
 

 
Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia jednodniowego szkolenia  
z zastosowania lasera holmowego w leczeniu chorób układu moczowego 

w ramach  projektu nr LT-PL-5R-349 pn. „BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach z Programu Współpracy INTERREG V-A 

Litwa – Polska na lata 2014-2020 
 

I. Informacje ogólne 

 

Przedmiot 

zamówienia 

Przeprowadzenie 1 jednodniowego szkolenia dla 8 osób z zastosowania lasera 
holmowego w leczeniu chorób układu moczowego w ramach projektu nr LT-PL-5R-
349 pn. „BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC” dofinansowanego z Programu 
Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020. 
  

Grupa docelowa  W szkoleniu udział weźmie 8 uczestników (przedstawiciele personelu medycznego ze 

Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach (6 osób) i Szpitala w Alytusie (2 osoby)). 

 

Przewidywany 

termin realizacji  

luty-czerwiec 2022 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia przewidywanego terminu realizacji 
szkolenia (nie dłużej niż do września 2022). 
O dokładnym terminie Wykonawca zostanie poinformowany z co najmniej 10-dniowym 
wyprzedzeniem. 
 

Dzień szkoleniowy – 6 godzin akademickich, z uwzględnieniem przerw (1 godzina). 

 

Minimalny 

zakres szkolenia 

Część teoretyczna merytoryczna (ok. 2 godz.): 

 laser holmowy w zabiegach medycznych, 

 wykorzystanie lasera holmowego w enukleacji stercza, przebieg operacji, porady 

praktyczne (na przykładzie urządzenia znajdującego się w posiadaniu Szpitala 

Wojewódzkiego w Suwałkach). 

Część teoretyczna techniczna (ok. 1 godz.): 

 obsługa lasera oraz morceleratora, konfiguracja, porady praktyczne, 

 praca z zestawem narzędzi endoskopowych do morcelatora urologicznego, porady 

praktyczne (na przykładzie urządzenia znajdującego się w posiadaniu Szpitala 

Wojewódzkiego w Suwałkach). 

Część praktyczna (ok. 3 godz.): 

 przeprowadzenie 2 endoskopowych operacji prostaty (operacja wykonywana na 

żywo na bloku operacyjnym w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach 

z wykorzystaniem lasera holmowego znajdującego się w posiadaniu Szpitala 

Wojewódzkiego w Suwałkach i innego niezbędnego sprzętu medycznego). 

Zajęcia praktyczne i teoretyczne merytoryczne prowadzone przez czynnego zawodowa 
lekarza urologa z min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy lekarza urologa oraz 
min. 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów endoskopowych, w tym z 
użyciem lasera holowego.  
 



 

II. Informacje organizacyjno-techniczne 

Obowiązki Zamawiającego Zamawiający zapewnia: 

 salę szkoleniową z rzutnikiem i ekranem oraz flipchartem na 

potrzeby przeprowadzenia części teoretycznej, 

 salę operacyjną z niezbędnym wyposażeniem do przeprowadzenia 

2 endoskopowych operacji prostaty, 

 catering uczestnikom szkolenia, 

 tłumaczenie polsko-litewskie, 

 materiały piśmiennicze uczestnikom szkolenia. 

Obowiązki Wykonawcy Wykonawca: 

 zapewni min. 1 trenera do prowadzenia zajęć, 

 wymagania dla trenera części merytorycznej oraz praktycznej - 

czynny zawodowo lekarz urolog z min. 5-letnim doświadczeniem 

zawodowym w pracy lekarza urologa oraz min. 2-letnim 

doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów endoskopowych, w 

tym z użyciem lasera holmowego, Wykonawca na prośbę 

Zamawiającego przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków odnośnie doświadczenia trenera. 

 na min. 5 dni przed terminem danej sesji przedłoży 

Zamawiającemu treść materiałów szkoleniowych/prezentacji, 

 zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, 

 na materiałach/prezentacjach umieści niezbędne oznakowanie 

zgodnie z wytycznymi Programu Litwa-Polska 2014-2020, 

 po zakończeniu szkolenia Wykonawca przenosi prawa do 

udostępniania materiałów/prezentacji ze szkolenia na 

Zamawiającego, 

 każdemu uczestnikowi  szkolenia na zakończenie udziału wystawi 

certyfikat udziału w języku angielskim (wg wzoru przedłożonego 

przez Zamawiającego). 

 

Rozliczenie usługi  skalkulowana przez Wykonawcę cena uwzględnia wszelkie koszty 

przygotowania i przeprowadzenia szkolenia, w tym 

przeprowadzenie wykładów, operacji, przygotowania prezentacji, 

materiałów, certyfikatów, podróży i pobytu prelegentów, itp., 

 płatność za usługę realizowana na podstawie wystawionej 

faktury/rachunku po podpisaniu przez obie strony zamówienia 

protokołu  realizacji usługi, 

 przelew na rachunek wskazany w umowie w terminie 14 dni od 

daty wystawienia faktury/rachunku. 

 

 


