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DZIAŁ I 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie 
akademickim  w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 
na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia, Położnictwo pierwszego stopnia, 
Kosmetologia pierwszego stopnia. 
 
 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w 
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 
dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 
medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia14 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. 2020 
poz. 1411), część zajęć edukacyjnych będzie realizowana zdalnie z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość. 
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą traktowane jak 
zajęcia realizowane w ramach kontaktu bezpośredniego. 
 
Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dowolne lub wszystkie części 
zamówienia. W związku z tym każdą wyspecyfikowaną część należy traktować, jako oddzielny 
przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy znajdujące się w ogłoszeniu o 
zamówieniu, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. 

Zamówienie zostało podzielone na 51 następujących części: 
 
 

Część 1 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 80 godzin zajęć z przedmiotu: Język migowy, w 
formie ćwiczeń na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia 
stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy magistra pedagogiki lub inny tytuł zawodowy magistra, 
- minimum kurs pierwszego stopnia języka migowego, 
- minimum 5 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki, 
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- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie języka 

migowego na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
 
Część 2 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 29 godzin zajęć z przedmiotu: Pielęgniarstwo 
psychiatryczne w formie wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok III, 
semestr V oraz VI, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem – 
semestr V oraz zakończonych egzaminem z całości przedmiotu – semestr VI. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- minimum 5  lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki; 
- minimum 5 lat stażu pracy w szpitalu psychiatrycznym lub poradni zdrowia psychicznego; 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie tematyki 

pielęgniarstwa psychicznego na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 3 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120 godzin zajęć z przedmiotu: Mikrobiologia i 
parazytologia, tj. 20 godzin w formie wykładu oraz 100 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy mgr biologii, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zakładzie bakteriologii, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie mikrobiologii  
  i parazytologii na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 4 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 15 godzin zajęć z przedmiotu: Ochrona własności 
intelektualnej w formie wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok I, 
semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy mgr prawa, 
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- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie prawnika, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie ochrony 
własności intelektualnej na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 5 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 godzin zajęć z przedmiotu: Prawo medyczne w 
formie wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok I, semestr I, studia 
stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy mgr prawa, 
- studia lub studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego w ochronie zdrowia, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie prawnika, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie prawa 
medycznego na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 6 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 godzin zajęć z przedmiotu: Pediatria w formie 
wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok II, semestr III, studia 
stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu lekarza, 
- tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii, 
- minimum 5 lat stażu pracy  w zawodzie lekarza, 
- minimum 5 lata stażu pracy w Oddziale Dziecięcym, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie pediatrii na 
kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 7 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 125 godzin zajęć z przedmiotu: Farmakologia, tj. 
25 godzin w formie wykładu oraz 100 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: 
Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, 
zakończonych egzaminem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy  mgr farmacji, 
- minimum 5 lat stażu pracy w farmacji, 
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- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie farmakologii na 
kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 8 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 56 godzin zajęć z przedmiotu: Pielęgniarstwo 
neurologiczne, tj. 16 godzin w formie wykładu oraz 40 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok III, semestr V, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych egzaminem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- minimum tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra mający zastosowanie w  
  ochronie zdrowia, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo.  
 
Część 9 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 35 godzin zajęć z przedmiotu: Pielęgniarstwo 
położniczo-ginekologiczne, tj. 20 godzin w formie wykładu oraz 15 godzin w formie ćwiczeń na 
kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok II, semestr III, studia stacjonarne, rok 
akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem egzaminem z całości przedmiotu. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu położnej, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa, 
- minimum 5  lat stażu pracy w zawodzie położnej, 
- minimum 5 lata stażu pracy w oddziale położniczo-ginekologicznym, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie pielęgniarstwa 
położniczo-ginekologicznego na kierunku Pielęgniarstwo.  
 
