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BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
 
działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/23/O/11 w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych na  

 

 

„Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta Milanówka”. 
 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 8668-2012 umieszczonego dnia 10.01.2012 roku 
 
 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 09.12.2011 roku numer 419352-2011 

 

 

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz konsultacji 
lekarskich dla mieszkańców Milanówka.  
 
Usługi mają być wykonywane w lokalu przy ulicy Warszawskiej, wydzierżawionym od Zamawiającego 
na sprzęcie w części wydzierżawionym wraz z lokalem a w części własnym.  

 
W zakres usług objętych zamówieniem wchodzą zabiegi fizykoterapii, masażu, kinezyterapii oraz 
konsultacje lekarskie.  
 
Szczegółowy zakres usług z podanym czasem trwania pojedynczego zabiegu jak  
i przewidywaną liczbą zabiegów w miesiącu przedstawia tabela „Wykaz zabiegów” – załącznik nr 1. 

 
Prawo do korzystania z usług przysługuje wyłącznie osobom zameldowanym 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 zabiegów wymaganych przez 
Zamawiającego. Lokal spełnia wymagania bhp, sanitarne oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca musi zapewnić pozostały sprzęt wymagany do prawidłowego wykonania usług.  
 
Wykonawca świadczący usługi rehabilitacyjne zobowiązany będzie do zawarcia  
z Zamawiającym odrębnych umów na dzierżawę lokalu i sprzętu na okres trwania umowy na realizację 
zamówienia. Wykonawca na podstawie tych umów będzie uiszczał opłatę za dzierżawę lokalu i sprzętu. 
 
Wysokość opłaty za dzierżawę lokalu wynosi 1.150,00 zł miesięcznie. W kwotę dzierżawy nie są 

wliczone opłaty licznikowe za media takie jak: energia elektryczna, woda z kanalizacją, wywóz 
nieczystości stałych oraz ogrzewanie olejowe. Te opłaty Wykonawca będzie ponosił osobno na 
podstawie odrębnych umów. Natomiast wywóz nieczystości stałych Wykonawca będzie wykonywał we 
własnym zakresie. 
 
Za dzierżawę sprzętu Wykonawca będzie ponosił miesięczne opłaty w wysokości 165,00 zł. Wszelkie 
naprawy dzierżawionego sprzętu Wykonawca ponosi na koszt własny.  
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Wykonawca zapewni pacjentom dostęp do lekarza specjalisty w miejscu wykonywania zabiegów w 
godzinach rannych jak również popołudniowych.  Lekarz będzie przyjmował pacjentów na podstawie 
skierowań wystawionych przez lekarzy pierwszego kontaktu lub lekarzy specjalistów. Lekarz będzie 
wyznaczał odpowiedni zestaw zabiegów zgodnie z potrzebami wynikającymi ze schorzeń każdego 
pacjenta. Pacjent będzie mógł być kierowany na 2 cykle zabiegów w jednym kwartale.  
 
Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne będą świadczone przez pracowników Wykonawcy – 
rehabilitantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1800. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia rejestru pacjentów zawierającego dane osobowe 
przyjmowanych pacjentów (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania), liczbę i rodzaj wykonywanych 
zabiegów.  
 
Wykonawca dla każdego pacjenta zobowiązany będzie do założenia indywidualnej karty pacjenta, w 
której lekarz specjalista będzie zapisywał 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. 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 1 roku po zakończeniu umowy. 
Wszelkie dokumenty oraz informacje związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu na jego prośbę.  
 
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 zestawienie 
świadczonych w danym okresie usług z podaniem ich liczby i wartości wg cen jednostkowych 
podanych w cenniku usług.  
 
Zabiegi będą wykonywane dla około 70 osób miesięcznie. Liczba przyjmowanych pacjentów w 
gabinecie może ulec zmianie.  
 
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia podane liczby wykonywanych zabiegów 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 nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.  
 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do 
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.  
 
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. 

 
CPV  85 31 25 00 – 4  Usługi rehabilitacyjne 
 
 Kategoria usług 25 – Usługi społeczne i zdrowotne 
           

 

Zamówienia udzielono: w dniu 05.01.2012 roku  

 

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 
 

 

Liczba odrzuconych ofert: 1 
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Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„MILANMED” 
ul. Warszawska 18 

05-822 Milanówek 
 
 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 291.069,00 zł. 
 

 

 
Cena wybranej oferty: 148.896,00 zł 

 

 

Oferta z najniższą ceną: 148.896,00 zł / oferta z najwyższą ceną: 522.275,00 zł 

 

                            
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

          -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         


