
 
 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

                                      
             Milanówek, dnia 13.12.2013r. 

 

Nr sprawy: TOM.271.2.31.2013         

 
                                                                              
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/35/O/13 na „Usługi rehabilitacyjne dla 
mieszkańców miasta Milanówka” 
 

 
 

 
Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
 
 
 W pkt. 5 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków” Zamawiający dokonał częściowych 
zmian wprowadzając modyfikację istniejących zapisów: 
  
 
W zakresie „Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia”, Zamawiający zmienił częściowo warunki dot. 
personelu i obecnie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, iż będzie dysponował 
m.in.: 
 

 
a) Fizjoterapeutą – 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. 

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

 
Przez doświadczenie zawodowe osób wymienionych powyżej należy rozumieć okres od 
daty ukończenia stażu do daty składania ofert. 
 
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące dysponowania personelem. 
 

 
Pozostałe warunki dot. personelu tj. przedstawiciela Wykonawcy i lekarza specjalisty 
wskazane w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
na podstawie art.38 ust.4a ust. 1 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
  
 
 

 
       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  
                                                                                                                      -/-                                       
                                                                                                                             Jerzy Wysocki 
 