 
Część 10 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 85 godzin zajęć z przedmiotu: Pielęgnowanie 
niepełnosprawnych, tj. 25 godzin w formie wykładu oraz 60 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok III, semestr V, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem egzaminem z całości przedmiotu. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
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Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- minimum tytuł zawodowy  mgr pielęgniarstwa, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum 5 lata stażu pracy w opiece długoterminowej, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie pielęgnowania 
niepełnosprawnych na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 11 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 26 godzin zajęć z przedmiotu: Anestezjologia w 
formie wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok III, semestr VI, studia 
stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem z całości przedmiotu. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu lekarza, 
- minimum tytuł  lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub 
ratownictwa  medycznego lub chirurgii, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie lekarza, 
- minimum 3 lata stażu pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub systemie 
ratownictwa medycznego, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie anestezjologii na 
kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 12 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć z przedmiotu: Pielęgniarstwo 
geriatryczne w formie wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok II, 
semestr III, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem z całości 
przedmiotu. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
- 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie pielęgniarstwa 
geriatrycznego na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 13 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 15 godzin zajęć z przedmiotu: Podstawowa opieka 
zdrowotna w formie wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok III, 
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semestr V, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem z całości 
przedmiotu. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
- 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 14 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 55 godzin zajęć z przedmiotu: Przedsiębiorczość i 
kultura pracy, tj. 15 godzin w formie wykładu oraz 40 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok I, semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
- 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresieprzedsiębiorczości  
 i kultury pracy na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
 
Część 15 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 25 godzin zajęć z przedmiotu: Radiologia w formie 
wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, 
rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu lekarza, 
- minimum tytuł  lekarza specjalisty w zakresie radiologii lub chirurgii, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie lekarza, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie radiologii na 
kierunku Pielęgniarstwo. 
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Część 16 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 25 godzin zajęć z przedmiotu: System informacji w 
ochronie zdrowia, tj. 20 godzin w formie ćwiczeń oraz 5 godzin w formie e-learning na kierunku 
studiów: Pielęgniarstwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- tytuł zawodowy magistra ekonomii, zarządzania lub administracji, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- doświadczenie zawodowe w statystyce medycznej w rozliczaniu świadczeń, 
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie systemu informacji w ochronie 
zdrowia na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 17 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 godzin zajęć z przedmiotu: Język migowy w 
formie ćwiczeń na kierunku studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia 
stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy mgr pedagogiki lub inny tytuł zawodowy magistra, 
- minimum kurs Io  stopnia języka migowego, 
- minimum 5 letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki, 
 - minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie języka migowego 
na kierunku Położnictwo. 
 
Część 18 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 25 godzin zajęć z przedmiotu: Psychiatria w tym 
część pielęgniarska, tj. 10 godzin w formie wykładu oraz 15 godzin w formie ćwiczeń w MCSM na 
kierunku studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok III, semestr V, studia stacjonarne, rok 
akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem z całości przedmiotu. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- minimum 5  lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum 5 lata stażu pracy w szpitalu psychiatrycznym lub poradni zdrowia psychicznego, 
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- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie tematyki 
pielęgniarstwa psychicznego na kierunku Położnictwo. 
 
Część 19 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć z przedmiotu: Psychiatria w tym 
część pielęgniarska, tj. 10 godzin w formie wykładu, 5 godzin w formie ćwiczeń oraz 15 godzin w 
formie ćwiczeń w MCSM na kierunku studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok II, semestr III, 
studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem z całości przedmiotu. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- minimum 5  lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum 5 lata stażu pracy w szpitalu psychiatrycznym lub poradni zdrowia psychicznego, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie tematyki 
pielęgniarstwa psychicznego na kierunku Położnictwo. 
 
Część 20 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 35 godzin zajęć z przedmiotu: Mikrobiologia i 
parazytologia, tj. 20 godzin w formie wykładu oraz 15 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy  mgr biologii, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- minimum 5 lat stażu pracy zakładzie bakteriologii, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie mikrobiologii i 
parazytologii na kierunku Położnictwo. 
 
