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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dotyczy postępowania pn.: „Kompleksowa usługa prania: bielizny pościelowej (poszwy, 

poszewki, prześcieradła), obrusów, zasłon, firan, koców, kołder, poduszek, ręczników 

wraz z transportem dla Domów Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego” 

I. Wykaz obiektów: 

Kompleksowa usługa pralnicza będzie wykonywana dla następujących Domów 

Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego: 

D.S. „XX-latka”, Wrocław, ul. Piastowska 1, tel. 71 328-15-38 

D.S. „Ołówek”, Wrocław,  pl. Grunwaldzki 30, tel. 71 328-32-12 

D.S. „Kredka” , Wrocław, ul. Grunwaldzka 69, tel. 71 328-31-59 

D.S. „Słowianka”, Wrocław,  pl. Grunwaldzki 26, tel. 71 328-29-51        

D.S. „Parawanowiec”, Wrocław, pl. Grunwaldzki 28, tel. 71 328-29-56 

II. Wykaz asortymentowo-ilościowy: 

 

III. Wymagania Zamawiającego: 

1. Kompleksowa usługa pralnicza będzie obejmować: pranie wodne: bielizny pościelowej 

(poszwy, poszewki, prześcieradła), obrusów, zasłon, firan, koców, kołder, poduszek, 

ręczników; maglowanie lub prasowanie oraz transport od i do Zamawiającego. 

2. Krochmalenie bielizny pościelowej będzie zgodne z wymaganiami Kierownika domu 

studenckiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie środków piorących, które 

posiadają wymagane atesty i dopuszczenia do użytkowania potwierdzone przez 

Państwowy Zakład Higieny. 

Dom Studencki       

Asortyment 
pralniczy  

Przewidywana 
częstotliwość prania  

Jedn. 
Razem ilość 

roczna  
Razem ilość       

3 lata  

poszwa 1 raz w miesiącu szt. 15840 47520 

poszewka 1 raz w miesiącu szt. 15840 47520 

prześcieradło 1 raz w miesiącu szt. 15840 47520 

koc 1 raz w roku szt. 2390 7170 

kołdra 1 raz w roku szt. 2390 7170 

poduszka 1 raz w roku szt. 2290 6870 

firana 1 raz w roku m2 12426 37278 

zasłona, sukno 1 raz w roku kg 1638 4914 

ręcznik /duży/ 
1 raz w miesiącu szt. 2800 8400 

ręcznik /mały/ 
1 raz w miesiącu szt. 2200 6600 

obrus 1 raz w miesiącu szt. 2900 8700 



4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zagubienie, uszkodzenie mechaniczne, 

zabrudzenie asortymentu pralniczego przekazanego do pralni, powstałe w związku z 

wykonywaniem usług. 

5. Odbiór bielizny brudnej i zwrot bielizny wypranej odbywać się będzie przez Wykonawcę 

i Zamawiającego na podstawie druku protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku, 

gdy obsługą, o której mowa wyżej ze strony Zamawiającego zajmować się będzie 

osoba niepełnosprawna np. niedowidząca, Wykonawca zapewni druk protokołu 

zdawczo-odbiorczego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu 

wzroku. 

6. Wykonawca w obecności Kierownika domu studenckiego lub osoby przez nią 

upoważnionej ma obowiązek przeliczenia pościeli w chwili odbioru bielizny brudnej i 

zwrotu bielizny wypranej. 

7. Wykonawca odbiera brudny asortyment własnym transportem  na swój koszt zgodnie z 

przedmiotem zamówienia według potrzeb Zamawiającego z miejsca (pomieszczenia) 

wskazanego przez dom studencki.  

8. Wykonawca  oddaje czysty asortyment do miejsca (pomieszczenia) wskazanego przez 

dom studencki własnym transportem na swój koszt. 

9. Usługa będzie realizowana w dniach pracy administracji domów studenckich w godz. 

między 8.00 a 15.00. 

10. Na czas transportu bielizna czysta i brudna będzie zabezpieczona w koszach lub 

workach foliowych.  

11. Termin odbioru brudnego asortymentu do prania przez Wykonawcę  nie  może  

być  dłuższy niż  7 dni od telefonicznego zawiadomienia  domu studenckiego.   

12. Termin wykonania usługi pralniczej nie  może  być  dłuższy niż 14 dni od daty 

odbioru brudnej pościeli, obrusów, koców, firan, zasłon, kołder, poduszek, ręczników  

przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności: pranie, 

prasowanie lub maglowanie i transport bielizny będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 

14. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i starannego oraz terminowego 

wykonywania obowiązków objętych umową. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania limitu określonego w 

wykazie asortymentowo-ilościowym i jednocześnie gwarantuje wykorzystanie 50% 

wartości umownej.  

16.  Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy. 

 

IV. Termin realizacji umowy: 

36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy brutto. 

V. Wykaz asortymentowo - ilościowy  

 



Wykaz asortymentowo-ilościowy 

Dom Studencki   
Ołówek  Kredka  Słowianka Parawanowiec XX-latka      

Asortyment 
pralniczy  

Przewidywana 
częstotliwość 

prania  
Jedn. 

Ilość 
roczna 

Ilość 
roczna 

Ilość 
roczna 

Ilość roczna 
Ilość 

roczna 

Razem 
ilość 

roczna  

Razem 
ilość       
3 lata  

poszwa 1 raz w miesiącu szt. 3600 3560 3000 1680 4000 15840 47520 

poszewka 1 raz w miesiącu szt. 3600 3560 3000 1680 4000 15840 47520 

prześcieradło 1 raz w miesiącu szt. 3600 3560 3000 1680 4000 15840 47520 

koc 1 raz w roku szt. 600 600 390 200 600 2390 7170 

kołdra 1 raz w roku 
szt. 550 650 390 200 600 2390 7170 

poduszka 1 raz w roku szt. 500 600 390 200 600 2290 6870 

firana 1 raz w roku 
m

2 3100 4300 1826 900 2300 12426 37278 

zasłona, sukno 1 raz w roku 
kg 318 331 350 189 450 1638 4914 

ręcznik /duży/ 
1 raz w miesiącu szt. 1000 900 300 100 500 2800 8400 

ręcznik /mały/ 
1 raz w miesiącu szt. 1200 1000 0 0 0 2200 6600 

obrus 1 raz w miesiącu szt. 1800 500 0 0 600 2900 8700 

 


