Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy
1.,,Usługa pralnicza” - pranie z pełną dezynfekcją oraz prasowaniem i znakowaniem bielizny szpitalnej, odzieży pacjentów, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, poduszek z
anilany i pierza, koców, materaców, pokrowców na materace, udogodnienia, kołdry, ręczniki, pieluchy, bielizna dla dzieci i niemowląt (kaftaniki, czapeczki, kocyki),
firan, ścierek, nakładek do mopów. Wykonawca po podpisaniu umowy użyczy Zamawiającemu urządzenie znakujące wraz z etykietami na okres 30 dni.
2.Naprawa bielizny szpitalnej i odzieży.
3.Transport bielizny do i od szpitala 6 dni w tygodniu tj: od poniedziałku do soboty włącznie.
4.Dostarczanie czystej i odbierania brudnej bielizny z punktu magazynowania w szpitalu.
5.Pakowanie bielizny szpitalnej w worki foliowe o zwiększonej wytrzymałości – kolorystykę i ilość worków należy uzgodnić z Zamawiającym.
6.Czas wykonania usługi nie może przekroczyć 24 godzin od momentu odebrania od Zamawiającego bielizny brudnej do momentu przekazania przez Wykonawcę czystej.
7.Usługa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami
obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z zastosowaniem preparatów posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
8.Usługa musi być wykonana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
9.Pralnia winna posiadać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia, w tym w szczególności
bielizny ogólnoszpitalnej.
10.Używane do realizacji usługi środki piorące i preparaty dezynfekcyjne muszą posiadać wymagane na mocy aktualnych przepisów atesty oraz dopuszczenia do stosowania
w zakładach opieki zdrowotnej, a ponadto powinny zagwarantować właściwą jakość prania bez powodowania przyspieszonego zużycia bielizny oraz uczuleń u pacjentów.
Stosowane preparaty dezynfekcyjne winny posiadać certyfikat zgodności CE i wpis do rejestru Wyrobów Medycznych na urzędowym formularzu określonym w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia na produkt przeznaczony do dezynfekcji bielizny operacyjnej i dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002r, o produktach biobójczych dla
pozostałych środków dezynfekcyjnych.
11.Dodatkowe wymagania dotyczące świadczonej usługi:
 wyprana bielizna powinna być czysta sucha i wymaglowana,
 asortyment nie nadający się do prania wodnego winien być czyszczony chemicznie, po oddzielnym zapakowaniu przez Zamawiającego i przekazaniu na oddzielnym
pokwitowaniu wykonawcy.
 wymagane jest stosowanie oddzielnych cykli prania bielizny pochodzącej z oddziałów szpitalnych, sal operacyjnych, oddziału noworodkowego i oddziału
ginekologicznego,
 wymaga się aby bielizna czysta przewożona z pralni była poskładana, zapakowana oddzielnie z poszczególnych komórek szpitala do opakowań jednorazowego
użytku, a odzież ochronna na wieszakach także w opakowaniach jednorazowego użytku.
 Odzież fasonowa wymaga się aby była płukana w płynie antystatycznym.
 Wykonawca raz w miesiącu podczas trwania umowy własnym staraniem i na własny koszt dostarczy Zamawiającemu kopię wykonanych badań mikrobiologicznych
wykonanych w pralni Wykonawcy potwierdzonych przez certyfikowane laboratorium mikrobiologiczne. Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia we
własnym zakresie okresowych kontroli czystości mikrobiologicznej w chwili dostarczenia bielizny do magazynu Zamawiającego. Pobranie próbek wymazu odbędzie
się w obecności pracownika Wykonawcy.
 Wykonawca raz w miesiącu podczas trwania umowy własnym staraniem i na własny koszt dostarczy Zamawiającemu worki foliowe min 120L a 20 szt w rolce, min
100rolek w miesiącu do piątego dnia miesiąca.
 Transport bielizny czystej musi się odbywać w workach, opakowaniach jednorazowego użytku .
 Wykonawca do realizacji usług na czas trwania umowy wyposaży Zamawiającego w pojemniki bądź wózki na brudną bieliznę (w tym oddzielne pojemniki do
bielizny zakaźnej), w odpowiedniej ilości, w które Zamawiający będzie gromadził bieliznę gotową do transportu.
 Bielizna brudna oraz czysta z punktu odbioru powinna być transportowana transportem Wykonawcy.

 Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być dostosowane do przewozu bielizny szpitalnej, mycie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznych pojazdów po







każdym transporcie bielizny brudnej. Wyładunku i załadunku bielizny dokonuje pracownik Wykonawcy wyposażony w odzież ochronną (fartuch rękawice).
Znakowanie worków z czystą bielizną asortymentowo i wagowo odpowiednio do każdej komórki organizacyjnej.
Odzież ochronna powinna być prana oddzielnie i pakowana w oddzielne opakowania jednorazowego użytku po uprzednim uprasowaniu, wymiana suwaków.
Zapewnienie dokumentacji zdawczo-odbiorczej brudnej i czystej bielizny.
Dostawa i odbiór bielizny powinna być realizowana 6 dni w tygodniu w godzinach 9:00-11:00.
W przypadkach szczególnych (przedłużone dni wolne od pracy) Wykonawca zabezpieczy odbiór i dostawę bielizny w dni wolne od pracy po obustronnych ustaleniach.
W ramach usługi wykonywane będą drobne naprawy np.: reperowanie bielizny, przyszywanie guzików, zszywanie pęknięć, obszycie fartuchów.

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli
(Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy, BHP, Zespół ds Zakażeń Szpitalnych u Zamawiającego).
14.Każdorazowa zmiana środków piorących lub dezynfekcyjnych musi być uzgodniona z Zamawiającym i wprowadzona tylko i wyłącznie za jego zgodą.
15. Zamawiający wymaga zabezpieczenia pralni zapasowej na wypadek awarii maszyn piorących.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć i załatwić (nieodpłatnie)
każdorazowo złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia reklamacji.
Ilości podano na okres trwania umowy 36 miesięcy.
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Nazwa asortymentu / usługi

Usługi pralnicze wraz z transportem bielizny szpitalnej, odzieży
ochronnej, odzieży roboczej, poduszek z anilany, koców, materaców,
firan, nakładek do mopów dla SP ZOZ w Sokółce
Usługi pralnicze wraz z transportem poduszek z pierza dla SP ZOZ
w Sokółce
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brutto zł

Wartość netto zł
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Wartość brutto zł

