
 

 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pralniczych - pranie wodne, pranie wodne 

z maglowaniem lub prasowaniem i pranie chemiczne przedmiotów umundurowania i innych przedmio-

tów w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umo-

wy. 
 

Pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem lub krochmaleniem*: 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Waga jednostkowa ( kg ) 

1.  koc  2,30 

2.  podgłówek, poduszka mała 1,15 

3.  poduszka duża 2,05 

4.  kołdra 2,20 

5.  ręcznik frotte 0,25 

6.  ręcznik kąpielowy 0,95 

7.  szlafrok 0,86 

8.  obrus biały (średni) 0,45 

9.  obrus biały (duży) 0,80 

10.  poszewka na podgłówek (mała) 0,15 

11.  poszewka na poduszkę (duża) 0,20 

12.  poszwa na koc/kołdrę 0,90 

13.  prześcieradło 0,35 

14.  prześcieradło z gumką 0,45 

15.  serweta 0,10 

16.  ścierka 0,10 

17.  T-shirt biały 0,15 

18.  czepek kucharza 0,10 

19.  płaszcz płócienny biały 0,35 

20.  bluza pielęgniarki 0,40 

21.  spódnica pielęgniarki 0,38 

22.  
inne przedmioty podlegające praniu wodnemu, 

praniu wodnemu z prasowaniem lub maglowa-

niem 

według wagi jednostkowej danego przed-

miotu 

 *przedmioty, które należy prasować, maglować lub krochmalić będą zgłaszane przy odbiorze do prania.   
 

Pranie chemiczne dotyczy następujących przedmiotów: 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Waga jednostkowa ( kg ) 

1.  bluza dres 0,65 

2.  bluza polowa  0,80 

3.  bluza robocza 0,60 

4.  kurtka ubrania na złą pogodę + podpinka 2,10 

5.  kurtka robocza drelich + podpinka 1,50 

6.  płaszcz roboczy drelich 0,65 

7.  spodnie ubrania na złą pogodę 0,70 

8.  spodnie polowe  1,0 

9.  spodnie robocze 0,70 

10.  spodnie dres 0,65 

11.  ocieplacz do ubrania na zła pogodę 1,45 

12.  ubranie robocze ocieplane 1,80 

Złącznik nr 1 do badania rynku 

z dnia ………………………… 

 

 



 

 

13.  kamizelka ocieplana 0,65 

14.  kamizelka ostrzegawcza 0,15 

15.  kamizelka ostrzegawcza SG 0,30 

16.  inne przedmioty podlegające praniu chemicznemu 
według wagi jednostkowej danego 

przedmiotu 
 

Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy  ilość prania wyniesie około 13 600 kg. Po-

dana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb. 

W przypadku mniejszej ilości prania Wykonawca nie będzie dochodził wypłaty wynagrodzenia oraz 

odszkodowania za niezrealizowanie w całości przedmiotu umowy. 

 

UWAGA: podane ilości są szacunkowymi, wykonanie powyższych usług pralniczych zostanie wyko-

nane zgodnie z tabelą wagową przedmiotu umowy  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania przedmiotów przeznaczonych do prania własnym 

transportem i na swój koszt, dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki, zgodnie z poniższymi wy-

maganiami: 

 w przypadku odbioru we wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00, realizacja zlecenia (wy-

pranie i ponowny dowóz) nastąpi w przeciągu 72 godzin tj. do piątku w godzinach od 12.00 

do 14.00, 

 w przypadku odbioru w piątek w godzinach od 12.00 do 14.00, realizacja zlecenia (wypra-

nie i ponowny dowóz) nastąpi w przeciągu 96 godzin tj. do wtorku w godzinach od 12.00 

do 14.00. 

Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów realizacji usługi, o których mowa w ust. 2, po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu zmiany terminów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy uszkodzonych podczas prania przedmiotów 

poprzez uzupełnienia brakujących guzików, wymiany uszkodzonych zamków błyskawicznych, 

zszycia rozprutych miejsc, naprawy zapięć przy ubraniach, w tym nap i zatrzasków. 

4. Po wykonaniu usługi prania Wykonawca zapakuje przedmioty w opakowania foliowe (przeźroczy-

ste, zamknięte poprzez zgrzewanie) zabezpieczające je w ten sposób przed zniszczeniem i zabru-

dzeniem. W takich opakowaniach będzie dostarczał je Zamawiającemu. Pakowanie odbywać się 

będzie w następujący sposób: bielizna pościelowa i poszewki na poduszki po 20 szt., poszwy po 5 

szt., prześcieradła i ręczniki  po 10 szt., obrusy pojedynczo. 

5. Wydanie i przyjęcie rzeczy przeznaczonych do prania musi być poprzedzone badaniem, które prze-

prowadzają przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w trakcie przyjęcia upranych rzeczy, że są one brudne, poplamione, 

niedoprane lub występują braki ilościowe prześle reklamację, na którą Wykonawca udzieli odpo-

wiedzi w terminie 2 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgo-

dę na reklamację. 

7. W przypadku wystąpienia braków lub zniszczenia przedmiotów oddanych do prania, Wykonawca 

jest zobowiązany do odkupienia zniszczonych lub zagubionych przedmiotów.  

8. Wykonawca dostarczy do siedziby COS SG 4 kontenerowe pojemniki druciane służące do składo-

wania i odbioru brudnych przedmiotów przeznaczonych do prania.  

9. Wykonawca będzie realizował krochmalenie pościeli i obrusów wskazanych mu przez Zamawiają-

cego. 



 

 

10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy innej osobie bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania, przez upoważnionych przedstawicieli Za-

mawiającego, warunków realizacji umowy. 

12. Wykonawca podczas wykonywania wszelkich czynności, związanych z realizacją niniejszej umo-

wy, musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.  

 


