
 

 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Zakres danych obejmuje dane 

niezbędne do realizacji zadań ustawowych lub statutowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do informacji o danych osobowych, 

sprostowania danych osobowych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych 

osobowych, sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej: www.ckppip.edu.pl w zakładce „Dane osobowe” 
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UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA 

 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                            

z 2019 r. poz.1843, z późn. zm), którego przedmiotem jest: Zapewnienie pomieszczeń                                          

i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek                                

i położnych w sesji wiosennej roku 2021. 

 

 

Pytanie nr 1. „(...), analizując liczbę uczestników  pragnę zapytać widzą Państwo możliwość 

zorganizowania sesji w naszych salach, których pojemności kształtują się jak przedstawione 

poniżej - byłaby zatem konieczność podziału na mniejsze grupy – czy biorą Państwo taką 

ewentualność pod uwagę? 

Przedstawiamy możliwości dwóch hoteli należących do naszej (...). Dystans pomiędzy 

obiektami to ok 200m. 

 

(.....) 

Sala (...) – 84 osób - sala bez dostępu do światła dziennego 

Sala (...) – 13 osób - sala z dostępem do światła dziennego 

Sala (...) – 7 osób - sala bez dostępu do światła dziennego 

Sala (...) - sala z dostępem do światła dziennego 

Sala (...) – 10 osób -  sala z dostępem do światła dziennego 

(...) 

Sala  (...) – 75 osób - sala bez dostępu do światła dziennego 

Sala (...) – 26 osób sala z dostępem do światła dziennego 

Sala (...) - 6 - osób sala z pośrednim dostępem do światła dziennego 

http://www.ckppip.edu.pl/


Sala (...) - 6 osób - sala bez dostępu do światła dziennego 

Sala (...) - 6 osób - sala bez dostępu do światła dziennego” 

 

Odpowiedź nr 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z ust. 7 pkt 3 Opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu wymagane jest: 

„odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne, sprawne rolety/wertykale przeciwsłoneczne                                          

w oknach”, Zmawiający nie dopuszcza sal bez dostępu do światła dziennego. Zgodnie z ust. 

5 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – 

Egzaminy powinny odbywać się w tym samym obiekcie. Zamawiający nie wyraża zgody na 

przeprowadzenie egzaminu w oddzielnych obiektach. Zamawiający nie wyraża zgody na inny 

podział osób zdających niż wskazany w ust 5 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia                                       

nr 540229556-N-2020 z dnia 17 listopada 2020r. i informacji o zmianie ogłoszenia z dnia 17 

listopada 2020 r. 
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                                                                                                              Zastępca Dyrektora 

                                                                                                                                                /dokument podpisany elektronicznie/ 
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