudnej Zamawiającego w worek 
płócienny lub foliowy, odpowiednio oznakowany; 
e) bielizna zakaźna  winna być zapakowana w punktach odbioru bielizny brudnej Zamawiającego w worek 
foliowy, oznakowany „bielizna skażona”.
5.  Wykonawca  zapewni  worki  foliowe  jednorazowego  użytku  z  nierozciągliwej  folii,  przezroczyste, 
wytrzymałe,  w  ilości  niezbędnej  do  zapakowania  bielizny  brudnej.  Zamawiający  przewiduje,  że  do 
wykonania usługi będzie potrzebne miesięcznie około 400 sztuk worków o wymiarach 60 cm x 110 cm oraz 
50 sztuk worków o wymiarach 90 cm x 110 cm.
6. Bielizna brudna będzie odbierana przez Wykonawcę z magazynów bielizny brudnej 5 razy w tygodniu – 
od poniedziałku do  piątku,  w godzinach od  9.00  do 10.00,  lub  w innych godzinach po  wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym.
7.  Maglowaniu  zostanie  poddana  bielizna  pościelowa,  inna  bielizna  oraz  asortymenty  podlegające 
powyższemu procesowi.
8. Prasowaniu zostanie poddana odzież robocza, garsonki, fartuchy, sukienki, spodnie, itp.
9. Sposób odbioru bielizny czystej:
a) odbiór bielizny czystej na terenie magazynów bielizny czystej Zamawiającego będzie odbywał się przy 
udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego zgodnie z pkt.6;
b)  niezgodności  w ilości  oraz  rodzaju  bielizny brudnej  i  dostarczonej  po  upraniu  bielizny czystej  będą 
niezwłocznie wyjaśniane pomiędzy stronami;
c) dokumentami potwierdzającymi każdą dostawę czystej bielizny do użytkownika będą wykazy zdawczo – 
odbiorcze bielizny (spis bielizny do prania nr...).
10. Pozostałe wymagania:
a) bielizna będzie prana, maglowana, prasowana, naprawiana w przypadkach określonych w pkt 3e oraz 
dezynfekowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
b) środki piorące, dezynfekcyjne i inne używane do wykonania usługi muszą posiadać obowiązujące według 
aktualnego stanu prawnego dokumenty dopuszczające je do stosowania;
c) wyroby białe przekazywane, jako czyste nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych i śladów zabrudzeń 
oraz muszą zachować biały kolor;
d)  wyroby  kolorowe  przekazywane,  jako  czyste  nie  mogą  mieć  uszkodzeń  mechanicznych  i  śladów 
zabrudzeń oraz nie mogą utracić pierwotnego koloru;
e)  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do  skontrolowania  sposobu  wykonywania  usługi  w miejscu  jej 
wykonywania.
11.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  powierzone  wyroby.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
rekompensaty  za  wyroby  zniszczone  wskutek  niewłaściwego  wykonania  usługi,  w  formie  wymiany 
zniszczonego asortymentu na pełnowartościowy tego samego rodzaju bądź zwrotu równowartości kosztów 
zakupu zniszczonego asortymentu.

.................................., dnia ...........................
                                 .....................................................

podpis
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