Załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy opis zakresu świadczenia usług pralniczych dla
PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych polegających na praniu,
prasowaniu, dezynfekcji, maglowaniu, krochmaleniu bielizny i pościeli szpitalnej.
Zakres, wyszczególnienie: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania, dezynfekcji,
sterylizacji (dotyczy bielizny noworodkowej), maglowaniu, krochmaleniu oraz transportu
bielizny i innych rzeczy podawanych wymienionym procesom stanowiących wyposaŜenie
szpitala.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pralniczych dla PCM Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie, w skład których wchodzi:
a) Odbiór bielizny brudnej z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego
b) Dostarczenie bielizny czystej do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego
c) Pranie /zgodne z wymogami i wytycznymi PZH, PPIS/
d) Krochmalenie wybranych asortymentów bielizny /obrusy, serwety, parawany/
e) Suszenie
f) Maglowanie
g) Prasowanie
h) Naprawa bielizny
2. Asortyment prania obejmuje:
a) Bieliznę pościelową /poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, serwety/
b) OdzieŜ /piŜamy, koszule/
c) Bieliznę operacyjną
d) Bieliznę niemowlęcą
e) Pieluchy
f) OdzieŜ ochronną personelu / fartuchy, kaski, garsonki/
g) Koce, kołdry, materace, ręczniki, ścierki, firany, zasłony
h) Inny drobny asortyment / materace wraz z pokrowcami/
Do obowiązków Oferenta naleŜy:
1. Odbieranie „brudnego” ładunku bezpośrednio z magazynu „brudnego”
Zamawiającego /ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów/

2. Załadowanie „brudnego” ładunku na własny, przeznaczony do tego celu właściwy
środek transportu
3. Pranie lub poddawanie dezynfekcji chemiczno – termicznej w procesie prania zgodne
z obowiązującymi aktualnie wymogami / w zaleŜnościom rodzaju asortymentu i
stopnia skaŜenia przedmiotu zamówienia/
4. Krochmalenie bawełnianej odzieŜy roboczej
5. Dezynfekcja chemiczno – termiczna w procesie prania pieluch i bielizny dziecięcej
6. Maglowanie upranej bielizny i odzieŜy
7. Wykonywanie napraw: przyszywanie guzików, cerowanie, łatanie, wszywanie
zamków itp.
8. Dezynfekcja chemiczno – termiczna w procesie prania bielizny skaŜonej, mopów,
ściereczek
9. Dezynfekcja chemiczno – termiczna w procesie prania lub sama dezynfekcja
poduszek, koców, materacy wraz z pokrowcami, w komorze dezynfekującej.
10. Sterylizacja bielizny noworodkowej w pakietach papierowo – foliowych
11. Segregowanie składowanych ładunków z podziałem na:
a) Rodzaj asortymentu
b) Komórki organizacyjne
12. Liczenie posegregowanych składowych ładunku.
13. Pakowanie w worki foliowe zabezpieczające przed zabrudzeniem z podziałem wg
asortymentu tzn. oddzielnie /ilość do uzgodnienia/
14. PrzewoŜenie „czystego” ładunku własnym, przeznaczonym tylko do tego celu
środkiem transportu wraz z wniesieniem go do magazynu „czystego” Zamawiającego
lub innych wskazanych miejsc
15. Szacowana ilość bielizny do prania wynosi około 1400 kg/miesiąc

Wymagania dotyczące usług pralniczych:
1. Odbieranie „brudnego” ładunku od Zamawiającego i przywoŜenie „czystego” do
Zamawiającego będzie się odbywało w dni robocze tygodnia /od poniedziałku do
piątku/ w godz. Od 7.00 – 9.00, w przypadku wystąpienia kolejno wolnych dni od
pracy lub świąt następujących po sobie, przerwa nie moŜe być dłuŜsza niŜ dwa dni.
2. Transport ładunku musi odbywać się samochodem dostosowanym do tego rodzaju
usług z uwzględnieniem podziału na transport „czysty” i „brudny”

