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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na: 
„Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej personelu dla 

SPZZOZ Szpital w Iłży.” 
 

I. Zakres czynności  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usług polegających na:  
a) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej (poszwy, poszewki, 

prześcieradła, powłoczki, pokrowce), bielizny operacyjnej, obszyć parawanów, 
(mopów w razie awarii sprzętu pralniczego SPZZOZ Szpital w Iłży); 

b) praniu wodnym z dezynfekcją odzieży fasonowej, pidżam, odzieży i bielizny 
operacyjnej, ubrań roboczych;  

c) czyszczeniu chemicznym odzieży, która ze względu na skład surowcowy nie może 
być poddana praniu wodnemu,  

d) dezynfekcji komorowej materacy,  poduszek, kołder; Zamawiający dopuszcza 
możliwość dezynfekcji poduszek, kołder, kocy i materacy w przelotowych pralnico 
wirówkach  

e) suszeniu,  
f) maglowaniu,  
g) prasowaniu, 
h) segregowaniu,  
i) składaniu wzdłużno-poprzecznym bielizny płaskiej,  
j) pakowaniu,  
k) transporcie od i do Zamawiającego,  
l) drobnych naprawach krawieckich.  

2. Przedmiot zamówienia musi być świadczony zgodnie z obowiązującymi wymogami 
sanitarnymi w zakresie dopuszczenia pralni do świadczenia usług prania bielizny 
szpitalnej (Państwowy Nadzór Sanitarny) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Pralnia, w której będzie wykonywana usługa musi spełniać wymagania 
w zakresie prania bielizny dla jednostek ochrony zdrowia, a w szczególności posiadać 
barierę higieniczną, pralnicę tunelową w celu zmniejszenia ryzyka zniszczenia bielizny 
w trakcie prania i wyładunku, zamknięte środki transportu muszą być przystosowane 
do przewozu bielizny szpitalnej, transport czystej i brudnej bielizny po ciągach 
komunikacyjnych Zamawiającego do Magazynu Bielizny Czystej oraz z Magazynu 
Bielizny Brudnej musi się odbywać w wózkach z komorą zamkniętą.  

3. Przewidywana waga bielizny i odzieży Zamawiającego do świadczenia usługi pralniczej 
to około 140 ton w okresie trwania umowy przez 48 miesięcy. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość niewykorzystania usługi w pełnej ilości, z czego Wykonawcy 
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.  

4. Wykonanie usługi nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 48 godzin, a w przypadku 
kołder, koców, poduszek i pokrowców nie może przekroczyć 96 godzin, licząc 
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od momentu odbioru brudnej bielizny z magazynu Zamawiającego. W przypadku, 
gdy termin odbioru brudnej bielizny przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, 
odbiór brudnej bielizny nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym 
po tym dniu. Jeżeli okres dni ustawowo wolnych od pracy jest dłuższy niż 48 godzin, 
termin wykonania usługi będzie uzgadniany z Wykonawcą indywidualnie.  

II. Odbiór i transport bielizny  
1. Odbiór bielizny brudnej ze Szpitala będzie odbywać się trzy razy w tygodniu 

(poniedziałek, środa, piątek) w godzinach uzgodnionych przez Zamawiającego 
z Wykonawcą. Jeżeli poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym od pracy 
w pierwszy dzień roboczy po wolnym poniedziałku. 

2. Transport bielizny musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
sanitarno-epidemiologicznymi, środkami transportu będącymi pod nadzorem PPIS 
właściwego dla Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
jest każdorazowo udostępnić książkę dezynfekcji transportu, którym przewożona 
jest bielizna.  Środki transportu do brudnej i czystej bielizny powinny być oddzielne 
lub z zachowaniem rozdzielności czasowej. 

3. Rzeczy przeznaczone do prania, czyszczenia i naprawy (reperacji) pobierane będą 
od Zamawiającego w odpowiednio oznaczonych kolorystycznie workach 
dostarczonych przez Wykonawcę i na jego koszt;  

a) dla bielizny brudnej worki zielone;  
b) dla bielizny skażonej worki czerwone;  
c) materace, poduszki, koce, pokrowce do ustalenia między stronami. 