 
Część 21 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 15 godzin zajęć z przedmiotu: Ochrona własności 
intelektualnej w formie wykładu na kierunku studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok I, semestr 
I, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy  mgr prawa, 
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- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie prawnika, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie ochrony 
własności intelektualnej na kierunku Położnictwo. 
 
Część 22 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 godzin zajęć z przedmiotu: Prawo medyczne, tj. 
15 godzin w formie wykładu oraz 5 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Położnictwo, 
studia I stopnia, rok I, semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych 
zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy mgr prawa, 
- studia lub studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego w ochronie zdrowia, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie prawnika, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie prawa 
medycznego na kierunku Położnictwo. 
 
Część 23 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 godzin zajęć z przedmiotu: Pediatria, tj. 10 
godzin w formie wykładu oraz 10 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Położnictwo, 
studia I stopnia, rok II, semestr III, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych 
egzaminem z całości przedmiotu. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu lekarza, 
- tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii, 
- minimum 5 lat stażu pracy  w zawodzie lekarza, 
- minimum 5 lata stażu pracy w Oddziale Dziecięcym, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie pediatrii na 
kierunku Położnictwo. 
 
 
Część 24 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 55 godzin zajęć z przedmiotu: Farmakologia, tj. 30 
godzin w formie wykładu oraz 25 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Położnictwo, 
studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych 
egzaminem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
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Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy mgr farmacji, 
- minimum 5 lat stażu pracy w farmacji, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie farmakologii na 
kierunku Położnictwo. 
 
Część 25 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 15 godzin zajęć z przedmiotu: Anestezjologia i 
stany zagrożenia życia, tj. 10 godzin w formie wykładu oraz 5 godzin w formie ćwiczeń na 
kierunku studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok III, semestr V, studia stacjonarne, rok 
akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem z całości przedmiotu. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu lekarza, 
- minimum tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub 
ratownictwa medycznego lub chirurgii, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie lekarza, 
- minimum 3 lata stażu pracy w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub systemie 
ratownictwa medycznego, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie anestezjologii na 
kierunku Położnictwo. 
 
Część 26 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 godzin zajęć z przedmiotu: Badania naukowe w 
położnictwie w formie wykładu na kierunku studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok II, semestr 
IV, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
- 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie badań 
naukowych  na kierunku Położnictwo. 
 
Część 27 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 15 godzin zajęć z przedmiotu: Radiologia w formie 
wykładu na kierunku studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, 
rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
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Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu lekarza, 
- minimum tytuł lekarza specjalisty w zakresie radiologii lub chirurgii, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie lekarza, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie radiologii na 
kierunku Położnictwo. 
 
Część 28 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 10 godzin zajęć z przedmiotu: System informacji w 
ochronie zdrowia, tj. 5 godzin w formie ćwiczeń oraz 5 godzin w formie e-learning na kierunku 
studiów: Położnictwo, studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- tytuł zawodowy magistra ekonomii, zarządzania lub administracji, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- doświadczenie zawodowe w statystyce medycznej w rozliczaniu świadczeń, 
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie systemu informacji w ochronie 
zdrowia na kierunku Położnictwo. 
 
Część 29 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 160 godzin zajęć z przedmiotu: Podstawy opieki 
położniczej w tym podstawy pielęgniarstwa w formie ćwiczeń w MCSM na kierunku studiów: 
Położnictwo, studia I stopnia, rok I, semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, 
zakończonych zaliczeniem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu położnej, 
- tytuł zawodowy magistra położnictwa, 
- minimum 5  lat stażu pracy w zawodzie położnej, 
- minimum 3 lata stażu pracy w oddziale położniczo-ginekologicznym, 
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo lub Położnictwo. 
 
