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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) dalej zwaną ustawą Pzp 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Usługi rehabilitacyjne dla 
mieszkańców miasta Milanówka” 

  
OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  1111..1122..22001133  rrookkuu  nnuummeerr    

512628-2013 
 

 
ZZaammiieesszzcczzeenniiee  ooggłłoosszzeenniiaa:: obowiązkowe 

OOggłłoosszzeenniiee  ddoottyycczzyy:: zamówienia publicznego 

 
  

11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  
 

11..11    NNaazzwwaa  ii  aaddrreess:: 
Gmina Milanówek  
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
REGON: 013269150; NIP: 5291799245; 
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl 

 

aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::    
  
www.milanowek.pl 
 

11..22..  RRooddzzaajj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::  
 
Administracja samorządowa 

 
22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
22..22  RRooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa::  
  
Usługi  
 

22..33  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  ii  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::::  
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz konsultacji 
specjalistów (lekarza i fizjoterapeuty) dla mieszkańców miasta Milanówka.  
 
W zakres usług objętych zamówieniem wchodzą zabiegi fizykoterapii, masażu, kinezyterapii oraz 
konsultacje specjalistów. Usługi w zakresie konsultacji specjalistów będą świadczyć lekarz i 
fizjoterapeuta. 
 
Wykonawca w ciągu miesiąca może wykonać maksymalną ilość zabiegów z danego rodzaju: 

1) fizykoterapia – 975 
2) masaż  - 26 
3) kinezyterapia – 1752 
4) poradnia rehabilitacyjna – 70 

 
Szczegółowy zakres usług z podanym czasem trwania pojedynczego zabiegu jak  
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i przewidywaną liczbą zabiegów w okresie miesiąca przedstawia tabela „Wykaz zabiegów” – załącznik nr 
1. 
 
Prawo do korzystania z usług objętych przedmiotowym zamówieniem przysługuje wyłącznie osobom 
zameldowanym na pobyt stały na terenie miasta Milanówka.  
 
 Zamawiający posiada lokal, w którym Wykonawca będzie świadczył usługi rehabilitacyjne dla 
mieszkańców miasta. Lokal, którym dysponuje Zamawiający przystosowany jest do świadczenia 
specjalistycznych usług rehabilitacyjnych oraz jest częściowo wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny – 
załącznik nr 2, umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie części zabiegów wymaganych przez 
Zamawiającego. Lokal spełnia wymagania bhp, sanitarne oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca musi zapewnić pozostały sprzęt wymagany do prawidłowego wykonania zabiegów 
wskazanych przez Zamawiającego.  
 
 Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia przedmiotowych usług  
w wydzierżawionym od Zamawiającego lokalu, znajdującym się przy ulicy Warszawskiej. Wykonawca  
obowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy dzierżawy lokalu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia świadczenia przedmiotowych usług.   
 
Wykonawca zobowiązany będzie również wydzierżawić od Zamawiającego sprzęt, którym dysponuje 
Zamawiający,  w tym celu między Stronami zostanie zawarta umowa dzierżawy sprzętu, najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia świadczenia usług rehabilitacyjnych. 
 
Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres trwania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. 

Wykonawca na podstawie tych umów będzie uiszczał miesięczne opłaty za dzierżawę lokalu i sprzętu. 
 
Wysokość opłaty za dzierżawę lokalu wynosi 1.250,00 zł miesięcznie. W kwotę dzierżawy nie są 
wliczone opłaty licznikowe za media takie jak: energia elektryczna, woda z kanalizacją, wywóz 
nieczystości stałych oraz ogrzewanie. Te opłaty Wykonawca będzie ponosił osobno na podstawie 
odrębnych umów. Natomiast wywóz nieczystości stałych Wykonawca będzie wykonywał we własnym 
zakresie. 
 Czynsz dzierżawny lokalu będzie podlegał rocznej waloryzacji od roku 2015 o wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły, ogłaszany przez Prezesa GUS, ze skutkiem od dnia 1-go 
stycznia. 
 
Za dzierżawę sprzętu Wykonawca będzie ponosił miesięczne opłaty w wysokości 175,00 zł.  

Wykonawca w związku z realizacją zamówienia ponosi pełną odpowiedzialności za sprzęt 
rehabilitacyjny znajdujący się w lokalu, w tym odpowiada za jego serwis, naprawy uszkodzenia, utratę 
lub zniszczenia. Wszelkie koszty naprawy i serwisu sprzętu udostępnionego Wykonawcy przez 
Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca zapewni pacjentom dostęp do specjalistów, tj. lekarza i fizjoterapeuty  w miejscu 
wykonywania zabiegów w godzinach rannych jak również popołudniowych.  Specjaliści  będą 
przyjmowali pacjentów na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy pierwszego kontaktu lub 
lekarzy specjalistów. Specjaliści będą wyznaczali odpowiedni zestaw zabiegów zgodnie z potrzebami 
wynikającymi ze schorzeń każdego pacjenta.  

