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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE    

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
  

Numer ogłoszenia: 519498-2013; data zamieszczenia: 

13.12.2013 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 512628-2013 data 11.12.2013r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 

7583061 w. 109, fax. 022 7248039. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4) 

W ogłoszeniu jest: 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:  
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- 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. 

 

 
W ogłoszeniu powinno być: 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) Fizjoterapeuta – osoba posiadająca: 
- wykształcenie średnie technik fizjoterapii, bądź  
- wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapii lub rehabilitacji leczniczej, 
- co najmniej roczne 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 balneologii), 
- 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. 
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e) Specjalista Fizjoterapii – 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 półroczne 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. 

 

 
 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 
     -/- 

Jerzy Wysocki 
 

 