Część 30 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 70 godzin zajęć z przedmiotu: Pielęgniarstwo 
epidemiologiczne, tj. 10 godzin w formie wykładu oraz 60 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok I, semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
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Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
-tytuł zawodowy  mgr zdrowia publicznego lub inny tytuł zawodowy magistra, 
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum 5 lat stażu pracy w pionie sanitarno epidemiologicznej, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 31 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 50 godzin zajęć z przedmiotu: Prawo w praktyce 
pielęgniarskiej, tj. 10 godzin w formie wykładu oraz 40 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok II, semestr IV, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy  mgr prawa, 
- studia lub studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego w ochronie zdrowia, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie prawnika, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie prawa na  
  kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 32 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 155 godzin zajęć z przedmiotu: Opieka i edukacja 
terapeutyczna w chorobach przewlekłych: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie 
tętnicze, tj. 15 godzin w formie wykładu, 40 godzin w formie ćwiczeń oraz 100 godzin w formie 
ćwiczeń w MCSM na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok I, semestr II, studia 
stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra mający zastosowanie w ochronie  
  zdrowia, 
- posiada specjalizację z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- minimum 5 lat stażu pracy w Oddziale Kardiologicznym, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
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Część 33 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 100 godzin zajęć z przedmiotu: Zarządzanie w 
pielęgniarstwie w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok II, 
semestr IV, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra mający zastosowanie w ochronie  
  zdrowia, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu zarządzania na  
  kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 34 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 65 godzin zajęć z przedmiotu: Informacja 
naukowa, tj. 60 godzin w formie ćwiczeń oraz 5 godzin w formie e-learning na kierunku studiów: 
Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok I, semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, 
zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- minimum tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra mający zastosowanie w  
  ochronie zdrowia i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie informacji  
  naukowej na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 35 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 125 godzin zajęć z przedmiotu: Pielęgniarstwo 
wielokulturowe, tj. 15 godzin w formie wykładu, 60 godzin w formie ćwiczeń oraz 50 godzin w 
formie ćwiczeń w MCSM na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok II, semestr 
IV, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- minimum tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra mający zastosowanie w  
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  ochronie zdrowia i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 36 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 50 godzin zajęć z przedmiotu: Opieka i edukacja 
terapeutyczna w chorobach przewlekłych: zaburzenia zdrowia psychicznego, tj. 10 godzin w formie 
wykładu oraz 40 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, 
rok II, semestr III, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z 
oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra mający zastosowanie w ochronie  
  zdrowia i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, 
- minimum 5  lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum 5 lat stażu pracy w szpitalu psychiatrycznym lub poradni zdrowia psychicznego, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć  w zakresie tematyki  
   pielęgniarstwa psychicznego na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 37 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 75 godzin zajęć z przedmiotu: Opieka i edukacja 
terapeutyczna w chorobach przewlekłych: zaburzenia układu nerwowego, tj. 15 godzin w formie 
wykładu oraz 60 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, 
rok II, semestr III, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z 
oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- minimum tytuł zawodowy  magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra mający zastosowanie w  
  ochronie zdrowia,       
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 38 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 80 godzin zajęć z przedmiotu: Farmakologia i 
ordynowanie produktów leczniczych, tj. 20 godzin w formie wykładu oraz 60 godzin w formie 
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ćwiczeń na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok I, semestr I, studia stacjonarne, 
rok akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy mgr farmacji ze specjalizacją farmacji klinicznej, 
- minimum 5 lat stażu pracy w farmacji, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 39 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 90 godzin zajęć z przedmiotu: Nowe kompetencje 
w pielęgniarstwie, tj. 10 godzin w formie wykładu oraz 80 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok II, semestr III, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- minimum tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra mający zastosowanie w  
  ochronie zdrowia,             
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 40 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 20 godzin zajęć z przedmiotu: Badania naukowe w 
pielęgniarstwie w formie wykładu na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok I, 
semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
- 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 41 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 40 godzin zajęć z przedmiotu: Seminarium 
dyplomowe w formie seminarium na kierunku studiów: Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok II, 
semestr III, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 



 
Zamawiający – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Postępowanie o udzielenie zamówienia „Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w 
ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego i 

drugiego stopnia, Położnictwo pierwszego stopnia, Kosmetologia pierwszego stopnia”. 
 
