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Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia
Kompleksową usługę prania i dzierżawy pościeli/bielizny szpitalnej wraz z wdrożeniem i wynajmem
systemu do automatycznej identyfikacji asortymentu (RIFD).
I.
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) stosowania środków piorących i dezynfekcyjnych zgodnie z zaleceniami PZH, posiadających
odpowiednie świadectwa i certyfikaty, gwarantujące właściwą jakość prania nie powodując
przyspieszonego zużycia bielizny. Pranie winno odbywać się zgodnie z wymogami
obowiązującymi w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących
Szpitala, zastosowania oddzielnych cykli prania bielizny pochodzących z oddziałów i bloków
operacyjnych.
b) wykonanie badania na czystość mikrobiologiczną bielizny czystej i wózków transportowych
minimum raz na kwartał na koszt wykonawcy oraz przekazanie wyników Zamawiającemu;
c) identyfikacja bielizny szpitalnej niżej opisany system,
d) odbiór bielizny brudnej i dostarczanie czystej, codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach pod 8.00-14.00 (w uzasadnionych przypadkach może zaistnieć konieczność
odbioru bielizny brudnej i dostarczanie czystej po raz drugi w tym samym dniu roboczym);
e) dostarczenie bielizny czystej zapakowanej w worki bądź folię w ciągu 24 godzin licząc
od chwili odebrania jej ze szpitala w ilości zgodnej z ilością odebranego asortymentu;
f) dostarczanie bielizny czystej i odzieży na wózkach będących własnością Wykonawcy
g) sortowanie i pakowanie z zachowaniem podziału na asortyment i komórki organizacyjne
Zamawiającego
h) zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników/koszy transportowych do składowania bielizny
brudnej (szacowana ilość od 3-4 szt.)
i) Dezynfekcji podlegać będzie asortyment przekazany w czerwonych workach opisanych
„komora dezynfekcyjna”
II.
Przedmiot umowy obejmuje:
1) Kompleksową usługę prania pościeli/bielizny szpitalnej, w zakres której wchodzi: odbiór od
Zamawiającego brudnej bielizny, dezynfekcja, maglowanie, moczenie, pranie, krochmalenie,
czyszczenie na sucho, suszenie, prasowanie, naprawa asortymentu posiadającego wady,
wymiana asortymentu podlegającego kasacji na nowy, dowóz do szpitala następującego
asortymentu:
a) bieliznę pościelową (poszwy, poszewki, prześcieradła)
b) bieliznę operacyjną (podkłady
c) odzież medyczną (bluzy, spodnie, fartuchy)
d) odzież szpitalną (pidżamy, koszule, szlafroki,),
e) odzież pacjentów z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
f) materace, poduszki, kołdry, koce,
g) mopy, ścierki
h) bieliznę noworodkową (śpiochy, śliniaki, pieluchy)
2) Usługa dzierżawy pościeli/bielizny szpitalnej, w zakresie asortymentu na który składają się:
a) komplet pościelowy: 650 szt.
składający się z: poszwy na koc/kołdrę (160 x 200 cm) i poszewki na poduszkę (70 x 80 cm),
b) prześcieradła (160 x 280 cm) – 850 szt.
O minimalnych następujących parametrach:

- wykonane z tkaniny bawełnianej o gramaturze min. 150g/m²
- dopuszcza się różnice w wielkościach dzierżawionej pościeli w zakresie (+/- 5 cm)
- temperatura prania do 90°C
3) Wdrożenie wraz z użyczeniem systemu do automatycznej identyfikacji asortymentu przez
czytnik drogą radiową polegającego na znakowaniu odzieży i tekstyliów za pomocą chipów
RFID UHF (RFID „Radio-Frequency Identification”) lub równoważnego, a w szczególności:
a) wdrożenie systemu pozwalającego na bezdotykowe liczenie bielizny oznakowanej,
b) wyposażenie na okres realizacji umowy pomieszczenia magazynowego Zamawiającego
w urządzenia do odczytu informacji zawartej w chipach, w celu kontroli ewidencji i obiegu
bielizny z chipami (czytniki przenośne kodów, bramki do zaczytywania brudnej bielizny lub
stół wydawczy),
c) wyposażenie Zamawiającego na okres realizacji umowy w zestaw komputerowy z drukarką
oraz oprogramowaniem do prowadzenia rozliczeń dla zastosowanej technologii,
d) przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania
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