Osoby, które posiadają już skierowanie na określone zabiegi rehabilitacyjne podpisane przez 
uprawnionego do tego lekarza specjalistę, mogą zgłosić się do kierownika punktu rehabilitacyjnego w 
celu ustalenia terminu wykonania zabiegów bez uprzedniej konsultacji z lekarzem specjalistą, którego 
usługi zapewnia Wykonawca. 
 

Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne będą świadczone przez pracowników Wykonawcy – 
rehabilitantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00. 
 
 Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru pacjentów 
zawierającego dane osobowe przyjmowanych pacjentów (imię, nazwisko, nr Pesel oraz adres 
zamieszkania), liczbę i rodzaj wykonywanych zabiegów.  
 
 Wykonawca dla każdego pacjenta zobowiązany będzie do założenia indywidualnej karty 
pacjenta, w której specjaliści będą zapisywali datę wizyty oraz rodzaj zaleconych zabiegów i ich liczbę.  
 
Ponadto Wykonawca założy kartę zabiegową indywidualnie dla każdego pacjenta.  
W karcie zabiegowej muszą znajdować się informację o przeprowadzonych zabiegach, ich terminach i 
czasie trwania zabiegu. Pacjent po każdej wizycie  
w gabinecie poświadcza własnym podpisem wykonany zabieg.  
 
Wykonawca przechowuje karty pacjentów i karty zabiegów jak i inne dokumenty związane z 
przedmiotem zamówienia przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji umowy. 
 
Wszelkie dokumenty oraz informacje związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu na każde żądanie bez podania przyczyny.  
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W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni możliwość kontaktu 
telefonicznego z personelem odpowiedzialnym za zabiegi rehabilitacyjne. Podając numer telefonu jak i 
numer faxu do informacji Zamawiającego jak i mieszkańców miasta Milanówka. 
 
Rozliczenie za wykonane usługi rehabilitacyjne nastąpi po upływie każdego miesiąca po wystawieniu 
przez Wykonawcę faktury VAT. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) listę imienną przyjętych świadczeniobiorców w danym okresie rozliczeniowym wraz z  
zestawieniem świadczonych usług zawierającym liczbę i wartości wg cen jednostkowych 
podanych w cenniku usług, 

2) oświadczenie, iż osoby przedstawione na ww. liście korzystały wyłącznie  
z usług rehabilitacyjnych opłaconych ze środków finansowych otrzymanych od gminy w 
ramach zawartej umowy. 

 
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia podane liczby wykonywanych zabiegów w ciągu miesiąca 
mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb.  
Zamawiający nie gwarantuje wykonania zabiegów rehabilitacyjnych w zakładanej ilości. Zwiększenie 
liczby zabiegów rehabilitacyjnych może mieć miejsce tylko w przypadku zmniejszenia ilości innych 
zabiegów wymienionych w „wykazie zabiegów”. Jednakże ogólna wartość wykonanych zabiegów nie 
może przekroczyć kwoty zawartej umowy.  
Zmniejszenie ogólnej liczby zabiegów w trakcie realizacji umowy nie uprawnia Wykonawcy do 
odszkodowania.  
 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do 
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.  

 
Od 2015 r. ceny jednostkowe zabiegów przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą 
podlegały urealnieniu na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły, ogłaszany 
przez Prezesa GUS, ze skutkiem od dnia 1-go stycznia danego roku, w przypadku gdy wskaźnik 
przekroczy 5%. 
 
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z 
przepisami prawa oraz zasadami norm obowiązujących przy realizacji usług rehabilitacyjnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów  
i sprzętu posiadającego odpowiednie atesty, normy branżowe oraz na żądanie Zamawiającego okazania 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatów bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z Polską 
Normą. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego (nie później niż w ciągu trzech dni roboczych) 
pisemnego  informowania Zamawiającego o zmianach personalnych osób uczestniczących w realizacji 
przedmiotowego zamówienia, które posiadają uprawnienia do realizacji zamówienia i które to osoby 
Wykonawca wskazał w ofercie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

  22..55..  WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń  ((CCPPVV))::  
  
CPV 85 31 25 00 - 4  usługi rehabilitacyjne       

 

  22..66.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  cczzęęśścciioowweejj::  
 

nie 
 
 22..77.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  wwaarriiaannttoowweejj.. 
  

nie 

  
 22..88.. CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa: 

 
zakończenie: 31.12.2016 

 

33..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  PPRRAAWWNNYYMM,,  EEKKOONNOOMMIICCZZNNYYMM,,  
FFIINNAANNSSOOWWYYMM  II  TTEECCHHNNIICCZZNNYYMM  

 
 33..11.. wwaaddiiuumm:: 
 

IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  tteemmaatt  wwaaddiiuumm::  
 
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 15.000,00 PLN.  
 

Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
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Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 19.12.2013 roku 
do godziny 1215 .  
 
Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w 
Białej Rawskiej Filia Milanówek  numer rachunku   
62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”  
i oznaczyć: „Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta Milanówka” 
lub w formach wymienionych w art. 46 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 
 
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na 
koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a  potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć 
do oferty. 

 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy 
załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45,  a ich 
poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty 
został złożony w oddzielnej kopercie. 

 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 

 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 

zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
 

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

  
  

33..33..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy      
                ssppeełłnniieenniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww:: 
 

33..33..11 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
               jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia  
w zakresie art. 22 ustawy Pzp. 

 
33..33..22 wiedza i doświadczenie 

 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
bądź wykonuje co najmniej 1 usługę (zamówienie) rehabilitacji leczniczej, która obejmowała zabiegi dla 
co najmniej 70 osób rocznie. 
 
Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza 
nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część 
zamówienia już wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w powyższym 
warunku. 

 

Jeżeli Wykonawca  przedstawi 1 usługę wykonaną bądź wykonywaną dla mniej niż 70 osób rocznie, 
będzie to uznane przez Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań 
w stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla 
należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia. 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu usług w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym w szczególności co do zgodności 
z wymienionym w powyższym warunku. 
Należy udokumentować ilość wykonanych usług rehabilitacyjnych załączając dowody potwierdzające 
należyte wykonanie bądź wykonywanie. 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dowodów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
 

33..33..33 potencjał techniczny 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku dot. potencjału 
technicznego. 
 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w zakresie art. 22 ustawy 
Pzp. 

 

33..33..44 osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami   
 

a) Przedstawiciel Wykonawcy – osoba posiadająca: 

           - ogólną wiedzę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, 

           - co najmniej roczne doświadczenie w koordynacji podobnych zadań. 
Osoba proponowana na to stanowisko będzie spełniać zadania kierownika punktu 
rehabilitacyjnego; 
 

b) Rehabilitant – osoba posiadająca: 
- wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapii lub rehabilitacji leczniczej, 
- co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie prowadzenie zabiegów     
   rehabilitacyjnych. 
Osoba proponowana na to stanowisko będzie wykonywała/nadzorowała wykonywanie 
zabiegów przez świadczeniobiorców.  
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej 2 osobami spełniającymi 
powyższy warunek. 
 

c) Lekarz specjalista – osoba posiadająca: 
- wykształcenie wyższe medyczne (np. ortopeda, neurolog lub lekarz medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii), 
- co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku. 
Osoba proponowana na to stanowisko będzie kierowała świadczeniobiorców na określone 
zabiegi rehabilitacyjne zgodnie ze schorzeniami pacjentów. Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą spełniającą powyższy warunek. 
 

d) Fizjoterapeuta – osoba posiadająca:  
- tytuł specjalistyczny w dziedzinie fizjoterapii na zasadach określonych w przepisach w 
sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia lub  
-  tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia; 
- co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku. 

Osoba proponowana na to stanowisko będzie kierowała świadczeniobiorców na określone 
zabiegi rehabilitacyjne zgodnie ze schorzeniami pacjentów. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą spełniającą powyższy 
warunek. 

 
Przez doświadczenie zawodowe osób wymienionych w ppkt. od b) do d) należy rozumieć okres od daty 
ukończenia stażu do daty składania ofert. 
 