. 

DA.MP.232.29.2020 

 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
- 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 42 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 120 godzin zajęć z przedmiotu: Opieka i edukacja 
terapeutyczna w chorobach przewlekłych: leczenie nerkozastępcze, tj. 10 godzin w formie wykładu, 
60 godzin w formie ćwiczeń oraz 50 godzin w formie ćwiczeń w MCSM na kierunku studiów: 
Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok II, semestr III, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, 
zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 
- tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
- specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa nefrologicznego, 
- 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- minimum 5 lata stażu pracy w oddziale nefrologicznym, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 43 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 85 godzin zajęć z przedmiotu: Statystyka 
medyczna, tj. 80 godzin w formie ćwiczeń oraz 5 godzin w formie e-learning na kierunku studiów: 
Pielęgniarstwo, studia II stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, 
zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- tytuł zawodowy magistra ekonomii, zarządzania lub administracji, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- doświadczenie zawodowe w statystyce medycznej w rozliczaniu świadczeń, 
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Pielęgniarstwo. 
 
Część 44 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 25 godzin zajęć z przedmiotu: Ochrona własności 
intelektualnej, tj. 5 godzin w formie wykładu oraz 20 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
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studiów: Kosmetologia, studia I stopnia, rok I, semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy magistra prawa, 
- minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie prawnika, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie ochrony   
  własności intelektualnej na kierunku Kosmetologia. 
 
Część 45 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 75 godzin zajęć z przedmiotu: Farmakologia, tj. 15 
godzin w formie wykładu oraz 60 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Kosmetologia, 
studia I stopnia, rok II, semestr IV, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych 
egzaminem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy magistra farmacji, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie farmakologii na  
   kierunku Kosmetologia. 
 
Część 46 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 10 godzin zajęć z przedmiotu: Zakażenia w 
gabinecie kosmetycznym w formie wykładu na kierunku studiów: Kosmetologia, studia I stopnia, 
rok III, semestr V, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z 
oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- tytuł zawodowy magistra w zakresie ekonomiki i organizacji w ochronie zdrowia, 
- studia podyplomowe w zakresie zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej, 
- minimum 5 lat stażu pracy w pionie sanitarno epidemiologicznej, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie zakażeń w  
  gabinecie kosmetycznym na kierunku Kosmetologia. 
 
Część 47 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 45 godzin zajęć z przedmiotu: Parazytologia, tj. 15 
godzin w formie wykładu oraz 30 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Kosmetologia, 
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studia I stopnia, rok II, semestr III, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych 
zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy magistra biologii, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- minimum 5 lata stażu pracy w laboratorium medycznym na stanowisku diagnosty  
  laboratoryjnego, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie parazytologii na  
  kierunku Kosmetologia. 
 
Część 48 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 45 godzin zajęć z przedmiotu: Mikrobiologia, tj. 15 
godzin w formie wykładu oraz 30 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Kosmetologia, 
studia I stopnia, rok I, semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych 
egzaminem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- minimum tytuł zawodowy magistra biologii lub analityki medycznej, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- minimum 5 lat stażu pracy zakładzie bakteriologii, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie mikrobiologii na  
  kierunku Kosmetologia. 
 
Część 49 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 135 godzin zajęć z przedmiotu: Doraźna pomoc 
przedmedyczna, tj. 15 godzin w formie wykładu oraz 120 godzin w formie ćwiczeń na kierunku 
studiów: Kosmetologia, studia I stopnia, rok II, semestr IV, studia stacjonarne, rok akademicki 
2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- tytuł zawodowy magistra ratownictwa medycznego, 
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarza, 
- minimum 5 lat stażu pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub anestezjologii i intensywnej  
  terapii lub systemie ratownictwa, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie doraźnej pomocy  
  przedmedycznej na kierunku Kosmetologia. 
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Część 50 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 30 godzin zajęć z przedmiotu: Pierwszy krok na 
rynku pracy w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Kosmetologia, studia I stopnia, rok III, 
semestr V, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- tytuł zawodowy magistra administracji, 
- minimum 5 lat stażu pracy, 
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na kierunku Kosmetologia. 
 
