
Załącznik nr 1 - do Zapytania Ofertowego nr DA.210.13.2023.DA 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi prania wraz z odbiorem i dostawą  

dla Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, im. prof. Wacława 

Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532  

w Warszawie”. 

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-CENOWE 

 

Lp. 

 

Przedmiot prania 

 

Ilość 

1 2 3 

1. Fartuch ochronny 357  szt. 

2. Ścierki frotte 429 szt. 

3. Ścierki zwykłe 712 szt. 

4. Obrusy 57 kg 

5. Pościel 124 kg 

6. Poszewki 109 kg 

7. Podpinki 136 kg 

 

1. Zakres prac obejmuje wykonywanie usług pralniczych polegających na: a) praniu,  

c) prasowaniu, d) czyszczeniu, e) odplamianiu uporczywych zabrudzeń. 

2. Wykonawca w ramach udzielonego zamówienia zobowiązany jest do rzetelnego  

i terminowego świadczenia usług pralniczych. 

3. Do wykonywania usług Wykonawca zastosuje środki dopuszczone przez Państwowy Zakład 

Higieny. 

4. Wszystkie środki używane do prania i czyszczenia przedmiotów powinny być dopuszczone do 

obrotu i posiadać aktualne deklaracje lub certyfikaty zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1854) i stosowne 

atesty. Środki te nie mogą powodować podrażnień skóry i odczynów alergicznych. 

5. Zamawiający wymaga, aby przedmioty poddane były płukaniu w płynie zapobiegającym 

elektryzowaniu się, wpływającym na miękkość, poprawiającym komfort użytkowania. 

6. Usługi mają być świadczone do 72 godzin od chwili przekazania asortymentu pralniczego. 

7. Asortyment do prania odbierany przez Wykonawcę będzie przez Zamawiającego 

posegregowany wg asortymentu i zapakowany w worki. 

8. Wykonawca odpowiada za bieliznę Zamawiającego od momentu odebrania jej z IBPRS-PIB, 

do czasu zwrotu do IBPRS-PIB.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na wskutek niewłaściwie 

świadczonej usługi w tym za rzeczy uszkodzone oraz zagubione w czasie prania maglowania 

i prasowania, jak również w czasie transportu. 



10. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze 

użytkowanie bielizny, Wykonawca zobowiązuje się do odkupienia uszkodzonych rzeczy  

w terminie 30 dni. 

 


