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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA            Zał. nr 2 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólno 

szpitalnej i bielizny operacyjnej oraz obłożeń operacyjnych barierowych. Zakres usług pralniczych obejmuje w 

szczególności: 

- kompleksową usługę prania tj.: dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, konserwowanie asortymentu  

-   będącego własnością Zamawiającego i dzierżawiona od Wykonawcy zgodnie z technologią prania, 

-   wynajem asortymentu opisanego  w załączniku nr 2/1 do SIWZ, wraz z kompleksową usługą prania, 

-  transport bielizny brudnej własnej i wynajmowanej we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy z siedziby Zamawiającego   

   do siedziby Wykonawcy oraz bielizny czystej własnej i wynajmowanej z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego        

   (transport wewnętrzny do komórek organizacyjnym Szpitala zabezpiecza Zamawiający). 

2. Wykonawca dostarczy do magazynów Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty poinformowania przez Zamawiającego 

pisemnie, odpowiednią ilość wózków jezdnych przeznaczonych do transportu   bielizny w ilości 10 szt. (wózki ażurowe obu-

dowane okryciem z zielonego płótna). Wózki  wykorzystywane będą rotacyjnie do przechowywania czystej i gromadzenia 

brudnej bielizny oraz do transportowania i dystrybucji bielizny czystej  na oddziały i gromadzenia brudnej. Wózki maja być 

wyposażone w  kółka nie rysujące podłogi, listwy i kółka odbojowe lub odboje. Wózki przeznaczone do transportu bielizny 

czystej i brudnej  winny być dostosowane wielkością do windy szpitalnej. Winda przeznaczona do transportu bielizny posiada 

następujące wymiary wewnętrzne: szer. 110 cm x dług. 220 cm wys. 210cm. 
3 . Do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi prania Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 7 dni od daty poinformowa-

nia przez Zamawiającego pisemnie, dostarczyć do Szpitala minimum 50% ilości  pościeli i odzieży (płaska i operacyjna), która 

podlegać będzie dzierżawie. Dostawa pozostałej ilości pościeli i odzieży ma być zrealizowana sukcesywnie do 5 dni  od roz-

poczęcia świadczenia usługi. Pościel i odzież dzierżawiona  może być fabrycznie nowa lub może być używana pod warun-

kiem, że  będzie ona w stanie technicznym dobrym i nie będzie posiadać uszkodzeń (brak np. troków, zapięć, nienaprawione 

rozerwania lub rozprucia szwów, nadmiernie wyeksploatowana), a w przypadku obłożeń i fartuchów barierowych ilość cykli do 

końca użytkowania nie może być mniejsza niż 20 cykli ze 100 dopuszczalnych zgodnie z Normą PN-EN 13795. Z czynności 

przyjęcia – przekazania asortymentu pościeli i bielizny oraz pozostałych przedmiotów dzierżawy zostanie sporządzo-

ny protokół przekazania – przyjęcia podpisany przez upoważniane osoby stron umowy.    

4.  Niezależnie od powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany będzie do równoczesnego dostarczenia - w  terminie do 5 

dni od rozpoczęcia świadczenia usługi pralniczej , tzw. „depozytu awaryjnego” tj. jednorazową odzież oraz obłożenia opera-

cyjne i barierowe w ilości 5% z każdego rozmiaru i rodzaju asortymentu (jednorazowe obłożenia i fartuchy uniwersalne, steryl-

ne + odzież jednorazowa)  oraz wielorazową pościel ogólno szpitalną  w ilości 2% do każdej pozycji dzierżawionego asorty-

mentu, celem zabezpieczenia ciągłości pracy Szpitala na wypadek zaistnienia zdarzeń losowych lub innych okoliczności, które 

spowodują opóźnienie Wykonawcy w realizacji usługi (w terminowym dostarczeniu czystej odzieży operacyjnej i obłożeń do 

Szpitala oraz pościeli).  