4. Worki do transportu bielizny Wykonawca będzie dostarczał w każdy poniedziałek 
na bieżący tydzień. Jeżeli poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym od pracy 
w pierwszy dzień roboczy po wolnym poniedziałku. 

5. Odbiór bielizny brudnej i zwrot bielizny wypranej odbywać się będzie 
przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie druku „zlecenia prania w pralni”.  

6. Bielizna i pościel skażona pakowana osobno, będzie oznakowana przez Zamawiającego 
„Skażone”.  

  
 III.  Pranie brudnej bielizny  

1. Wykonawca gwarantuje niemieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek.  
2. Środki do prania i dezynfekcji bielizny muszą posiadać wymagane atesty oraz 

dopuszczenia do użytkowania, w tym:   
a) środki piorące, które Wykonawca będzie używał przy wykonywaniu usługi, muszą 
posiadać atest PZH,  
b) środki dezynfekujące, używane podczas wykonywania usługi muszą posiadać 
certyfikat CE zgłoszenie /wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 

3. Technologia prania powinna być właściwa dla rodzaju zabrudzeń i gatunku tkaniny 
tak, aby zapewnić wysoką jakość wypranej bielizny pod względem higienicznym 
i bakteriologicznym.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest poddawać wstępnej dezynfekcji bieliznę skażoną i inny 
asortyment zanieczyszczony materiałem organicznym z zastosowaniem środków 
i parametrów przewidzianych w przypadku zagrożenia czynnikiem zakaźnym.  

5. Wykonawca powinien oddzielić rzeczy uszkodzone i naprawić je tzn. przeszyć 
na maszynie szwem ciągłym, naprawić szwy boczne, zszyć rozdarte części bielizny, 
wszyć suwak, gumki uzupełnić troki, napy i guziki itp. ponosząc koszty 
potrzebnych/użytych materiałów.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, 
maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu, jeśli uszkodzenie 
ze względów funkcjonalnych i /lub użytkowych nie pozwala na dalsze użytkowanie 
bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem.  

  
 IV. Dostawa i transport czystej bielizny  

1. Dostawy czystej bielizny do Szpitala w Iłży odbywać się będzie trzy razy w tygodniu 
(poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 7.00-8.00. Jeżeli poniedziałek będzie dniem 
ustawowo wolnym od pracy w pierwszy dzień roboczy po wolnym poniedziałku. 

2. Sortowanie oraz pakowanie bielizny czystej odbywać się będzie w pomieszczeniach 
Wykonawcy.  

3. Czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach 
(przezroczystych workach foliowych):  

a. zabezpieczających przed wtórnym zanieczyszczeniem/skażaniem  
b. umożliwiających odbiór rodzajowo - asortymentowy bez konieczności 

otwierania opakowania oraz potwierdzenie, że jest to bielizna Zamawiającego.  
c. bielizna operacyjna będzie dostarczana bezpośrednio do punktu sterylizacji 

Szpitala w Iłży. 
4. Każde opakowanie będzie zawierało odpowiednio po 10 sztuk danego asortymentu. 
5. Odzież ochronna personelu, odzież fasonowa i odzież drelichowa robocza dostarczane 

będą na wieszakach zapakowana w oddzielny worek foliowy.  
6. Bielizna w zależności od rodzaju wykonanej usługi będzie pakowana oddzielnie 

w worek z napisem: 
- po naprawie: „Od krawcowej”,  
- po odplamianiu: „Po odplamieniu”, 
- nie nadająca się do dalszego użytkowania: „Do kasacji”.  

7. Osoba dostarczająca bieliznę do Szpitala w Iłży zobowiązana jest posiadać środki 
ochrony indywidualnej. 

8. Czysta posegregowana asortymentowo bielizna przekazywana będzie bezpośrednio 
do magazynu bielizny czystej, przeniesiona na wagę oraz po dokonaniu ważenia 
przeniesiona we wskazane przez pracownika Zamawiającego miejsce w magazynie. 
Bielizna otrzymana z pralni w uszkodzonych opakowaniach jednorazowych zostanie 
zwrócona do ponownego kompleksowego wykonania usługi na koszt Wykonawcy, 
bez dodatkowej zapłaty ze strony Zamawiającego, jako bielizna reklamowana. 
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9. Każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie 
przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania 
zawierającym specyfikację asortymentowo – ilościową. 