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące dysponowania personelem. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość personelu w celu zapewnienia należytego i 
terminowego wykonania umowy, w tym osoby mogące zastąpić personel w przypadku absencji 
pracowniczej. 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu personelu w zakresie kwalifikacji  i ilości osób w nim wskazanych w szczególności 
co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 
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33..33..55 sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, iż posiada ubezpieczenie deliktowe 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o 
wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (sto tysięcy zł.)   
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację załączonych dokumentów w zakresie wskazanym w ww. warunku,  w szczególności czy z 
załączonego dokumentu wynika, że został opłacony (jeżeli nie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
dowód opłacenia ubezpieczenia),co do zgodności z zakresem ubezpieczenia objętym dokumentem z 
wymienionym w powyższym warunku. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 

33..44.. iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  oośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  lluubb  ddookkuummeennttaacchh,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć        
            WWyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww        

                  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244  uusstt..11      
              uussttaawwyy  ::  

  
  

33..44..11  WW  zzaakkrreessiiee  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh        

                  mmoowwaa  ww  aarrtt..    2222  uusstt..  11  uussttaawwyy,,  oopprróócczz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww      

                uuddzziiaałłuu  ww    ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  
 

• Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie;  
 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 
 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 
 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

 
 

33..44..22  WW  zzaakkrreessiiee  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244    
                            uusstt..  11  uussttaawwyy,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  
  

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
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wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  

 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert;  
 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 
dla wykonawcy, określonym w pkt 3.4.2.  

 

33..44..33  DDookkuummeennttyy  ppooddmmiioottóóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  
  
JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  pprrzzeeddkkłłaaddaa::  
 
 

33..44..33..11    ddookkuummeenntt  wwyyssttaawwiioonnyy  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  
zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy,,  żżee::  
  

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

  
33..44..33..22  
     

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;  
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• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert.  

 
 

33..44..44    ddookkuummeennttyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  ddoo  tteejj  ssaammeejj  ggrruuppyy  kkaappiittaałłoowweejj::  
 
 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

 4.PROCEDURA 
  4.1.1. TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
przetarg nieograniczony 
 

 4.2.1. KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt:: 
 
Najniższa cena 
 

  44..33.. zzmmiiaannaa  uummoowwyy   

pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  zzaawwaarrtteejj  uummoowwyy  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttrreeśśccii  ooffeerrttyy,,  nnaa  

ppooddssttaawwiiee  kkttóórreejj  ddookkoonnaannoo  wwyybboorruu  wwyykkoonnaawwccyy:: 

DDooppuusszzcczzaallnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  uummoowwyy  oorraazz  ookkrreeśślleenniiee  wwaarruunnkkóóww  zzmmiiaann  
 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 
przypadkach: 

1) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wartość umowy ulegnie odpowiedniej zmianie 
w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła; 

2) od 2015 r. ceny jednostkowe zabiegów przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą 
podlegały waloryzacji na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS, ze skutkiem od dnia 1-go stycznia danego roku, w przypadku 
gdy wysokość wskaźnika przekroczy 5%; 

3) od 2015 roku ceny jednostkowe zabiegów przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie 
będą podlegały urealnieniu na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły, 
ogłaszanego przez Prezesa GUS, ze skutkiem od dnia 1-go stycznia danego roku, w przypadku 
gdy będzie on niższy niż obowiązujący w roku zawarcia umowy; 

4) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie 
wykonywania zamówienia; 

5) konieczności zmiany miejsca świadczenia usług; 
6) inne okoliczności, nie dające się przewidzieć, które wpływają na realizacje przedmiotu umowy; 
7) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), a nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne dotychczasowy podwykonawca; 

8) zmiany wskazanego w złożonej ofercie personelu, a nowy personel wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne dotychczasowy personel. Wykonawca o zmianie personelu zobowiązany jest 

niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego przedstawiając stosowne dokumenty 
potwierdzające uprawnienia nowego personelu. 

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę treści umowy Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego pisemnie. 

  
44..44..  IInnffoorrmmaaccjjee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  
  
44..44..11..  aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj,,  nnaa  kkttóórreejj  jjeesstt  ddoossttęęppnnaa    ssppeeccyyffiikkaaccjjaa  iissttoottnnyycchh  
wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
www.milanowek.pl.  
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SSppeeccyyffiikkaaccjjęę  iissttoottnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  aaddrreesseemm::  
 
na wniosek Zainteresowanego, w referacie Oświaty w Urzędzie Miasta Milanówka  ulica Spacerowa 4, 
Milanówek w godzinach pracy Urzędu  

 
44..44..44..  TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oo  ddooppuusszzcczzeenniiee  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  
lluubb  ooffeerrtt::  

 
19.12.2013 roku,  godzina 12:15 

 

MMiieejjssccee:: w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4, 

bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 

 
44..44..55.. TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą::  

 

OOkkrreess  ww  ddnniiaacchh:: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.) 

 
 

44..44..1166.. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

 
 

 44..44..1177.. czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
 
nie 

 
          Burmistrz Miasta Milanówka 

          -/- 
       Jerzy Wysocki 

 