5. Wykonawca w okresie świadczenia usług ma obowiązek do utrzymania - we własnym zakresie, dzierżawionej pościeli, 

bielizny  w należytym stanie technicznym oraz  do uzupełnienia „depozytu awaryjnego”. Wykaz komórek organizacyjnych 

Szpitala Zamawiającego,  gdzie ma być zabezpieczona dzierżawiona pościel,  zawarty został w ogólnym załączniku nr 2/2 do 

SIWZ. 

    

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUGI PRANIA : 

1. Wykonawca musi posiadać opinię/decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla szpitali oraz opinię na  świadczenie usług transportowych w 
zakresie przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji potwierdzającej procedury mycia i dezynfekcji środków 
transportu. 

3. Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której będzie wykonywana kompleksowa usługa prania posiadała barierę higie-
niczną między stroną czystą i brudną zaakceptowaną przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (Zamawiają-
cy rozumie przez to całkowite wyeliminowanie stykania się asortymentu czystego z brudnym oraz pracowników tych 
dwóch stref między stroną brudną i czystą oraz poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną i czystą). 

4. Zamawiający wymaga, aby w pralni, w której będzie wykonywana kompleksowa usługa prania stosowano technologię 
przystosowaną do prania asortymentu szpitalnego. 

5. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował środkami transportu brudnego i czystego asortymentu w których 
asortyment czysty nie ma możliwości jakiegokolwiek kontaktu z asortymentem brudnym. 
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6. Wykonawca będzie używał do transportu brudnego i czystego asortymentu pojazdów posiadających aktualną opinię 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są przystosowane do przewozu bielizny. 

7. Wykonawca usługi zobowiązuje się do stosowania preparatów piorących i dezynfekcyjnych dopuszczonych do stosowa-

nia na terenie Polski, posiadających wpis w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-

duktów Biobójczych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny i dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 

13 września 2002r o produktach Biobójczych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252, ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych 

oraz dokumentację dotyczącą technologii prania i dezynfekcji całego asortymentu. 

9. Proces prania powinien być wykonywany w zakresie temperatur pościeli płaskiej 40°C – do 90 lub 95°C, obłożenia, fartu-

chy i bielizna operacyjna max. do 700C. 

10. W technologii prania Wykonawca powinien wykorzystywać dezynfekcję termiczną oraz chemiczno- termiczną; 

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas procesu technologicznego prania asortymentu Zamawiającego stosował 

metody zapobiegania zakażeniom (standardy i procedury higieniczne) uwzględniające najbardziej prawdopodobne drogi 

przenoszenia drobnoustrojów. 

12. Czysta bielizna szpitalna ma  spełniać następujące wymogi: być czysta, sucha, bez widocznych zanieczyszczeń i plam, 

wyprasowana lub wymaglowana, technicznie sprawna i zapakowana w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Czysta bieli-

zna szpitalna musi być zabezpieczona przed wtórnym skażeniem i  przed ewentualnym zabrudzeniem w czasie transportu, 

posortowana wg. komórek organizacyjnych Szpitala.  Bielizna i pościel operacyjna mają być pozbawione jakikolwiek  

pyłów (dotyczy również „depozytu awaryjnego”. 

13. Wykonawca usługi zobowiązuje się poddać kontroli, przez przedstawicieli Zamawiającego w zakresie: stosowania proce-

sów technologicznych, jakości używanych środków piorących, wybielających, odplamiających, warunków magazynowania 

brudnego i czystego prania, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń oraz urządzeń i maszyn pralniczych oraz środków 

transportu. 

14. Zamawiający ma prawo do wykonywania okresowych wymazów mikrobiologicznych wypranej bielizny oraz samochodu 

transportującego. Koszt wykonywanych badań ponosi Wykonawca (3 razy w okresie trwania zamówienia). 

15. Badania będą wykonywane w  podmiocie  Zamawiającego. Wyniki badań będą do wglądu u Zamawiającego. 

16. W przypadku badań negatywnych naliczona będzie kara umowna . 

17. 3 x w okresie trwania zamówienia Wykonawca na własny koszt, po wykonanym praniu rzeczy zleconych do prania przez 

Zamawiającego, ma obowiązek wykonać próby czystościowe (mikrobiologiczne) - po jednej próbie ilościowej dla min. 

pięciu rodzajów bielizny (metodą odciskową) oraz próbie jakościowej na MRSA i Clostridium difficile dla wybranego ro-

dzaju bielizny. Wyniki wykonanych przez upoważnioną jednostkę prób Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiają-

cemu. 

18. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia własnej kontroli mikrobiologicznej wypranego asorty-

mentu, w przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników Wykonawca będzie obciążony kosztami wykonanych badań i 

zobowiązany do ponownego nieodpłatnego wykonania usługi. 

19. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonywane usługi pralnicze w zakresie, jakości i 

zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji  

Pracy. 

20. Wykonawca odpowiada za terminowe i zgodne z wymogami Zamawiającego wykonanie usługi, niezależnie od ewentual-

nych awarii w zakładzie Wykonawcy, czy wystąpienia innych utrudnień. W razie awarii urządzeń lub wystąpienia jakich-

kolwiek innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie usługi w zakładzie Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy wyko-

nanie usługi w sposób zastępczy w innym Zakładzie. 

21. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z postanowień, o których mowa w pkt. 12, 13, 20 Zamawiający ma prawo 

powierzyć wykonanie usługi innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę różnicą kosztów wykonania usługi lub zastosować 

równoważny asortyment jednorazowego użytku i obciążyć Wykonawcę różnicą kosztów.    

22. Dokumentami potwierdzającymi odbiór bielizny będzie kwit „ Arkusz spisu  bielizny” z wyszczególnieniem 

asortymentu w sztukach. 

 

3. USŁUGI PRALNICZE ASORTYMENTU BĘDĄCEGO WŁAŚNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zakres usług pralniczych asortymentu będącego własnością Zamawiającego obejmuje w szczególności: 

1) pranie, 
2) dezynfekcję, 
3) suszenie, 
4) maglowanie/prasowanie zgodnie z technologią prania, 
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5) usługi szwalnicze w zakresie napraw krawieckich, 
6) usługi transportowe w zakresie odbioru brudnego asortymentu z siedziby Zamawiającego, 
7) usługi transportowe w zakresie dostawy czystego asortymentu do siedziby Zamawiającego, 

2. Asortyment  Zamawiającego podlegający usłudze prania obejmuje: 
 

1) odzież szpitalną: piżamy (bluzy, spodnie, koszule), koszule operacyjne 

2) odzież ochronną personelu: fartuchy, bluzy, spodnie, spódnice, sukienki   

3) poduszki, kołdry, koce 

 

3. Warunki świadczenia usług prania asortymentu stanowiącego własność Zamawiającego: 

1) Asortyment do prania będący własnością Zamawiającego będzie oznakowany przez Zamawiającego nazwą szpitala i 

kodem oddziału. Odzież ochronna personelu  będzie oznaczona przez Zamawiającego imieniem lub inicjałami pra-

cownika i nazwą lub kod oddziału. 

2) Zamawiający informuje, iż wśród asortymentu przekazywanego do prania występuje odzież i bielizna  oznaczona, 

jako „skażony” w worku czerwonym Zamawiającego. 

3) Zamawiający może przekazać mniejsze lub większe ilości asortymentu do prania w związku z mniejszą lub większą 

ilością hospitalizowanych pacjentów, zabiegów operacyjnych lub z powodu wystąpienia innych okoliczności. Dodat-

kowo wskazana ilość asortymentu do prania może ulec zmianie wskutek zmniejszenia się ilości pościeli szpitalnej i 

odzieży będących własnością Zamawiającego na rzecz pościeli szpitalnej i odzieży wynajmowanych od Wykonawcy. 

Przekazanie do prania mniejszej ilości asortymentu pozostaje bez wpływu na wysokość cen jednostkowych za 

świadczone usługi. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości zamówienia.   

5) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane usługi. 

6) Asortyment do prania odbierany będzie przez Wykonawcę z magazynu bielizny brudnej. 

7) Asortyment czysty będzie przywożony do magazynu bielizny czystej Zamawiającego. 

