Warszawa, dnia 10.03.2015
SPZOZ U.198/15
OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na
kompleksowe usługi pralnicze. obejmujące:
1. odbiór użytych u Zamawiającego: ubrań roboczych pracowników medycznych, bielizny szpitalnej i
ambulatoryjnej oraz pozostałych wyrobów przeznaczonych do prania,, załadunek odebranego
asortymentu do przeznaczonego w tym celu środka transportu i przewóz do pralni Wykonawcy
(transport brudny),
2. pranie asortymentu i poddawanie dezynfekcji chemiczno–termicznej,
3. dezynfekcja komorowa materacy,
4. prasowanie, maglowanie upranych ubrań i bielizny oraz jej krochmalnie,
5. wykonywanie drobnych napraw: przyszywanie guzików, cerowanie, zszywanie, wymiana zamków
błyskawicznych przy spodniach i spódnicach lekarskich po uszkodzeniu zamków przy prasowaniu
itp.
6. przywóz upranego asortymentu z pralni Wykonawcy środkiem transportu Wykonawcy wraz z
wniesieniem do wskazanych miejsc (transport czysty).
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego należy
złożyć wraz z ofertą, pozytywną opinię właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) zakład Wykonawcy utrzymywany jest w
należytym stanie higieniczno - sanitarnym w sposób zapobiegający zakażeniom i chorobom zakaźnym, w
szczególności ze stwierdzeniem, że pralnia przeznaczona do wykonywania zamawianych usług spełnia
wymogi sanitarno-higieniczne z zakresu prania bielizny szpitalnej oraz że środki transportu przeznaczone do
wykonywania zamawianych usług są dopuszczone do przewożenia bielizny szpitalnej.
Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza cena za realizację całości zamówienia.
Kontakt: Jacek Kozerski tel: 022 643-74-44, w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferty na usługi pralnicze z dołączonym formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik 1 do projektu
umowy) należy składać w terminie do dnia 18.03.2015r., do godziny 11.00 w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr1 sekretariat
Dyrektora
2. fax na numer 022 641-52-14
3. poczta elektroniczna: j.kozerski@zozursynow.pl
Zał. 1 (projekt umowy)

