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Remont części budynku A wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej
Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

 rozstrzygnięcie

 treść zapytań do siwz wraz odpowiedziami z dnia 21.11.2013r.

 treść zapytań do siwz wraz ze zmianą z dnia 19.11.2013r.

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.11.2013r.

 treść zapytań do siwz wraz z zmianą z dnia 15.11.2013r.

 treść zapytań  do siwz z dnia 14.11.2013r.

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 15.11.2013r.

 treść zapytań wraz z uzupełnieniem z dnia 08.11.2013 r., informacja o wyznaczeniu WIZJI LOKALNEJ

 treść zapytań wraz z uzupełnieniem z dnia 07.11.2013 r.

 informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści siwz

 ogłoszenie o zamówieniu

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6 i 8

 wzór umowy załącznik nr 7

 Projekt budowlany - branża sanitarna

 Projekt budowlany - branża elektryczna

 Prokekt budowlany branża budowlana

 Specyfikacje STWOiRB

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61903/wynik-informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61683/odpowiedznapytania21112013r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61652/Odpowiedzinapytaniazdnia19112013r.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61653/Ogloszenieozmianieogloszenia-2.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61571/Odpowiedzizdnia15112013r2.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61567/Odpowiedznapytaniazdnia14112013r.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61561/ogloszenieozmianieogloszenia.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61115/odpzdn08112013rwizjalok.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61057/odpnapytwrazzuzupklimprojkonstr.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/61009/sprostowanieomylkipisarskiejdotdaty.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/60975/ogloszenieozamowieniu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/60981/siwzrobbudkrajowyzwarunkami-dobry.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/60977/umowakmpszczecin-budA-remontbudA-1ostateczna.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/60989/Sanitarna.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/60993/Elektryczna.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/60987/Budowlana.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/60983/SpecyfikacjeSTWOiR.zip


 Przedmiary

Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/-bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 50,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w
siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za
koszty sporządzenia siwz na kwotę 10,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez
jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada
siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.
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