8) Odbiór brudnego i dostawa czystego asortymentu odbywać się będzie 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8.00 - 10.00, transportem Wykonawcy i na jego koszt (przywóz bielizny czystej  do godz. 8.00, odbiór bieli-

zny brudnej do godz. 10.00) 

9) W okresie kumulacji dni wolnych (powyżej 2 dni), w dniu poprzedzającym okres dni wolnych nastąpi dodatkowy 

odbiór brudnego i dostawa czystego asortymentu tak, aby zabezpieczyć Zamawiającego w ilość czystego asorty-

mentu na okres dni wolnych. 

10) Odzież ochronna będąca własnością zamawiającego winna być dostarczona do godz. 8.00, następnego lub do 48 

godzin dnia roboczego po przekazaniu asortymentu do prania. 

11) Asortyment czysty, zdawany do magazynu bielizny czystej celem zapobieżenia zabrudzeniu i skażeniu winien być 

poskładany i pakowany przez Wykonawcę w worki foliowe, półprzeźroczyste, jednorazowe, z zachowaniem podziału 

rodzajowego i opisany na zewnątrz worka. 

12) Odzież ochronna personelu i odzież robocza winna być pakowana pojedynczo i dostarczana przez Wykonawcę na 

wieszakach i zabezpieczona przed zabrudzeniem. 

13) Pranie bielizny niemowlęcej i noworodkowej ma odbywać się w oddzielnej pralko-wirówce. Ubranka dla wcześnia-

ków, noworodków i małych dzieci (czapeczki, skarpetki, kocyki polarowe, wyściółki do inkubatorów) wymagają pra-

nia delikatnego w temperaturze  40
o
 -50

0
  C.   

14) Bielizna noworodkowa i niemowlęca będzie pakowana przez Zamawiającego oddzielnie i bezpośrednio przekazy-

wana przewoźnikowi. Czas realizacji usługi do 48 godzin. 

15) W momencie dostawy czystego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumen-

tację całej partii. 

16) Podstawą rozliczenia wykonania kompleksowej usługi prania asortymentu stanowiącego własność Zamawiającego, 

jest waga asortymentu brudnego przekazanego Wykonawcy do prania określona w kilogramach (dotyczy również 

asortymentu dzierżawionego). 

17) W cenie jednostkowej za wypranie 1 kg mają być  wliczone wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w tym 

koszty prania i transportu (dotyczy również asortymentu podlegającego dzierżawie). 

18) Faktury za usługę prania asortymentu dzierżawionego i stanowiącego własność Zamawiającego  będą wystawiane 

w cyklu miesięcznym. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć załącznik wskazujący ilość asortymentu 
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przekazanego Wykonawcy do prania w każdym dniu danego miesiąca potwierdzający zgodność wagi wskazanej na 

fakturze. 

19) Niezależnie od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację zdawczo - odbiorczą brudne-

go i czystego asortymentu. 

20) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na bieżąco usługi szwalnicze, krawieckie (naprawianie bielizny uszkodzo-

nej: cerowanie, łatanie, przyszywanie troków, przyszywanie guzików, naprawianie zamków błyskawicznych itp.). 

21) Termin realizacji reklamacji jakościowych, tj. wymagających ponownego prania, dezynfekcji, naprawy, itp. do 3 dni z 

zastrzeżeniem, że  bieg terminu usunięcia reklamacji liczony był od momentu przekazania Wykonawcy zareklamo-

wanej partii asortymentu. 

22) Zamawiający ma prawo do zgłoszenia Wykonawcy (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie, faksem) uchybień, co, do 

jakości wykonanej usługi pralniczej oraz braków lub uszkodzeń wypranego, czystego asortymentu. 

23) Niewłaściwie wyprany lub wyprasowany lub naprawiony asortyment będzie zwracany do ponownego wykonania 

usługi na koszt Wykonawcy. 

24) Asortyment wilgotny, będzie zwrócony Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

dostarczyć taka samą ilość i rodzaj oddanego asortymentu. 

25) Realizacja reklamacji innych niż wymienione w pkt. 21 winna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia re-

klamacji . 