Część 51 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 160 godzin zajęć z przedmiotu: Anatomia z 
histologią, tj. 100 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Kosmetologia, studia I stopnia, 
rok I, semestr I, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną 
oraz 60 godzin w formie ćwiczeń na kierunku studiów: Kosmetologia, studia I stopnia, rok I, 
semestr II, studia stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych egzaminem. 
 
Termin realizacji zamówienia: od 15 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 
 
Wykonawca musi posiadać: 
- prawo wykonywania zawodu lekarza, 
- tytuł zawodowy lekarza, 
- minimum 5 lat stażu pracy  w zawodzie lekarza, 
- minimum roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie Anatomii na  
  kierunku Kosmetologia. 

 
 

 
 

Informacje ogólne dla wszystkich części: 
 

1) Poprzez zajęcia strony rozumieją w szczególności: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia 
praktyczne. Integralną częścią wykonywanych zajęć są: konsultacje (1 godzina tygodniowo), 
dyżury dydaktyczne, przeprowadzanie egzaminów, sprawdzanie prac kontrolnych studentów 
oraz udzielanie zaliczeń z przedmiotu – za wykonywanie czynności będących integralną 
częścią zajęć nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

2) Harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
3) Zajęcia na studiach stacjonarnych trwają od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00, z 

tym, że plan zajęć ustala Zamawiający. Wykonawca usługi musi się dostosować do planu zajęć 
opracowanego przez Zamawiającego. 

4) 1 godzina określona w opisie przedmiotu zamówienia to 45 min. 
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5) Zajęcia na studiach niestacjonarnych trwają w soboty, niedziele w godzinach od 8:00 do 20:00, 

z tym, że terminy zjazdów ustala Zamawiający. Plan zajęć ustala Zamawiający. Wykonawca 
usługi musi się dostosować do planu zajęć opracowanego przez Zamawiającego.  

6) Szczegółowy harmonogram zajęć dla każdej części zamówienia zostanie ustalony przez 
Zamawiającego i Wykonawcę w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. 

7) Wykonawca usługi musi także w cenie usługi przeprowadzić zaliczenia i egzaminy zgodnie z 
harmonogramem sesji. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia dokumentacji przebiegu 
zajęć zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zamawiającego oraz ją udostępniać na żądanie 
Zamawiającego. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji efektów kształcenia, sylabusów i programów 
kształcenia dla realizowanych zajęć zgodnie  z obowiązującym prawem. 

10) Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy skontaktować się z Dziekanatem 
Wydziału Nauk o Zdrowiu  Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia hospitacji i innych form oceny 
jakości kształcenia zajęć prowadzonych przez Wykonawcę. 

12) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w wymiarze wynikającym z opisu 
przedmiotu zamówienia (umowy), natomiast zajęcia niezrealizowane z powodu nieobecności 
(planowanych i nieplanowanych – wynikających np. ze zwolnień lekarskich, wyjazdów, 
konferencje itp.) muszą być wykonane w innym terminie uzgodnionym z Działem Spraw 
Studenckich i Dydaktyki Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 

13) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów za dojazd Wykonawcy do miejsca, w którym będą 
przeprowadzane zajęcia.  

