Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ZP250/063/2014

Załącznik nr 3 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi: odbioru, transportu, prania z dezynfekcją chemiczno-termiczną,
suszenia, prasowania, maglowania, drobnych napraw (zszywanie, cerowanie, przyszywanie guzików,
troczków), dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej, sortowania czystej bielizny pościelowej i szpitalnej
odzieży roboczej (dla personelu medycznego i działu technicznego) i innego asortymentu zgodnie z
załącznikiem nr 8 i 8A (Spis bielizny) wg komórek organizacyjnych Szpitala oraz sterylizacja pieluch i
bielizny noworodkowej.
Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę musi obejmować:
1. Wspólnie z pracownikiem Szpitala:
a) ważenie bielizny pościelowej przywożonej do punktu przyjmowania i prowadzenie dokumentacji z
tym związanej,
b) ważenie oraz liczenie szpitalnej odzieży roboczej przekazywanej do pralni, jak również przywożonej
z pralni,
c) przekazywanie bielizny pościelowej i szpitalnej odzieży roboczej, wg „Spisu bielizny” (wg wzoru –
Załącznik nr 8 i 8A do SIWZ), osobie wykonującej transport do pralni,
d) odbiór pościeli i szpitalnej odzieży roboczej z pralni odbywa się na podstawie „Spisu bielizny” (wg
wzoru - Załącznik nr 8 i 8A do SIWZ).
e) Odbiór (załadunek) bielizny brudnej i dostarczanie czystej do punktu dysponowania pościelą, wraz z
wyładunkiem.
2. Transport bielizny szpitalnej ze Szpitala do pralni i z pralni do punktu dysponowania bielizną zapewnia
Wykonawca usługi.
3. Odbiór (załadunek) bielizny brudnej i dostarczanie czystej do punktu dysponowania pościelą, wraz z
wyładunkiem.
4. Pranie z jednoczesną dezynfekcją chemiczno- termiczną, w tym oddzielne pranie poszczególnych, niżej
wymienionych asortymentów:
a) bielizny pościelowej noworodkowej,
b) bielizny pościelowej oznaczonej jako skażona z bloków operacyjnych,
c) bielizny pościelowej oznaczonej jako skażona z pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala,
d) szpitalnej odzieży roboczej (dla personelu medycznego i działu technicznego)
e) kocy, (wymaga się w ostatnim cyklu prania zastosowania środków zmiękczających i
antystatycznych), poduszek z pierza,
f) wkładów materacy z pianki lateksowej - należy czyścić lub prać w wodzie z dodatkiem delikatnych
środków piorących.
g) wertikali
h) firanek
i) zasłonek pod prysznice
j) parawanów
k) rolet
5. Płukanie odzieży fasonowej będzie odbywało się przy użyciu płynu antystatycznego.
6. Maglowanie.
7. Prasowanie.
8. Czyszczenie i pranie wykładzin dywanowych oraz czyszczenie tapicerek fotelowych, wersalek
9. Preparaty stosowane do dezynfekcji powinny posiadać spektrum działania: bakteriobójcze, prątkobójcze,
wirusobójcze, grzybobójcze.
10. Sterylizację pieluch i bielizny noworodkowej – dziennie średnio:
 pieluchy- 350 szt.
 pajacyki, kaftaniki- 40 szt.
 rożki -13 szt
Pakiety pakowane w rękawy papierowo-foliowe z zakładką:
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 pakiet pieluch: połowa dziennej ilości po 5 szt ,połowa po 10 szt
 pakiet pajacyków, kaftaników po 1 szt. ,
 pakiet rożków: 1 rożek + 2 pieluchy,
transportowane w przezroczystych workach foliowych. Wymagana jest kontrola procesu sterylizacji testami
chemicznymi do każdego wsadu oraz kontrola biologiczna 1 raz w miesiącu. Pakiet opisać: data sterylizacji,
data ważności . Ewidencja prowadzonej kontroli do wglądu zamawiającego 1 raz na kwartał (Pielęgniarka
Epidemiologiczna).
10.a. Dezynfekcję w komorze dezynfekcyjnej.
Zwrot zdezynfekowanych materacy w ciągu 5 dni a pościeli w ciągu 3 dni.
Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego prawidłowość i skuteczność procesu dezynfekcji
każdego wsadu. W przypadku podwykonawcy wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu umowy
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą - przedstawienie dokumentu pozwalającego na prowadzenie
działalności na potrzeby służby zdrowia, spełnienie warunków sanitarno – higienicznych.
11. Reperację drobnych uszkodzeń, (wszywanie uszkodzonych zamków plastikowych, przyszywanie
guzików, troczków, cerowanie, obszywanie gąbek dla oddziałów ortopedycznych oraz bloków
operacyjnych) wykonane w ciągu jednego cyklu zdawczo-odbiorczego.