26) Asortyment zakwalifikowany do kasacji (uszkodzony i niezdatny do naprawy)będący własnością Zamawiającego po 

wypraniu winien być pakowany przez Wykonawcę w osobne worki, opisane „do kasacji” i przekazywany Zamawiają-

cemu do weryfikacji. 

27) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne braki lub uszkodzenia mechaniczne asortymentu Zama-

wiającego, jakie powstaną w procesie świadczenia usługi, chyba, że braki lub uszkodzenia te są następstwem oko-

liczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

28) Naprawienie szkody będzie następować według wyboru Zamawiającego, przez zapłatę odpowiedniej sumy pienięż-

nej, bądź przez wydanie odpowiedniej ilości asortymentu brakującego lub niezniszczonego tego samego rodzaju i 

takiej samej wartości. 

 

4. USŁUGI  WYNAJMU POŚCIELI SZPITALNEJ, BIELIZNY I ODZIEŻY OPERACYJNEJ DLA PERSONELU ZA-
MAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający będzie wynajmował od Wykonawcy pościel szpitalną, bieliznę i odzież operacyjną w asortymencie okre-

ślonym w załączniku nr 2/1. Pościel płaska i niemowlęca ma być uszyta z białego materiału. 

2. Zamówienie Zamawiającego na czystą pościel szpitalną, bieliznę i odzież operacyjną i inne winno być zrealizowane wg. 

pkt. I. ppkt  2, 3, 4. 

3. W przypadku braku zamówienia ze strony Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć pościel szpitalną, bieliznę i 

odzież operacyjną zgodnie z ostatnią ilością pościeli zabraną z magazynu bielizny brudnej. 

4. Wynajmowana pościel szpitalna, bielizna i odzież operacyjna będzie podlegała inwentaryzacji przynajmniej dwa razy w 

ciągu trwania umowy, przez przedstawicieli obu stron umowy. Dopuszcza się przeprowadzenie inwentaryzacji częściej w 

przypadku stwierdzenia np. powtarzających się niedoborów dzierżawionego asortymentu przez Oddziały szpitalne.  

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji  Zamawiający będzie miał u siebie więcej pościeli, bielizny i odzieży niż 

wynika to z ewidencji, nadwyżka zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia braku dzier-

żawionego asortymentu, którego łączna ilość przekroczy łącznie 25 szt. (niezależnie od rodzaju), Wykonawca zobowią-

zany będzie uzupełnić braki w terminie do 2 dni, a niezależnie z tego tytułu zostanie obciążony karą umowną w wyso-

kości 0,5% kwoty brutto należnej za wykonaną usługę w miesiącu, w którym przeprowadzono inwentaryzację.     

6. Za świadczenie usług prania i wynajmu pościeli szpitalnej, bielizny i odzieży operacyjnej będących przedmiotem zamó-

wienia i umowy, Wykonawca obciąży Zamawiającego kwotą ryczałtową obliczoną na podstawie ilości pranych kilogra-

mów  wynajmowanego asortymentu.  Faktury będą wystawiane w cyklu miesięcznym. Do każdej faktury Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć zestawienie zawierające informację o asortymencie przekazanym do prania w danym miesią-

cu potwierdzającym ilości wskazane na fakturze. 

7. Wszelkie nakłady poniesione przez Wykonawcę na kompleksową realizację przedmiotu zamówienia nie podlegają zwro-

towi przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie ponosi kosztów uszkodzenia wynajmowanego asortymentu w toku procesu prania z powodu wad 

materiału, wady produkcji lub przedwczesnego zużycia i powstałego z tego powodu uszkodzenia podczas prania. 
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9. Zmawiający ponosi koszt wynajmowanego asortymentu w przypadku jego utraty lub uszkodzenia,  powstałego w wyni-

ku ewidentnej winy Zamawiającego.  

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymania przez cały czas trwania umowy 100% ilości pościeli płaskiej, opera-

cyjnej jak i pozostałej w ilości wynikającej z dzierżawy. Uszkodzony asortyment będzie wymieniony na nowy przez Wy-

konawcę usługi. Obłożenia operacyjne barierowe, fartuchy operacyjne  nie mogą nosić znamion uszkodzeń i być w 

okresie trwania zamówienia w stanie należytym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego z winy Wykonaw-

cy,  Wykonawca usługi wymienia na swój koszt. zniszczoną/uszkodzoną sztukę. 