14) Zamawiający zapewni sale, w których będą przeprowadzane wykłady/ćwiczenia oraz listę 
obecności dla Wykonawcy. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość Wykonawca organizuje miejsce pracy w formie zdalnej we 
własnym zakresie, po uprzedniej konsultacji z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu  
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 
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DZIAŁ II 

DA.MP.232.29.2020 

WZÓR UMOWY  
 

zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy:  
Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620 
reprezentowaną przez:………………………………., zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a                                                               
Panią/Panem/Firmą*  
Adres: 
PESEL/REGON *, NIP:, zwaną dalej „Wykonawcą” 
 

Strony zawierają umowę w trybie zamówienia na usługi społeczne (art. 138o) dla 
przedmiotu zamówienia…., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm), który został 
rozstrzygnięty dnia  ………………. o następującej treści: 

 
§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w ramach Części …. 
zamówienia, następujących czynności: przeprowadzenie ..................................................wraz z 
prowadzeniem dokumentacji przebiegu realizacji zajęć wymaganej przez Zamawiającego w 
zakresie świadczenia usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach 
Wydziału .................................na kierunku .......................... Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 
Płocku. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z jego opisem i wymogami zawartymi w 
ogłoszeniu o zamówieniu oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej 
umowy. 

3. Poprzez zajęcia strony rozumieją (w zależności od złożonej oferty) w szczególności: wykłady, 
ćwiczenia, konwersatoria, seminaria. Integralną częścią wykonywanych zajęć są: konsultacje (1 
godzina tygodniowo), dyżury dydaktyczne, przeprowadzanie egzaminów, sprawdzanie prac 
kontrolnych studentów oraz udzielanie zaliczeń z przedmiotu – za wykonywanie czynności 
będących integralną częścią zajęć nie przysługują dodatkowe wynagrodzenia. 

4. Godzina zajęć wykonania usługi rozumiana jest jako godzina dydaktyczna w wymiarze 
wynoszącym 45 minut. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w § 1 niniejszej umowy 
i powierzonych mu przez Zamawiającego z dochowaniem należytej staranności oraz oświadcza, 
że posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę niezbędną do ich wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie wszelkich 
informacji o przebiegu wykonywania umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli 
prawidłowości jej wykonywania. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z zasadami w zakresie realizacji zajęć 

dydaktycznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności w zakresie prowadzenia 
dokumentacji przebiegu wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

1. Zlecenie będzie wykonywane w terminie od ……………do………….. w…………………... 
2. W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 
dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i 
ratownika medycznego (Dz. U. 2019 poz. 1573) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia14 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
studiów (Dz. U. 2020 poz. 1411), część zajęć edukacyjnych będzie realizowana zdalnie z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą 
traktowane jak zajęcia realizowane w ramach kontaktu bezpośredniego. 

 
§4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 (Część ………) Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto za godzinę (słownie:……………..) przy 
umówionej liczbie ……………. godzin wykonania zlecenia, tj. łącznie ………………….zł 
brutto (słownie:……………………) po odbiorze kolejnych etapów realizacji zlecenia (nie 
częściej niż raz na miesiąc) na podstawie faktury/rachunku wystawionej/wystawionego przez 
Wykonawcę. 

2. Z wynagrodzenia zostaną potrącone wszystkie świadczenia z tytułu podatków i ubezpieczeń 
społecznych zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca osiągnie w ciągu danego miesiąca, z tytułów innych niż 
niniejsza umowa, wynagrodzenie niższe od minimalnego krajowego ogłaszanego w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za dany 
miesiąc zostanie obliczone, jako różnica kwoty określonej w ust. 1 i kwoty składek na 
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, jaką Zleceniodawca obowiązany jest sfinansować w 
związku z wypłatą wynagrodzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych. 

4. W przypadku określonym w ust. 4, całkowity koszt usługi będącej przedmiotem umowy nie 
może przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie: 
a) Faktura/Rachunek i wystawiona przez Wykonawcę, zgodna z przedstawioną ewidencją 

czasu pracy. 
b) Rachunek wraz z ewidencją przepracowanych godzin należy złożyć do osoby zlecającej 

wykonanie zadań i czynności w celu potwierdzenia rachunku pod względem 
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merytorycznym, a następnie przekazywany jest do Kwestury w celu potwierdzenia pod 
względem formalno-rachunkowym. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury/rachunku rozliczającego godziny 
przepracowane w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 15 stycznia roku 
następnego. 

