
 

 

 

Załącznik nr 1 do IWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

ZADANIE 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – kursu specjalistycznego pn. 

„RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA” dla pielęgniarek i położnych 

1. Nazwa szkolenia specjalistycznego:  

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych – dla studentów kierunku 

Pielęgniarstwo II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży  

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu na terenie miasta 

Łomża, dla 40 studentów  kierunku Pielęgniarstwo II stopnia w 2 edycjach (20 osób w jednej 

edycji kursu). 

2.2. Koszt dojazdu, noclegu i pobytu wykładowców w miejscu prowadzenia zajęć teoretycznych i 

stażowych pokrywa Wykonawca. 

2.3. Wykonawca zabezpiecza niezbędny sprzęt i fantomy do realizacji programu kursu specjali-

stycznego. 

2.4. Zamawiający udostępnieni bezpłatnie sale wykładowe wraz ze sprzętem multimedialnym do 

poprowadzenia zajęć obejmujących wykłady, seminaria i ćwiczenia. 

2.5. Sposób realizacji kuru specjalistycznego:  

 Wykonawca odpowiedzialny za realizację kursu jest zobowiązany do opracowania i przed-

stawienia do akceptacji przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu na 14 dni 

przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego. Harmonogram nie może kolidować z planem 

zajęć studentów określonym prze uczelnię.  

 Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z programem kursów specjalistycznych 

zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, opublikowanym przez Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (załącznik Nr 9 do SIWZ), 

 Wykonawca prowadzi rejestrację uczestników, karty kursu specjalistycznego w SMK zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

 Wykonawca powołuje w celu zakwalifikowania studentów na kurs specjalistyczny,  komisję 

kwalifikacyjną, 



 

 

 Placówki stażowe w ramach kursu specjalistycznego zabezpiecza i opłaca Wykonawca,  

 Liczebność grupy stażowej wg programu kursu specjalistycznego zatwierdzonego przez Mi-

nistra Zdrowia, opublikowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych.  

 Całość kursu specjalistycznego będzie realizowana w języku polskim, 

 Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego i zda-

niu egzaminu końcowego, zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do roz-

porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-

nych (Dz.U.2016 poz.1761 z póź. zm.). 

 Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację przebiegu kształcenia podyplo-

mowego, w tym protokoły przebiegu egzaminów lub innych form zakończenia kształcenia, 

przez okres 10 lat od dnia zakończenia kształcenia, 

 Wykonawca prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu określonego rodzaju kształ-

cenia podyplomowego, 

 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość Wyko-

nawca rejestruje przebieg zajęć teoretycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, w zakresie obejmującym dźwięk; nośnik z zarejestrowa-

nymi zajęciami stanowi integralną część dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomo-

wego. 

ZADANIE 2 – Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – kursu specjalistycznego  „WYKO-

NANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH” dla pie-

lęgniarek i położnych; 

1. Nazwa kursy specjalistycznego:  

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i po-

łożnych – dla studentów kierunku Pielęgniarstwo II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP 

w Łomży  

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na 

terenie miasta Łomża, dla 60 studentów  kierunku Pielęgniarstwo II stopnia w 3 edycjach  

(20 osób w jednej edycji kursu). 

2.2. Koszt dojazdu, noclegu i pobytu wykładowców w miejscu prowadzenia zajęć teoretycznych i 

stażowych pokrywa Wykonawca. 



 

 

2.3. Wykonawca zabezpiecza niezbędny sprzęt i fantomy do realizacji programu kursu specjali-

stycznego. 

2.4. Zamawiający dopuszcza udostępnienie bezpłatne sal wykładowych wraz ze sprzętem multi-

medialnym do poprowadzenia zajęć obejmujących wykłady, seminaria i ćwiczenia. 

2.5. Sposób realizacji kuru specjalistycznego:  

 Wykonawca odpowiedzialny za realizację kursu jest zobowiązany do opracowania i przed-

stawienia do akceptacji przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu na 14 dni 

przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego. Harmonogram nie może kolidować z planem 

zajęć studentów określonym prze uczelnię.  

 Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z programem kursów specjalistycznych zatwierdzo-

nym przez Ministra Zdrowia, opublikowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych (załącznik Nr 9 do SIWZ), 

 Wykonawca prowadzi rejestrację uczestników, karty kursu specjalistycznego w SMK zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

 Wykonawca powołuje w celu zakwalifikowania studentów na kurs specjalistyczny,  komisję 

kwalifikacyjną, 

 Placówki stażowe w ramach kursu specjalistycznego zabezpiecza i opłaca Wykonawca,  

 Liczebność grupy stażowej wg programu kursu specjalistycznego zatwierdzonego przez Mi-

nistra Zdrowia, opublikowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych.  

 Całość kursu specjalistycznego będzie realizowana w języku polskim, 

 Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego i zda-

niu egzaminu końcowego, zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do roz-

porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-

nych (Dz.U.2016 poz.1761 z póź. zm.). 

 Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację przebiegu kształcenia podyplo-

mowego, w tym protokoły przebiegu egzaminów lub innych form zakończenia kształcenia, 

przez okres 10 lat od dnia zakończenia kształcenia, 

 Wykonawca prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu określonego rodzaju kształ-

cenia podyplomowego, 

 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość Wyko-

nawca rejestruje przebieg zajęć teoretycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i 



 

 

technik kształcenia na odległość, w zakresie obejmującym dźwięk; nośnik z zarejestrowa-

nymi zajęciami stanowi integralną część dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomo-

wego. 

ZADANIE 3 – Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – kursu specjalistycznego pn. 

„Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek; 

1. Nazwa kursy specjalistycznego:  

Kurs specjalistyczny w zakresie „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek – dla studentów 

kierunku Pielęgniarstwo II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży.  

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego na 

terenie miasta Łomża, dla 60 studentów  kierunku Pielęgniarstwo II stopnia w 3 edycjach (20 

osób w jednej edycji kursu). 

2.2. Koszt dojazdu, noclegu i pobytu wykładowców w miejscu prowadzenia zajęć teoretycznych i 

stażowych pokrywa Wykonawca. 

2.3. Wykonawca zabezpiecza niezbędny sprzęt i fantomy do realizacji programu kursu specjali-

stycznego. 

2.4. Zamawiający dopuszcza udostępnienie bezpłatne sal wykładowych wraz ze sprzętem multi-

medialnym do poprowadzenia zajęć obejmujących wykłady, seminaria i ćwiczenia. 

2.5. Sposób realizacji kuru specjalistycznego:  

 Wykonawca odpowiedzialny za realizację kursu jest zobowiązany do opracowania i przed-

stawienia do akceptacji przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu na 14 dni 

przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego. Harmonogram nie może kolidować z planem 

zajęć studentów określonym prze uczelnię.  

 Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z programem kursów specjalistycznych zatwierdzo-

nym przez Ministra Zdrowia, opublikowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych (załącznik Nr 9 do SIWZ), 

 Wykonawca prowadzi rejestrację uczestników, karty kursu specjalistycznego w SMK zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

 Wykonawca powołuje w celu zakwalifikowania studentów na kurs specjalistyczny,  komisję 

kwalifikacyjną, 



 

 

 Placówki stażowe w ramach kursu specjalistycznego zabezpiecza i opłaca Wykonawca,  

 Liczebność grupy stażowej wg programu kursu specjalistycznego zatwierdzonego przez Mi-

nistra Zdrowia, opublikowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych.  

 Całość kursu specjalistycznego będzie realizowana w języku polskim, 

 Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego i zda-

niu egzaminu końcowego, zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do roz-

porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położ-

nych (Dz.U.2016 poz.1761 z póź. zm.). 

 Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację przebiegu kształcenia podyplo-

mowego, w tym protokoły przebiegu egzaminów lub innych form zakończenia kształcenia, 

przez okres 10 lat od dnia zakończenia kształcenia, 

 Wykonawca prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu określonego rodzaju kształ-

cenia podyplomowego, 

 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość Wyko-

nawca rejestruje przebieg zajęć teoretycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, w zakresie obejmującym dźwięk; nośnik z zarejestrowa-

nymi zajęciami stanowi integralną część dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomo-

wego. 

 

 

 

 