11. Po zakończeniu umowy Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym w zakresie ilości faktycznie przyjętych przy rozpo-
częciu realizacji zamówienia przedmiotów do dzierżawy odpłatnej (pościel i bielizna) i użytkowania wózków. Z rozlicze-
nia zostanie sporządzony protokół końcowy, który zostanie podpisany przez upoważnione osoby Stron umowy.  

12. Wymagania techniczne dot. bielizny płaskiej (Poszwy, poszewki, prześcieradła): 

- tkanina do 50 % bawełny 

- gramatura tkanin do max. 150 g/m2 
- tkanina odporna na pylenie 
- temperatura prania tkaniny nie mniejsza niż 70

0
 C, 

- Poszwa z zakładką minimum 20cm 
- Poszewka na poduszkę z zakładką minimum 5 cm 

- kolor biały 
 

15.Wymagania dot.  bielizny i obłożeń operacyjnych 
A) obłożenia  operacyjne  barierowe rozm. Standard,   

- wykonane z niepylącej tkaniny bawełnianio-poliestrowej o zawartości bawełny minimum 70 % 
- gramatura tkaniny 160g/m

2
  

- temperatura prania nie mniejsza niż 70
0
 C 

- zaoferowane obłożenia muszą spełniać normy PN-EN 13795 lub równoważne w zakresie pylenia i innych wymogów  
              określonych w normie do 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji    

- certyfikat Oeko-TEX Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium 
- szwy wewnętrzne wzmocnione, wykończone overlokiem 
- kolor niebieski 
 

B)     fartuch operacyjny barierowy - wielokrotnego użytku,  fason standard 

- fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku-, wykonany w polu krytycznym z tkaniny poliestrowej  o grama 
             turze max 125g/m2

  o wysokiej odporności na przesiąkanie cieczy min 90 cm wysokości słupa wody, pole  
               niekrytyczne wykonane z niepylącej tkaniny bawełnianio-poliestrowej o zawartości bawełny minimum 60 %, o grama 
               turze tkaniny max 125 g/m

2
  

- temperatura prania nie mniejsza niż 70
0
 C 

- zaoferowane obłożenia muszą spełniać normy PN-EN 13795 lub równoważne w zakresie pylenia i innych wymogów  
               określonych w normie do 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji    

- certyfikat Oeko-TEX Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium 
- szwy wewnętrzne wzmocnione, wykończone overlokiem 
- kolor niebieski 
 

C) bielizna operacyjna (sukienki, bluzy operacyjne, spodnie operacyjne) fason standard 
- wykonane z niepylącej tkaniny bawełnianio-poliestrowej o zawartości bawełny minimum 48 % 

- gramatura tkaniny 125 g/m2  
- tkanina niepyląca 
- temperatura prania nie mniejsza niż 70

0
 C 

- certyfikat Oeko-TEX Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium 
- zaoferowane ubrania muszą spełniać normy PN-EN 13795 lub równoważne w zakresie pylenia   
- kolor niebieski 

 

16. Dokumenty dotyczące tkanin na powłoki na poduszkę, kołdrę i prześcieradła, które należy dołączyć do oferty: 
1) Certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność ze specyfikacją CEN/TS 14237, 
2) Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa I z niezależnego laboratorium, 
3) karta Danych Technicznych na tkaniny i wyrobu wystawiona przez producenta tkanin lub producenta wyrobu gotowego. 
 
