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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 248577-2012 z dnia 2012-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Parczew 

Usługa obejmuje pranie na zewnątrz szpitala wraz z transportem asortymentu brudnego do prania 

i przywóz asortymentu czystego po praniu na koszt Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia 

24 miesiące w ilości ok. 108 000 kg prania - miesięczna. Termin składania ofert: 2012-12-11  

 

Parczew: Usługa prania bielizny szpitalnej na zewnątrz. Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-

3521/21/2012. 

Numer ogłoszenia: 3541 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 248577 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 

21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa prania bielizny szpitalnej na 

zewnątrz. Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/21/2012.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa obejmuje pranie na zewnątrz szpitala wraz 

z transportem asortymentu brudnego do prania i przywóz asortymentu czystego po praniu na koszt 

Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia 24 miesiące w ilości ok. 108 000 kg prania - 

miesięczna ilość około 4 500 kg. Asortyment prania który obejmuje: bieliznę pościelową (poszwy, 

poszewki, prześcieradła,parawany), bieliznę operacyjną (bluzy, spódnice, spodnie, sukienki), 

bieliznę porodową, bieliznę zakażoną, bieliznę niemowlęcą plus pieluchy i kocyki, bieliznę 

noworodkową plus pieluchy i kocyki, rożki, kompresy białe i zielone, serwety gazowe, odzież 

szpitalna (piżamy, koszule, szlafroki itp.), odzież ochronną personelu (fartuchy, ubrania lekarskie 

męskie i damskie, bluzy, spodnie), materace, ręczniki, ścierki, obrusy i serwety, koce, poduszki, 

kołdry, firanki, zasłony, wkłady wymienne do mopa, ściereczki kolorowe. Wykonawca powinien 

posiadać dwa własne pojemniki (kosze) na odpady powstające w magazynie bielizny brudnej. 

Pojemniki muszą być wyposażone w worki foliowe w odpowiednim kolorze - odpady komunalne - 

worek koloru niebieskiego, odpady medyczne - worek koloru czerwony. Wykonanie usługi winno 

nastąpić w terminie 24 godzin (oprócz materace, poduszki, kołdry do 72 godzin) od momentu 

odbioru od Zamawiającego asortymentu brudnego do momentu przekazania do magazynu bielizny 

czystej tj. odbiór asortymentu brudnego do godz. 11:00, dostawa upranego asortymentu czystego  
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dnia następnego w godz. 10:00 do 11:00. Brudna bielizna odbierana w dzień poprzedzający dzień 

ustawowo wolny od pracy winna być po upraniu dostarczona do Zamawiającego w dzień 

następujący po dniu wolnym od pracy do godz. 11:00. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6, 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 

98.31.50.00-4, 50.83.00.00-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 SUPER OLA Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Robert Hanc, ul. Chełmska 26,                 

22-150 Wierzbica, kraj/woj. lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 293092,68 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 288262,80 

 Oferta z najniższą ceną: 288262,80 / Oferta z najwyższą ceną: 348040,80 

 Waluta: PLN. 

 

Podpisał:  

                         Dyrektor  

        Samodzielnego Publicznego  

         Zakładu Opieki Zdrowotnej  

                   w Parczewie  

          mgr Janusz Hordejuk 
 


