
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

1 
 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

„Współpraca w zakresie świadczenia usług pralniczych” – PHH Hotele Sp. z o.o. 

Hotel Rycerski w Szczecinie oraz Hotel Kapitan w Szczecinie 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa 

NIP: 676 227 84 06, REGON: 356882180, KRS: 0000219989 

 

II. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 

Hotel RYCERSKI, ul. Potulicka 1A, 70-230 Szczecin 

Hotel KAPITAN, ul. Narutowicza 17d, 70-240 Szczecin 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych w zakresie odplamiania, 
dezynfekcji, prania wodnego i/lub chemicznego z użyciem krochmalu lub środka zmiękczającego, 
maglowania, prasowania, segregacji bielizny czystej z zachowaniem podziału na asortyment, pakowania 
oraz transportu (odbiór i dostawa) pranego asortymentu: 

 poszwy, poszewki, prześcieradła,  obrusy, podkłady higieniczne,   

 ręczniki frotte różnych wymiarów,  

 poduszki, kołdry, koce, narzuty, firany, zasłony. 

Szacunkowa ilość prania wyrażona w kg w okresie 1 roku przedstawia się następująco: 

 Hotel RYCERSKI, ul. Potulicka 1A, 70-230 Szczecin 

bielizna pościelowa: poszwa, poszewka, prześcieradło -              16 500 kg 

bielizna frotte: ręczniki różnych wymiarów  -        8 500 kg 

obrusy       - 2 000 kg 

 Hotel KAPITAN, ul. Narutowicza 17d, 70-240 Szczecin 

bielizna pościelowa: poszwa, poszewka, prześcieradło -              18 000 kg 

bielizna frotte: ręczniki różnych wymiarów  - 7 500 kg 

obrusy       -     200 kg 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. świadczenia usług pralniczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, 

2. odbioru bielizny własnym transportem dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, 

3. dostarczenia odpowiedniej ilości worków do odbioru brudnej bielizny oznakowanych w sposób 
jednoznaczny jako PHH Hotele Sp. z o.o., odpowiednio Hotel RYCERSKI lub Hotel KAPITAN, 

4. świadczenia przedmiotu zamówienia w trybie z dnia na dzień, przy czym ilość odebranej brudnej 
bielizny pościelowej jednego dnia powinna być tożsama z ilością przywiezionej czystej bielizny 
pościelowej następnego dnia, 

5. dostarczania czystej bielizny dwa razy w tygodniu nie później niż do godziny 10:00, 

6. odbiór bielizny brudnej i dostawy bielizny wypranej z i do Hotelu, Dostawca dokonywać będzie we 
własnym zakresie  i własnymi środkami transportu (ręczny sposób odbioru i dostawy asortymentu 
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do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń hotelowych w Hotelu RYCERSKI i Hotelu 
KAPITAN) przy zachowaniu wzajemnie uzgodnionych terminów. Wyprany asortyment będzie 
dostarczany do lokalizacji wskazanych w Zapytaniu ofertowym, poskładany, posortowany według 
asortymentu. Koszt opakowania Wykonawca uwzględnia w cenie zamówienia.  

7. doraźnego prania i dezynfekcji poduszek, kołder, koców, narzut, firan oraz zasłon. 

Zamawiający będzie przygotowywał do przekazania brudną bieliznę w sposób uzgodniony  z wyłonionym 
Wykonawcą.  Ustalenia będą zapewniać sprawną, nieobciążającą żadnej ze stron, realną do wykonania i 
nie powodującą dodatkowego zanieczyszczenia realizację przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca dostarczy czystą pościel w odpowiedni sposób zabezpieczoną przed zabrudzeniem ( np. folia). 

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Oceny prawidłowości wykonania prac objętych niniejszym postępowaniem dokonuje Zamawiający, 
który zastrzega sobie prawo do stałej kontroli jakości wykonanych prac.  

2. W przypadku niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu postępowania, Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt poprawić usługę . 

3. Wykonawca będzie wykorzystywał do wykonania przedmiotu postępowania swoje środki piorące, o 
neutralnym zapachu, wysokiej jakości.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do prania pościeli z uwzględnieniem jej kolorystyki i asortymentu. 

5. Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność za towar objęty przedmiotem postepowania, 
który znajdować się będzie w jego posiadaniu podczas wykonywania usługi tj. od momentu pobrania 
brudnego z hotelu do momentu przekazania czystego do hotelu.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszego 
postępowania z należytą starannością, dokładnością oraz terminowo. 

 

 

Z poważaniem 

Marek Przybyłowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