17. Dokumenty dotyczące tkanin na spodnie i bluzę odzież operacyjną  iwyroby barierowe, które należy dołączyć do 
oferty: 
1) certyfikat niezależnego laboratorium potwierdzający pełną zgodność z normą PN EN 13795, 
2) certyfikat Oeko-Tex Standard 100 klasa II z niezależnego laboratorium, 
3) karta Danych Technicznych na tkaniny i wyrobu wystawiona przez producenta tkanin lub producenta wyrobu gotowego



 

 

   Załącznik Cd. 2/1 

Pościel biała– zestawienie 

L.p. Nazwa oddziału Poszwa 

160 x 

200cm 

Poszewka 

50 x 70cm 

Prześcieradło

130 x 240cm 

Poszwa mała 

135x100cm 

Prześcieradło 

małe 

180 x 110 cm 

1 Oddział pediatryczny I 100 100 100 - - 

2 Oddział pediatryczny II 75 75 75 15 15 

3 Oddział pediatryczny III 

neurologia 

60 70 60 24 24 

4 Oddział pediatryczny IV 30 30 30 75 75 

5 Oddział pediatryczny V 70 70 70 50 50 

6 Oddział pediatryczny VI 

endokrynologia 

50 50 50 - - 

7 Oddział pediatryczny VI 

reumatologia 

30 30 30 - - 

8 Chirurgia 150 150 150 50 50 

9 Oddział Chirurgii Głowy i 

Szyi 

100 

 

100 100 20 20 

10 Dział Rehabilitacji - 28 - - - 



 

 

11 SOR 40 40 40 10 10 

12 Oddział Ortopedyczno-

urazowy 

70 70 70 20 20 

13 Przychodnia - 10 10 10 - - 

14 Oddział Rehabilitacji 50 50 50 20 20 

15 OIOM 20 40 60 30 20 

16 Pokoje gościnne 80 80 80 - - 

17 Dział Radiologii - - - - - 

18 Patologia noworodka 40 40 40 100 100 

                                   

RAZEM 

975 1033 1005 414 404 

 

Tolerancja rozmiarów +/- 2 cm 

 

 

 

 

 



 

 

 Obłożenia operacyjne + bielizna operacyjna  (ilość i rozmiary)          załącznik cd. 2/2 
 

L.p. Nazwa asortymentu Blok Operacyjny Oddział Chirurgii Głowy 

i Szyi 

Apteka Centralna Sterylizacja 

1 Serweta operacyjna barierowa standard 

90 x 70cm 

300 szt. x x x 

2 Serweta operacyjna barierowa standard 

150 x 90cm 

300 szt. x x x 

3 Prześcieradło operacyjne barierowe standard 

 220 x 150cm 

400 szt. x x x 

4 Serweta operacyjna 50 x 50cm z otworem 

barierowa 

x 50 szt. x x 

5 Spodnie operacyjne fason standard (gumka w 

pasie) 

 -kolor niebieski 

 

400 szt. 

S -      100 szt. 

M –     100 szt. 

L–       100 szt. 

XXL –  50 szt. 

XXXL – 50 szt. 

x L – 5 szt.(kolor 

niebieski) 

30 szt. (Kolor niebieski) 

S -  10 szt. 

L – 10 szt. 

XXL – 10 szt. 

 

6 Bluza operacyjna fason standard 

 -kolor niebieski 

400 szt.   

S – 100 szt. 

M – 100 szt. 

L – 100 szt. 

XXL – 50 szt. 

XXXL – 50 szt. 

XXL- 20 szt. 

Kolor niebieski 

L – 5 szt. .(kolor 

niebieski) 

30 szt. (Kolor niebieski) 

S -  10 szt. 

L – 10 szt. 

XXL – 10 szt. 

7 Sukienka operacyjna fason standard 

-kolor niebieski 

20szt. 

L– 20 szt. 

 

x XL – 15 szt. .(kolor 

niebieski) 

15 szt. (Kolor niebieski) 

S -  5 szt. 

L –5 szt. 

XXL – 5  szt. 

8 Fartuch operacyjny barierowy fason standard 

- kolor niebieski 

450 szt. w tym 

L – 200 szt. 

XL – 200 szt. 

XXL – 50 szt. 

x x x 

Tolerancja rozmiarów (+/- 2cm) 

Do poz. od 1 do 8 należy zabezpieczyć 2% ilości w postaci „depozytu awaryjnego” każdego rodzaju i rozmiaru asortymentu (jednorazowe obłożenia i fartu-
chy uniwersalne, sterylne + odzież jednorazowa)



 

 

 


