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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
MODYFIKACJA Z DNIA 23.02.2018 r. 

 
Dotyczy: „Usługi prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych 
Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz placówkach Strzegomiu i Świebodzicach w podziale na 
zadania:” 
Zadanie 1 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez 
wykwalifikowanych fizjoterapeutów. 
Zadania 2 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez 
osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Dogoterapii. 
Zadania 3 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez 
osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Onoterapii. 
Zadania 4 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez 
osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Hipoterapia. 
Zadania 5 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez 
osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Cyberoko. 
Zadania 6 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez 
osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback. 

 

Rodzaj zajęć wymagania uwagi 

ZADANE 1 
 

Integracja 
odruchów wg 
Sally Goddard 
 
 

Realizacja zamówienia przez 7 fizjoterapeutów z 
wyższym wykształceniem posiadających 
kwalifikacje i doświadczenie z zakresu pracy z 
dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną , 
- certyfikaty: 1.(podstawowy - obowiązkowy 
wymóg) wspomaganie rozwoju dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w nauce- program 
szkolny, wg integracji odruchów dr sallygoddard 
2. metody neurorozwojowe: ndt-bobath, dns 
3. masaż tensegracyjny. 
 
Osoby z wymaganymi kompetencjami wskazane 
przez wykonawcę w ofercie oraz otrzymujące 
najwyższą punktację wg kryteriów oceny oferty. 
 
4. Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia 
umowy z Zamawiającym winien uzyskać umowę 
z zespołem szkół specjalnych na wynajem 
pomieszczeń do działań fizjoterapeutycznych. 

 
Miejsca realizacji 
zamówienia oraz czas 
(liczba godzin). 
Świdnica 4 320 godzin 
(30 uczniów x8 godz. 
tyg x 18 miesięcy) 
Świebodzice 110 godz 
indywidualne 
60 godz. grupowe 
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- zapewnienie dyspozycyjności fizjoterapeutów w 
godzinach od godz 7.00 do godz 15.00 w dni 
powszednie (poniedziałek – piątek). 

ZADANIE 2 
 

Dogoterapia Realizacja zamówienia przez Specjalistę z 
uprawnieniami pedagogicznymi lub zajęcia 
realizowane w obecności pedagoga. Ponadto z 
ukończonym szkoleniem lub kursem w zakresie 
trenera psów lub instruktora szkolenia psów. 
Zwierzę zaświadczenie od weterynarza o opiece 
weterynaryjnej oraz o szczepieniu p/wściekliźnie. 
W sytuacji gdy zwierzę przy użyciu, którego 
Wykonawca będzie realizował terapię nie 
będzie w stanie realizować swoich zadań lub 
też nie uzyska akceptacji dzieci, z którymi 
prowadzana będzie terapia jak też samo 
zwierze nie zaakceptuje i nie będzie 
współpracowało w kontakcie z dziećmi 
objętymi terapią, wykonawca winien zamienić 
zwierze na inne spełniające wszystkie wymogi 
i mogące współrealizować zajęcia 
terapeutyczne. 
 
Wykonawca nie później niż w dniu realizacji 
zajęć przedłoży zamawiającemu wszystkie 
niezbędne dokumenty potwierdzające, iż 
zaoferowane zwierze może współrealizowac 
zajęcia terapeutyczne zgodnie z wymogami 
zamawiającego. 
 
Osoba z wymaganymi kompetencjami wskazana 
przez wykonawcę w ofercie oraz otrzymujące 
najwyższą punktację wg kryteriów oceny oferty. 

Miejsca realizacji 
zamówienia oraz czas 
(liczba godzin). 
Świdnica 72 godz 
( 4 godz/tyg  x18 mies) 
Strzegom  36 godz 
(2 godz/mies x 18 
mies) 

ZADANIE 3 
 

Onoterapia Specjalista z uprawnieniami pedagogicznymi lub 
zajęcia realizowane w obecności pedagoga. 
Ponadto z  ukończonym kursem w zakresie 
onoterapii. Zwierzę zaświadczenie o opiece 
weterynaryjnej. 
W sytuacji gdy zwierzę przy użyciu, którego 
Wykonawca będzie realizował terapię nie 
będzie w stanie realizować swoich zadań lub 
też nie uzyska akceptacji dzieci, z którymi 
prowadzana będzie terapia jak też samo 
zwierze nie zaakceptuje i nie będzie 

Miejsca realizacji 
zamówienia oraz czas 
(liczba godzin). 
Świdnica 252 godz 
 (14 godz/tyg x 18 
mies) 
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współpracowało w kontakcie z dziećmi 
objętymi terapią, wykonawca winien zamienić 
zwierze na inne spełniające wszystkie wymogi 
i mogące współrealizować zajęcia 
terapeutyczne. 
 
Wykonawca nie później niż w dniu realizacji 
zajęć przedłoży zamawiającemu wszystkie 
niezbędne dokumenty potwierdzające, iż 
zaoferowane zwierze może współrealizowac 
zajęcia terapeutyczne zgodnie z wymogami 
zamawiającego. 
 
