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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
                    Numer ogłoszenia: 241998 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013

świadczenie usługi w zakresie prania bielizny i pościeli szpitalnej       - przetarg nieograniczony
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 194400-2013 z dnia 2013-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania, reperacji oraz prasowania bielizny i pościeli szpitalnej 
w ilości około  162 000 kilogramów w ciągu 36 miesięcy trwania umowy (około 4500 kilogramów miesięcznie) wraz...
Termin składania ofert: 2013-05-28 

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania, reperacji oraz 
prasowania bielizny i pościeli szpitalnej w ilości około 162 000 kilogramów w ciągu 36 miesięcy trwania umowy (około 
4500 kilogramów miesięcznie) wraz z transportem w tym: a) pranie wraz z całkowitą dezynfekcją pościeli i bielizny 
szpitalnej oraz maglowanie; b) pranie i dezynfekcja materacy łóżkowych; c) pranie z dezynfekcją i prasowanie odzieży 
służbowej medycznej; d) pranie z dezynfekcją koców, kołder, poduszek; e) pranie ubrań roboczych personelu 
gospodarczego; f) reperacja zniszczonej pościeli i odzieży. Dokonywanie krawieckich napraw pościeli i bielizny 
np.:przyszywanie uszkodzonych kieszeni, guzików, pasków oraz zszywanie uszkodzonych zamków innych podobnych 
uszkodzeń winno odbywać się się po upraniu i wysuszeniu bielizny. Ilości asortymentu odłożone do reperacji winne być 
zapisane w uwagach w protokole zdawczo - odbiorczym; Pralnia powinna stosować technologię przystosowaną do prania 
bielizny szpitalnej zgodnie wymaganiami dotyczącymi prania i dezynfekcji. Pralnia powinna mieć zapewnioną barierę 
higieniczną, czyli fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną, czystą oraz śluzę szatniową między strefami.. Nie 
dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej ani wariantowej.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9.

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2013.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

 LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• DORADO S.C., ul. Noniewicza 38 B, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie. 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336000,00 PLN.

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

• Cena wybranej oferty: 314280,00  Oferta z najniższą ceną: 314280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 403380,00

Zatwierdził dnia 24.06.2013r 
Prezes „Olmedica” w Olecku Sp z o o 
mgr. Katarzyna Mróz

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875 
Wysokość kapitału zakładowego: 4.179.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2008 nr: 106607-2011-AQ-POL-FINAS 
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=194400&rok=2013-05-17