  
V. Pozostałe warunki  

1. Bielizna szpitalna jest odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi 
w tym samym systemie, natomiast rozliczenie finansowe za bieliznę następuje 
za kilogram wypranej, czystej bielizny.  

2. Organizacja transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej będzie 
gwarantowała niekrzyżowanie się dróg czystych i brudnych oraz będzie wykluczała 
kontakt czystej bielizny z brudną.  

3. Pralnia, w której wykonywane będą usługi musi posiadać zezwolenie właściwego 
organu sanitarno-epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej i spełniać wszystkie 
konieczne wymagania prawne.  

4. Pranie bielizny skażonej musi odbywać się oddzielenie od pozostałej bielizny.  
5. Usługa będzie wykonywana transportem wykonawcy.   
6. Czas wykonywania usługi w zakresie prania i dostarczania do Zamawiającego bielizny 

objętej przedmiotem zamówienia:  
a. w przypadku kołder, koców, poduszek i pokrowców nie może przekroczyć 

96 godzin, w przypadku pozostałego asortymentu nie może przekroczyć 
48 godzin.  

7. Wykonawca ponosi koszty związane z:  
a. transportem (w tym zabezpieczenie bielizny na czas transportu – worki, folia),  
b. naprawą uszkodzonej bielizny,  
c. odkupieniem rzeczy zgubionych, zniszczonych przez pracowników Wykonawcy, 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu, do Zamawiającego przedmiotów 
pozostawionych lub zagubionych w pościeli lub odzieży pracowników typu: narzędzia, 
pieczątki, zegarki, biżuteria i inne wartościowe rzeczy.  

9. Warunki reklamacji – bielizna źle wyprana (z widocznymi przebarwieniami i plamami 
brudu), niewyprasowana lub niewłaściwie pocerowana, będzie zwracana 
do ponownego prania lub naprawy w oparciu o Protokół Reklamacji. 

10. Czas realizacji zgłoszenia reklamacji lub naprawy wynosi do 48 godzin od chwili 
zgłoszenia. Wykonawca będzie na bieżąco informował zamawiającego o ilości bielizny 
pozostawionej do naprawy lub odplamiania.   

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku 
realizowania przedmiotu zamówienia.  

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi z udziałem 
podwykonawców.  

13. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane 
usługi pralnicze w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec 
organów kontrolnych oraz wobec służb Zamawiającego.  
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VI. Ocena stanu higienicznego  

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru mikrobiologicznego powierzchni 
oraz do wykonywania badań: 
• Z powierzchni regałów , półek, wózków, stołu podawczego na stronie czystej 

– 1 raz w miesiącu 
• Z bielizny upranej – 1 raz w miesiącu 
• Z powierzchni załadunkowej samochodu czystego – 1 raz w miesiącu 
•  Z komory dezynfekcyjnej- 1 raz w miesiącu i po każdej awarii lub serwisie  

Kopie wyników badań wykonawca dostarczy zamawiającemu na żądanie 1 raz na kwartał. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania własnych badań mikrobiologicznych: 
bielizny płaskiej, bielizny operacyjnej, odzieży fasonowej dostarczanej na oddziały/ blok 
operacyjny, samochodu transportowego. Koszt wyników badań ujemnych są kosztami 
Zamawiającego. Wyniki badań dodatnich (stwierdzone zabrudzenie, skażenie) 
– ich kosztem będzie obciążony wykonawca usługi. Badania będą wykonywane 
w sytuacjach uzasadnionych epidemiologicznie, bez wcześniejszego informowania 
wykonawcy. 
2.  Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumentacje z mycia  
i dezynfekcji środków transportu. 
3.  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć niezwłocznie kopię dokumentacji  
z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną. 
4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dbać o właściwy stan sanitarno-
epidemiologiczny pomieszczeń pralni, otoczenia oraz środków transportu stosując 
odpowiednie procedury, które udostępni Zamawiającemu, w terminie 
7 dni kalendarzowych po zawarciu umowy. 
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