Osoba z wymaganymi kompetencjami wskazana 
przez wykonawcę w ofercie oraz otrzymujące 
najwyższą punktację wg kryteriów oceny oferty. 

ZADANIE 4 
 

Hipoterapia 
 

Specjalista z uprawnieniami pedagogicznymi lub 
zajęcia realizowane w obecności pedagoga. 
Ponadto z ukończonym kursem w zakresie 
hipoterapii. Zwierzę zaświadczenie o opiece 
weterynaryjnej. 
W sytuacji gdy zwierzę przy użyciu, którego 
Wykonawca będzie realizował terapię nie 
będzie w stanie realizować swoich zadań lub 
też nie uzyska akceptacji dzieci, z którymi 
prowadzana będzie terapia jak też samo 
zwierze nie zaakceptuje i nie będzie 
współpracowało w kontakcie z dziećmi 
objętymi terapią, wykonawca winien zamienić 
zwierze na inne spełniające wszystkie wymogi 
i mogące współrealizować zajęcia 
terapeutyczne. 
 
Wykonawca nie później niż w dniu realizacji 
zajęć przedłoży zamawiającemu wszystkie 
niezbędne dokumenty potwierdzające, iż 
zaoferowane zwierze może współrealizowac 
zajęcia terapeutyczne zgodnie z wymogami 
zamawiającego. 
 
Osoba z wymaganymi kompetencjami wskazana 
przez wykonawcę w ofercie oraz otrzymujące 
najwyższą punktację wg kryteriów oceny oferty. 

Miejsca realizacji 
zamówienia oraz czas 
(liczba godzin). 
Strzegom 36 godz 
(2 godz/miesx18 mies) 

ZADANIE 5 
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Zapisy wspólne dla wszystkich zadań. 
 

1. Zamawiający informuje, iż do podpisania umowy wymaga przedłożenia do wglądu i 
akceptacji dokumenty wszystkich wskazanych do realizacji osób potwierdzające 
posiadane kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. W przypadku 
gdyby przedłożone dokumenty zawierały dane wrażliwe takie jak adres zamieszkania, 
kwoty uzyskanych wynagrodzeń, informacje o stanie zdrowia i inne dane wrażliwe 
zamawiający zezwala na ich anonimizację. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia powierzonego do 
realizacji czynności rehabilitacyjnych i terapeutycznych mienia (urządzeń oraz 
pomieszczeń). 

3. Prowadzone zajęcia będą wykonywane wyłącznie w trakcie pracy ośrodków w 
godzinach i miejscach dla poszczególnych osób ustalonych pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. Ustalenia zostaną poczynione w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy a w 
razie modyfikacji w trakcie realizacji zamówienia w terminach ustalonych pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. Zmiany wymagają formy pisemnej. 

4. Każde uszkodzenie/zniszczenie z winy wykonawcy potwierdzonych urządzeń i 
pomieszczeń będzie protokołowane a kwoty należności za ich usunięcie (potrącane z 
miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy) a wartości indywidualnie określane przy 

Cyberoko Wykształcenie wyższe, pedagogiczne. 
Ukończone studia podyplomowe w zakresie 
neurologopedii. Posiadanie urządzenia  
C-eye oraz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu 
system C-eye. 
 
Wykonawca do realizacji zajęć 
terapeutycznych zastosuje urządzenie 
posiadające wszystkie niezbędne dokumenty 
(atesty, licencje, gwarancje) potwierdzające, iż 
urządzenie może być wykorzystane do zajęć 
terapeutycznych. 
 
Osoba z wymaganymi kompetencjami wskazana 
przez wykonawcę w ofercie oraz otrzymujące 
najwyższą punktację wg kryteriów oceny oferty. 

Miejsca realizacji 
zamówienia oraz czas 
(liczba godzin). 
Świdnica 252 godz 
(14 godz/mies x 18 
mies) 

ZADANIE 6 
 

EEG 
Biofeedback 
 

Wykształcenie wyższe, pedagogiczne. 
Ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia 
podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Ukończony 
kurs EEG Biofeedback I stopnia.  
 
Osoba z wymaganymi kompetencjami wskazana 
przez wykonawcę w ofercie oraz otrzymujące 
najwyższą punktację wg kryteriów oceny oferty. 

Miejsca realizacji 
zamówienia oraz czas 
(liczba godzin). 
Świdnica 216 godz 
(12 godz/mies x 18 
mies) 
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cym ponoszone przez wykonawcę należności każdorazowo nie mogą być mniejsze 
niż 10% wartości bazowej urządzenia/przedmiotu) a w przypadku 
uszkodzeń/zniszczeń pomieszczeń wartość będzie wyceniana w oparciu o 
przedstawioną przez Zamawiającego wycenę. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i osobistą za szkody 
wyrządzone przez urządzenia (zadanie 5) i zwierzęta (zadania 2 do 4) wykorzystane 
do realizacji zajęć terapeutycznych. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy do korzystania w trakcie realizacji zamówienia 
niezbędny sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne i terapeutyczne z zachowaniem reguł 
określonych w punkcie 3 i 4. 

 

 

 

 