d) Potwierdzenie odbioru wykonania zlecenia dokonuje Dziekan WNZ. 
6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo złożonej 

faktury/rachunku zatwierdzonego zgodnie z  ust. 5 w terminie: 
a) 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu rachunku/faktury do 

Kwestury do 10 dnia każdego miesiąca, 
b) ostatniego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, przy przekazaniu rachunku 

/faktury do Kwestury Uczelni, po ustalonym terminie do 25 dnia każdego miesiąca. 
7. W przypadku nie świadczenia zleconej pracy w danym miesiącu Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia „zerowej” ewidencji czasu pracy.  
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP 774-

24-72-620 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania zleconej pracy. Tym samym osoba 

trzecia nie może otrzymać przysługującego mu wynagrodzenia. 
10. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

rachunku/fakturze. 

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada/dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, 

doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo z 
należytą starannością oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zlecenie stanowiące przedmiot niniejszej umowy będzie tworzone 
przez niego samodzielnie, pozbawione będzie wad prawnych oraz że nie będzie naruszało praw 
osób trzecich, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych 
związanych z realizacją umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, 
informować go o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych utrudnieniach w realizacji 
prac objętych umową. 

4. Wykonawca zapewni osobiste wykonanie przedmiotu umowy przez osobę wskazaną w ofercie. 
5. W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający jako administrator danych upoważnia 
Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 
niniejszej umowy.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
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7. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy: 
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowej umowy, 
c) Wykonawca powierzy wykonywanie prac wymienionych w § 1 niniejszej umowy innym 

osobom, 
d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z przepisami regulującymi 

proces dydaktyczny, 
e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z przepisami ustawy o 

zawodach pielęgniarki i położnej oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym 

terminie lub naruszy istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeżeli elementy 
świadczonej usługi będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez naliczania kar umownych, w 
przypadku braku możliwości uruchomienia lub kontynuowania danego przedmiotu ze 
względu na okoliczności nie zależne od niego np. ze względu na małą ilość lub brak osób 
uczestniczących w procesie rekrutacji. 

4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na 
piśmie. 

§ 7 
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 
a) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 
b) zmniejszenia do 50% wartości realizowanego zamówienia w przypadku zmniejszenia ilości 

godzin, a tym samym wynagrodzenia, 
c) przedłużenia terminu umowy w przypadku zmian w organizacji procesu dydaktycznego, 
d) obniżenie ilość/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia 

Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej 
zmiany. Rozliczenie  zostanie dokonane w oparciu o koszt 1 godziny, podanej  w formularzu 
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, 

e) aktualizacji sposobu i zakresu prowadzonych zajęć ze względu np. na zmiany 
obowiązujących przepisów, 

f) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 
-zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub 

cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, 
-zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, bunty, niepokoje, 
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strajki, 

g) skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wcześniejszego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

§8 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne wykonywanie czynności wynikających 

z niniejszego zlecenia pozbawione wad i wykonane w sposób umówiony. 
2. Strony ustanawiają następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 
niezrealizowanego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy za daną część 
zamówienia, 

b) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy z tytułu 
niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osoby wykonującej przedmiot umowy*Zapis istnieje jedynie w przypadku, 
gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy osobiście. 

c) w przypadku opóźnienia w świadczeniu usługi powyżej 15 minut od planowanego  
rozpoczęcia zajęć  w wysokości 100,00 zł za każde spóźnienie, 

d) w przypadku niezjawienia się na zajęciach w wysokości 300 zł za każdą 
nieusprawiedliwioną nieobecność. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia, a następnie odstąpienia od  
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu 
opóźnienia,  jak i odstąpienia od umowy z przyczyn należących do Wykonawcy. 

§9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu     

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. W przypadku zaistnienia sporu właściwym będzie sąd dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona 

jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu). 
4. Umową sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego, 
 jeden dla Wykonawcy. 

 

…………………………………………                                       …………………………………………..  

         (Zamawiający)                                                                                         (Wykonawca) 

                                                           
i Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług 


