
 

 

Znak postępowania: ŁFS.Wady postawy.2020 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

na realizację usługi rekrutacji uczniów i rodziców oraz realizacji zadań w projektach: 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0063/19 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Kolneńskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0065/19 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Łomżyńskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0066/19 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0069/19 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża” UDA-RPPD.07.02.01-20-0067/19 

 

I) Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi rekrutacji uczniów i realizacji zadań w projektach: 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Grajewskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0063/19 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Kolneńskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0065/19 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Łomżyńskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0066/19 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Powiecie Zambrowskim” UDA-RPPD.07.02.01-20-0069/19 

 „Profilaktyka wad postawy dzieci w Mieście Łomża” UDA-RPPD.07.02.01-20-0067/19, 

który jest realizowany przez Łomżyńskie Forum Samorządowe, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności 

społecznej. Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych. Poddziałanie 7.2.1 – Rozwój usług społecznych  

i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Poziom I - Projekt edukacyjny realizowany będzie w formie sesji edukacyjnych dla rodziców dzieci w 

wieku 5-6 lat, zajęć edukacyjnych połączonych z zajęciami ruchowymi uczniów klas I szkół podstawowych 

oraz zajęć edukacyjnych uczniów klas IV i VI szkół podstawowych.  

Projekt obejmuje edukację rodziców/opiekunów oraz uczniów, w zakresie prawidłowej opieki nad 

dziećmi ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy oraz promowania ruchu i zdrowego stylu życia 

wśród uczniów szkół podstawowych. 

Poziom II - Projekt leczenie i rehabilitacja skierowany jest dla dzieci klas IV i VI szkół podstawowych,  

u których w wyniku testów przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki lub higienistki szkolne, 

zweryfikowanych następnie przez lekarza specjalistę stwierdzono wady postawy, w szczególności 

skrzywienie kręgosłupa. Zakres działań rehabilitacyjno- leczniczych zależeć będzie od rodzaju 

stwierdzonych nieprawidłowości, które warunkować będą dobór odpowiednich programów 

terapeutycznych.  

 

1.1.1. I część zamówienia:  

 Rekrutacja i realizacja zajęć edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 5-6 lat (grupy około 12 

osobowe x 2 godziny),  

 Rekrutacja i realizacja zajęć edukacyjnych połączonych z zajęciami ruchowymi uczniów kl. I szkoły 

podstawowej (liczebność klas maksymalnie 20 osób x 20 sesji po 1 godzinie),  

 Rekrutacja i realizacja zajęć edukacyjnych uczniów kl. IV i VI szkoły podstawowej (liczebność klas 

maksymalnie 20 osób x 5 sesji po 45 minut).  



 

 

1.1.2. II część zamówienia:  

 zapewnienie udziału lekarzy mających uprawnienia do wystawiania skierowań na rehabilitację,  

 realizacja zajęć rehabilitacyjnych przy zastosowaniu Specyficznych Metod Fizjoterapeutycznych (10 

sesji x 30 minut na osobę), 

 realizacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych (10 sesji x 60 minut na osobę), 

 realizacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych na basenie (4 sesje x 60 minut, w grupach po około 10 

osób),  

Realizacja części I-II będzie skierowana do rodziców i uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z 

terenu: 

- Powiatu Grajewskiego, 

- Powiatu Kolneńskiego, 

- Powiatu Łomżyńskiego, 

- Powiatu Zambrowskiego, 

- Miasta Łomża 

II. Miejsce świadczenia usługi: Usługi będą świadczone na terenie szkół podstawowych  

i przedszkoli z terenu Powiatu Grajewskiego, Powiatu Kolneńskiego, Powiatu Łomżyńskiego, Powiatu 

Zambrowskiego i Miasta Łomży.  

III. Dni świadczenia usługi: od poniedziałku do piątku w trakcie godzin lekcyjnych w szkołach, a także  

w godzinach wieczornych oraz w soboty.  

IV. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:  

W ramach Zadania I: 

1. Przeprowadzenia zajęć edukacyjnych rodziców/opiekunów uczniów dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia 

muszą być prowadzone przez absolwenta kierunków medycznych lub absolwenta kierunku zdrowie 

publiczne.  

2. Wykonawca opracuje scenariusz edukacji motoryczno-zdrowotnej.  

3. Przeprowadzenia zajęć edukacyjnych połączonych z zajęciami ruchowymi uczniów klas I szkoły 

podstawowej. Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.  

4. Zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach szkolnych, po godzinach lekcyjnych, po uzgodnieniu  

z dyrektorem szkoły i nauczycielami. 

5. Zakłada się zajęcia w wymiarze 1 godz. tygodniowo, 20 razy w ciągu roku. Liczebność klas 20 dzieci. 

6. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych uczniów klas IV i VI szkół podstawowych. Zajęcia muszą być 

prowadzone przez absolwenta kierunków medycznych lub absolwenta kierunku zdrowie publiczne.  

7. Wykonawca opracuje scenariusz zajęć uwzględniając w szczególności metody aktywizujące – praca  

w grupach. 

8. Zakłada się zajęcia w wymiarze 1 godziny lekcyjnej/45 minut, 5 razy w ciągu roku szkolnego w ramach 

tzw. godzin wychowawczych. 

9. Wykonawca nawiąże współpracę z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami celem uzyskania zgody na 

realizację edukacji na terenie danej szkoły/przedszkola. Liczebność klas 20 dzieci. 

W ramach Zadania II 

10. Wykonawca nawiąże współpracę z dyrekcją szkoły w celu pozyskania informacji na temat wyników 

testu przesiewowego przeprowadzonego, przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, wśród uczniów. 



 

 

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział lekarzy specjalistów na terenie szkół uczestniczących  

w projekcie. Lekarze muszą posiadać uprawnienia do wystawiania skierowań na rehabilitację.  

12. Lekarz specjalista przeprowadzi badanie fizykalne (na terenie szkoły), celem którego będzie 

identyfikacja pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych cech skoliozy, dotyczących kręgosłupa wraz z 

kością krzyżową, klatki piersiowej i miednicy oraz dalszych odcinków narządu ruchu. 

13. Lekarz specjalista będzie miał możliwość zlecenia wykonania badania radiologicznego kręgosłupa 

(całego kręgosłupa w projekcji przednio-tylnej i bocznej na stojąco) w celu określenia stopnia rotacji 

kręgu i wielkości sklinowacenia, a także w celu określenia wieku kostnego. 

14. Dzieciom i młodzieży, u których konieczne będzie wykonanie zdjęcia RTG, Wykonawca zapewni drugą 

wizytę u lekarza specjalisty (na terenie szkoły) celem uzyskania ostatecznego rozpoznania. 

15. Lekarz specjalista po stwierdzeniu wady postawy, która kwalifikuje się do rehabilitacji leczniczej 

narządu ruchu, wystawi skierowanie/kartę badania zawierające/zawierającą informacje na temat 

zalecanej metody leczenia/rehabilitacji. Posiadając informacje na temat dostępnych w ramach 

Programu form leczenia i rehabilitacji (wykraczających poza gwarantowane świadczenia opieki 

zdrowotnej), będzie informować rodziców/opiekunów o możliwości włączenia ich dzieci, u których 

rozpoznano wadę postawy, w tym w szczególności zniekształcenie kręgosłupa, do Poziomu II 

niniejszego Programu. 

16. Rekomenduje się, aby fizjoterapeuta prowadzący zajęcia w ramach terapii spełniał następujące 

warunki: posiada kwalifikacje do posługiwania się odpowiednimi metodami terapeutycznymi, ma 

odpowiednie doświadczenie w fizjoterapii stosowanej dla potrzeb ortopedii dziecięcej, posiada 

umiejętności analizy postawy ciała w ontogenezie , posiada umiejętności doboru ćwiczeń w 

zależności od etapów kształtowania się cech motorycznych; 

17. Wykonawca nawiąże współpracę z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów, pielęgniarkami lub 

higienistkami szkolnymi oraz rodzicami/opiekunami - działania informacyjne związane z realizacją II 

Poziomu Programu; 

18. Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z dziećmi ze zdiagnozowaną skoliozą z zastosowaniem 

Specyficznych Metod Fizjoterapeutycznych (sesje 30 minutowe), 

19. Przeprowadzenie ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi ze zdiagnozowaną kifozą i/lub 

lordozą (sesje 60 minutowe). 

20. Przeprowadzenie ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych na basenie z dziećmi u których w ponownym 

badaniu lekarskim stwierdzona zostanie niewystarczającą poprawa skrzywienia kręgosłupa oraz  

z lordozą i/lub kifozą (zajęcia 60 minutowe).  

