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Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek
Policji woj. zachodniopomorskiego.

 ponowne rozstrzygnięcie postępowania w części 7

--------------------------------------------------------------

 unieważnienie rozstrzygnięcia postępowania w części 7

---------------------------------------------------------------

 rozstrzygnięcie postępowania w częściach 1-35 oraz 37

------------------------------------------------------------------------------

 unieważnienie części 36 postępowania

------------------------------------------------------------------------------

 wyjaśnienia do pytań i wniosków złożonych w dniu 18.03.2013r.

------------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.03.2013r.

 zmodyfikowana treść siwz wraz z załącznikami: nr 1 - zmodyfikowany formularz ofert cenowej, nr 3 i
4 formularz oświadczeń wykonawcy 

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 2 - formularz kalkulacji cenowej na 37 częsci

 załącznik do siwz nr 2 - w wersji do edycji

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 5 - warunki wykonania przedmiotu zamówienia

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 6 - zestawienie relacji łaczy cyfrowych

 zmodyfikowany załącznik do siwz nr 7 - zestawienie punktów agregacji

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51285/powtorny_wynik_7_na_strone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/51283/uniewaznienie_7_na_strone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50783/wynik_na_strone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/50731/uniewaznienie_cz_36.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49183/net_odp_7.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49063/ZMIANA_OGL_I_TERMINU_Z_DN_15_03_notice.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49065/MODYF_siwz_i_zal_1_3_4.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49065/MODYF_siwz_i_zal_1_3_4.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49067/MODYF_zal_2__form_kalk_cen.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49097/MODYF_zal_2__form_kalk_cen.odt
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49069/MODYF_zal_5__warunki_wykonania.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49071/MODYF_zal_6__zest_relacji.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49073/MODYF_zal_7__agregacja.pdf


 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 8 - wzór umowy

 wyjaśnienia do pytań i wniosków złożonych w dniach 14,15 i 18.02.2013r.

----------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.03.2013r.

 zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wadium

---------------------------------------------------------

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.02.2013r.

 zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wadium

----------------------------------------------------------

 treść zapytań do siwz nr 6

 treść zapytań do siwz nr 3 i 4

 treść zapytań do siwz nr 5

-------------------------------------------------------------

 wyjaśnienia do pytań i wniosków złożonych w dniach 04.02.2013r. oraz 07.02.2013r.

 załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 2

 treść zapytań do siwz nr 1 i 2

----------------------------------------------------------------

 treść ogłoszenia opublikowanego w dniu 29.01.2013r.

 siwz wraz załacznikami: nr 1 - formularz kalkulacji cenowej, nr 3 i 4 - oświadczenia wykonawcy

 załacznik do siwz nr 2 - formularz kalkulacji cenowej na 38 części

 załacznik do siwz nr 5 - warunki wykonania przedmiotu zamówienia

 załącznik do siwz nr 6 - zestawienie relacji łączy cyfrowych

 załacznik do siwz nr 7 - zestawienie punktów agregacji

 załącznik do siwz nr 8 - wzór umowy 

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49075/MODYF_zal_8__wzor_umowy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/49077/net_odp_3_4_5_6.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48911/sprostowanie_2_notice_11_03_13.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48913/info_na_strone__przesuniecie_terminu_otwarcia_2.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48705/sprostowabie_notice_28_02_13.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48709/info_na_strone__przesuniecie_terminu_otwarcia.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48473/pyt_6.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48325/pyt_3_i_4.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48327/pyt_5.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48253/2_wersja_odp_1__2.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48251/wlasciciele.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/48135/pyt_1_2.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/47917/opublikowane_ogloszenie_o_zamowieniu_29_01.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/47919/siwz_i_zal_1_3_4.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/47921/zal_2__kalkulacja_cenowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/47923/zal_5__warunki_wykonania.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/47925/zal_6__zestawienie_relacji.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/47927/zal_7__zestawienie_agregacji.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/47929/zalacznik_8_do_SIWZ_Umowa_po_zm_25_01_13.pdf


-----------------------------------------------------------------

 informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu 25.01.2013r.
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http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/47859/ogloszenie_o_zamowieniu_przeslane_25_01_13.pdf
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