
 

 

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” 

 

 

 

 
 

KA.260.2.2020.JN Warszawa, 17 listopada 2020 r. 

 
 

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

 
 

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. „czy światło dzienne w salach egzaminacyjnych będzie wymagane” 

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”. 

Pytanie nr 2. „jaka będzie liczba uczestników egzaminu w tym samym czasie – czy możemy 

zaproponować kilka sal” 

Odpowiedź nr 2. Zamawiający informuje że liczba uczestników  poszczególnych egzaminów 

została  wskazana w ust.1 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia o zamówieniu, w tabeli: „HARMONOGRAM EGZAMINÓW: SESJA wiosenna 

marzec/kwiecień/maj 2021 r” w kolumnie: „Łączna liczba wniosków”. Zamawiajacy dopuszcza 

przeprowadzenie egzaminu w danej dziedzinie w kilku salach, zgodnie z zastrzeżeniem 

opisanym w ust. 5  Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

o zamówieniu,: „w jednej Sali egzaminacyjnej nie może być więcej niż 150 osób”. Zamawiający 

informuje o zmianie  załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, opisanej poniżej. 

Pytanie nr 3. „czy znane są daty egzaminów” 

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


Odpowiedź nr 3. Zamawiający informuje, że daty egzaminów zgodnie z ust. 12 Opisu 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, zostaną 

ustalone po zawarciu umowy z Wykonawcą: „Termin każdego egzaminu zostanie ustalony w 

formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.” 

Pytanie nr 4 „W nawiązaniu do postępowania nr KA.260.2.2020.JN, Zwracam się z uprzejmą 

prośbą o udostępnienie dokumentów w formie edytowalnej” 

Odpowiedź nr 4 Zamawiający udostępni na stronie wwww.ckppip.edu.pl w formie edytowalnej 

załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularz oferty. 

 

Jednocześnie Zamawiajacy dokonuje zmiany ogłoszenia: 

1) w załączniku  nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu zamówienia, 

poprzez zmianę zapisu w ust.5 z: „Powierzchnia sal egzaminacyjnych: powinna być 

dostosowana dla każdej grupy zdających i liczby członków komisji egzaminacyjnej. W 

Sali egzaminacyjnej nie może być więcej niż 150 osób zdających. Egzaminy powinny 

odbywać się w tym samym obiekcie, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w pkt. 

16.” na: „Powierzchnia sal egzaminacyjnych: powinna być dostosowana dla każdej 

grupy zdających i liczby członków komisji egzaminacyjnej. W Sali egzaminacyjnej nie 

może być więcej niż 150 osób zdających. Dopuszczalna ilość sal egzaminacyjnych do 

przeprowadzenia jednego egzaminu wynosi: 

a)  do 150 osób zdających – maksymalnie dwie sale egzaminacyjna, 

b) od 151 do 250 osób zdających – maksymalnie trzy sale egzaminacyjne, 

c) od 251 do 400 osób zdających – maksymalnie cztery sale egzaminacyjne, 

d) od 401 do 625 osób zdających – maksymalnie osiem sal egzaminacyjnych. 

Egzaminy powinny odbywać się w tym samym obiekcie, zgodnie z wytycznymi, o których 

mowa w pkt. 16” 

2)  w Części I Postanowienia ogólne ust. 4 pkt. 3 ppkt. 2: „Zaleca się, aby koperta była 

zaadresowana według poniższego wzoru, opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

Centrum Kształcenia Podyplomowego                                              ………………. 

Pielęgniarek i Położnych  

ul. A. Pawińskiego 5 A,  

02-106 Warszawa      

 



Oferta na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia 

egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2021 r. 

 

NIE OTWIERAĆ przed dniem  23 listopada 2020 r. przed  godz. 12:30” 

3) w Części V Informacje o trybie składania i otwarcia ofert ust.1 pkt.1: „Ofertę należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy A. Pawińskiego 5A 

Budynek D, II piętro w Sekretariacie Zamawiającego do dnia  23 listopada 2020 r. do 

godziny  10.00.    

Godziny pracy Sekretariatu 8.00 -16.00.” 

4) w Części V Informacje o trybie składania i otwarcia ofert ust.1 pkt.3 : „Zamawiający 

otworzy złożone oferty w dniu 23 listopada 2020 r. o godzinie 12:30.” 

 

 

  

 

 
                                                                                              Beata Szlendak 

                                                                                                              Zastępca Dyrektora 

                                                                                                                                                /dokument podpisany elektronicznie/ 
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