21. Dzieci ze skoliozo, u których stwierdzona zostanie niewystarczająca redukcja skrzywienia kręgosłupa, 

w wyniku drugiego badania przez lekarza, zostaną objęte cyklem ćwiczeń korekcyjno-

kompensacyjnymi na basenie; 

22. O zasadności rozpoczęcia ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych na basenie każdorazowo będzie 

decydował lekarz specjalista. 

V. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie działań z 

zakresu PoziomuI oraz Poziomu II wobec następującej liczby osób: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  
Powiat 
Grajewski 

Powiat 
Kolneński 

Powiat 
Łomżyński 

Powiat 
Zambrowski 

Miasto 
Łomża 

Łącznie 

Zadanie 1 - Poziom I - 
edukacyjny 

Edukacja rodziców godz. 92 76 100 86 112 466 

Zadanie 1 - Poziom I - 
edukacyjny 

Edukacja połączona z zajęciami ruchowymi dla 
dzieci kl. I 

godz. 380 320 420 340 460 1920 

Zadanie 1 - Poziom I - 
edukacyjny 

Edukacja dzieci kl. IV i VI  godz. 155 130 165 140 185 775 

Zadanie 2 - Poziom II - 
leczenie i rehabilitacja 

Badanie przez lekarza specjalistę Os. 185 153 201 170 224 933 

Zadanie 2 a)– Poziom II 
– leczenie i rehabilitacja 

Leczenie przy zastosowaniu Specyficznych 
Metod Fizjoterapeutycznych 

Os. 98 81 107 90 119 495 

Zadanie 2 b)- Poziom II - 
leczenie i rehabilitacja 

Leczenie przy zastosowaniu ćwiczeń 
korekcyjno-kompensacyjnych 

Os. 87 72 94 80 105 438 

Zadanie 2 - Poziom II - 
leczenie i rehabilitacja 

Drugie badanie przez lekarza specjalistę Os. 185 153 201 170 224 933 

Zadanie 2 - Poziom II - 
leczenie i rehabilitacja 

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne na 
basenie 

Os. 148 122 161 136 179 746 

 

Zadanie 2 a)– Poziom II – leczenie i rehabilitacja oraz Zadanie 2 b)- Poziom II - leczenie i rehabilitacja są wartościami 

zakładanymi i mogą ulec zmianie. 

 tj. przykładowo w Powiecie Grajewskim łącznie 185 dzieci będzie objętych leczeniem, ale czy zostaną objęte  leczeniem 

przy zastosowaniu Specyficznych Metod Fizjoterapeutycznych- Zadanie 2 a)czy leczeniem przy zastosowaniu ćwiczeń 

korekcyjno-kompensacyjnych Zadanie 2 b)wynikać będzie ze wskazania lekarskiego (Badanie przez lekarza specjalistę). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadanie I - Poziom I - edukacyjny 

 
Osoby włączone do programu Rodzice  

Dzieci  
Kl. I 

Dzieci  
Kl. IV 

Dzieci  
Kl. VI 

Sesje 
ogółem 

sesje 
Rodziców 

Sesje Dzieci 
 Kl. I 

Sesje Dzieci 
 Kl. IV, VI 

Powiat 
Grajewski 

1518 (552 Rodzice, 966 Dzieci) 552 370 372 224 627 92 380 155 

Powiat 
Kolneński 

1254 (456 Rodzice, 798 Dzieci) 456 306 308 184 526 76 320 130 

Powiat 
Łomżyński 

1646 (600 Rodzice, 1046 Dzieci) 600 402 404 240 685 100 420 165 

Powiat 
Zambrowski 

1400 (516 Rodzice, 884 Dzieci) 516 340 340 204 566 86 340 140 

Miasto 
Łomża 

1836 (672 Rodzice, 1164 Dzieci) 672 448 448 268 757 112 460 185 

Razem  7654 (2796 Rodzice, 4858 Dzieci) 2796 1866 1872 1120 3161 466 1920 775 

 

 

 Zadanie II - Poziom II - leczenie i rehabilitacja 

Uczniów korzystających z usług zdrowotnych Uczniowie korzystający z ćwiczeń na basenie (80%) 

Powiat Grajewski 185 (96 Kobiet, 89 Mężczyzn) 148 

Powiat Kolneński 153 (80 Kobiet, 73 Mężczyzn) 122 

Powiat Łomżyński 201 (105 Kobiet, 96 Mężczyzn) 161 

Powiat Zambrowski 170 (88 Kobiet, 82 Mężczyzn) 136 

Miasto Łomża 224 (117 Kobiet, 107 Mężczyzn) 179 

Razem 933 (486 Kobiet, 447 Mężczyzn) 746 

 