12. W przypadku zniszczenia (utraty walorów estetycznych lub użytkowych) oraz braków ilościowych,
Wykonawca będzie zobowiązany do zakupienia na własny koszt i przekazania takiej ilości i rodzaju
prania jaka uległa uszkodzeniu, zagubieniu w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej. Asortyment uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest zapakować osobno.
13. Bielizna szpitalna i szpitalna odzież robocza, posegregowana, poskładana i zapakowana w przezroczyste
podwójne worki foliowe w sposób uniemożliwiający ich zabrudzenie (każdy asortyment oddzielnie:
poszwy, prześcieradła- pakowane po 10 szt, poszewki, podkłady – chusty operacyjne, odzież robocza –
pakowana po 10 szt.), zgodnie z oznaczeniem stosowanym w Szpitalu (logo szpitala), oraz z nazwą
oddziału docelowego i wykazem bielizny czystej znajdującej się w worku dla każdej komórki-oddziału
szpitalnego.
14. Zwrot wypranej bielizny następować będzie w ciągu 24 godz., od odbioru brudnej, od poniedziałku do
soboty.
15. Sporządzanie comiesięcznych zestawień wypranej bielizny i szpitalnej odzieży roboczej.
16. Worki foliowe do pakowania wypranej bielizny pościelowej i szpitalnej odzieży roboczej, papier
krepowy do pakowania pieluch oraz wskaźniki sterylizacji zakupuje Wykonawca usługi.
17. W sytuacjach awaryjnych - w razie braku czystej bielizny w Szpitalu – Wykonawca zobowiązany będzie
do wcześniejszego zwrotu upranego asortymentu, tzn. w ciągu 4 godzin.
Wymagane warunki do spełnienia przez Wykonawcę:
1. Posiadanie pralni z barierą higieniczną między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny
podział na strefę brudna i czystą, w tym posiadanie pomieszczeń urządzonych w sposób zapewniający
zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej
z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref a także trójstopniową śluzę szatniową usytuowaną
między strefą czystą i brudną oddzielającą oba obszary ścianami do pełnej wysokości pomieszczenia.
Strefa brudna i czysta pralni powinny być podłączone do oddzielnych zespołów wentylacyjnych.
2. Posiadanie pozytywnej opinii, zaświadczenia lub równoważnego dokumentu Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitala oraz o
dopuszczeniu samochodów do transportu przedmiotu zamówienia.
3. Posiadanie komory dezynfekcyjnej lub możliwość korzystania z komory dezynfekcyjnej.
4. Procedury (technologie) przyjmowania, prania, dezynfekcji, sterylizacji pieluch i bielizny noworodkowej
oraz transportu przedmiotu zamówienia muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Stosowane przez Wykonawcę do wykonania usługi środki piorące, dezynfekcyjne, piorącodezynfekcyjne muszą być dopuszczone do prania bielizny szpitalnej, muszą spełniać wymagania zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi pralnicze w zakresie jakości i
zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, PIP,
BHP, Zespół ds. kontroli zakażeń zakładowych),
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7. Przed zawarciem oraz na czas trwania umowy zamawiający ma prawo weryfikacji informacji podanych
w ofercie poprzez wizytę w pralni wykonawcy.
8. Wykonawca na prośbę Zamawiającego każdorazowo udostępni kopię dokumentacji z kontroli
przeprowadzonej przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
9. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty ująć wykonanie 1 raz na kwartał 20 prób wypranej
bielizny, 1 raz na kwartał 10 prób z wnętrza środka transportu oraz odzieży roboczej i rąk kierowcy, 1
raz na pół roku 30 prób wymazów czystości mikrobiologicznej z powierzchni i urządzeń będących na
wyposażeniu pralni. Termin pobrania tych prób w uzgodnieniu z zamawiającym z dwudniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kserokopii wyników badań
bakteriologicznych zamawiającemu w terminie natychmiastowym po otrzymaniu z laboratorium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych wymazów czystościowych wypranego
asortymentu, ilość uzależniona od potrzeb Zamawiającego. W przypadku wykonania dodatniego
patogennego drobnoustroju alarmowego wykonawca ponosi koszty, badania mikrobiologicznego.
Faktura zostanie wystawiona przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu prania na każdym etapie, wglądu do
dokumentów potwierdzających używanie przez Wykonawcę właściwych środków piorących i
dezynfekcyjnych.
Harmonogram dostarczania bielizny szpitalnej i szpitalnej odzieży roboczej:
1. Dostarczanie czystej bielizny szpitalnej i szpitalnej odzieży roboczej codziennie
od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 do 8.00 i 11.00 – 12.00
w soboty, w godz. 7.30-8.00
2. Odbiór brudnej bielizny szpitalnej i szpitalnej odzieży roboczej codziennie:
od poniedziałku do piątku, w godz. 10.30 do 11.00 i 12.30-13.30;
w soboty, w godz. 11.30-12.00