3. Pranie i dezynfekcja musi się odbywać w środkach posiadających atest wyrobu
medycznego i dopuszczonych do prania bielizny dziecięcej
4. Pranie bielizny noworodkowej, bielizny skaŜonej /mopów i ściereczek/ musi odbywać
się oddzielnie
5. Bielizna wilgotna, poplamiona, źle wyprasowana i reklamacja będzie wykonywana na
koszt wykonawcy
6. Usługa musi być wykonywana zgodnie z najnowszymi wymogami sanitarno –
epidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach wykonujących usługi na rzecz
placówek ochrony zdrowia z zastosowaniem środków piorąco – dezynfekujących
skutecznie działających na B, F, V Tbvc, co muszą potwierdzić odpowiednie atesty i
badania.
7. Wydawanie ładunku „brudnego” policzonego, posegregowanego, zwaŜonego / w
obecności pracownika Zamawiającego i Wykonawcy, co będzie stanowiło podstawę
do rozliczenia pracownikowi Wykonawcy/, będzie się odbywać w wyznaczonym do
tego pomieszczeniu na podstawie druku „zlecenie do pralni”. Druk będzie
sporządzony w dwóch egzemplarzach zawierających podpisy osoby zdającej i
odbierającej ładunek oraz dane na temat rodzaju bielizny i ilości sztuk, a takŜe wagi
ładunku. Oryginał będzie dołączony do faktury Wykonawcy, a kopia pozostanie u
Zamawiającego.
8. Przenoszenie „brudnego” ładunku z magazynu do środka transportu oraz „czystego”
ze środka transportu do wskazanego miejsca naleŜy do Wykonawcy
9. Oznakowanie pojedynczych elementów wchodzących w skład ładunku w sposób
trwały, umoŜliwiający identyfikację ich pochodzenia / szpital, komórka organizacyjna
szpitala/ naleŜy do Zamawiającego
10. PrzywoŜony przez Wykonawcę ładunek musi być posegregowany, zapakowany w
worki foliowe według rodzaju asortymentu i wg miejsca pochodzenia, a u
Zamawiającego waŜony i przeliczony w obecności pracownika obu stron, by ilość
wysyłana była zgodna z ilością przywoŜoną według druku „zlecenie do prania”

Od Oferenta wymagać się będzie:
1. Wykonania usług w pralni spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006, w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej, oraz ustawą o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach.

2. Świadczenie usług w pralni Wykonawcy winno być zgodne z wymogami
Państwowego Zakładu Higieny, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Instytutu Matki
i dziecka.
3. Wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia z wykorzystaniem własnego
sprzętu i środków czystości
4. Posiadania komory dezynfekcyjnej, w której będzie wykonywana usługa
5. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za czystość pranego ładunku, jego stan, jakość
uŜywanych środków chemicznych, bezpieczny transport, opakowanie „czystego”
ładunku i dostarczenie do Zamawiającego
6. Zamawiający Ŝąda dwa razy do roku przedłoŜenia dokumentacji dot. wymazów
czystościowych i kopii protokołu kontroli sanepidu. Dokumenty pierwszy raz
złoŜone przy składaniu ofert, następne terminy: do 10 grudnia i 10 lipca w
poszczególnych latach.

Zamawiający:
1. Wymaga, aby czas:
a) Wykonania usługi pralniczej /liczony od chwili odbioru ładunku „brudnego”
do chwili dostarczenia „czystego” nie przekraczał 24 godzin
b) Wykonywania napraw nie przekraczał jednego tygodnia
2. Wymaga zabezpieczenia pralni zapasowej w przypadku awarii maszyn
3. Zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości usług
pralniczych w oparciu o protokoły kontroli i dostępu do wszelkich danych oraz
pomieszczeń niezbędnych do jej przeprowadzenia z wcześniejszym uzgodnieniem
terminu w Wykonawcą
4. Zobowiązuje Wykonawcę do wykonania usług poza planowych w sytuacjach
awaryjnych.
W przypadku zaistnienia konieczności prania w święta i inne dni wolne od pracy, szczegóły
zostaną uzgodnione z tygodniowym wyprzedzeniem.
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