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świadczenie usług medycznych z zakresu
medycyny pracy dla policjantów i pracowników
Policji województwa zachodniopomorskiego oraz
Wydziału w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji oraz Zarządu w Szczecinie
Centralnego Biura Śledczego

 - informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 05.01.2016 r

 - informacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej w dniu 31.12.2015 r

 - rozstrzygnięcie części 1 z dn. 17.12.2015 r.

 - unieważnienie części 2  z dn. 17.12.2015 r.

 - unieważnienie rozstrzygnięcia części 1 z dn. 14.12.2015 r.

 - rozstrzygnięcie części 1 z dn. 12.11.11.12.2015 r.

 - ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.12.2015 r.

 - ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o sprostowaniu przekazane do publikacji Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.12.2015 r.

 - odpowiedzi z dn. 04.12.2015 r. na pytania do siwz, przedłużenie terminu składania ofert do
11.12.2015 r.

 - odpowiedzi z dn. 02.12.2015 r. na pytania do siwz

 - zmodyfikowane dn. 01.12.2015 r. formularze kalkulacji cenowej dla części 1 i 2 - załączniki nr 6.1 i
6.2 do siwz

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75429/ogloszenieoudzieleniuzamowieniaopublikowanewDziennikuUrzedowymUniiEuropejskiejwd.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75429/ogloszenieoudzieleniuzamowieniaopublikowanewDziennikuUrzedowymUniiEuropejskiejwd.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75405/ogloszenieoudzieleniuzamowieniaprzekazanedopublikacjiUrzedowiPublikacjiUniiEurop.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75405/ogloszenieoudzieleniuzamowieniaprzekazanedopublikacjiUrzedowiPublikacjiUniiEurop.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75261/ponownerozstrzygnieciecz1informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75260/uniewaznieniezdn17122015cz2informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75099/uniewaznienierozstrzygnieciecz1informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75075/rozstrzygnieciecz1informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75075/rozstrzygnieciecz1informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/75075/rozstrzygnieciecz1informacjanastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74973/ogloszeniedodatkowychinformacjisprostowaniedoogloszeniaozamowieniuopublikowanewD.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74973/ogloszeniedodatkowychinformacjisprostowaniedoogloszeniaozamowieniuopublikowanewD.pdf
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http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74892/ogloszeniedodatkowychinformacjiinformacjeosprostowaniuprzekazanedopublikacjiUrze.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74891/Pytaniaiodpowiedzidosiwz04122015r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74891/Pytaniaiodpowiedzidosiwz04122015r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74834/Pytaniaiodpowiedzidosiwz02122015r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74753/zmodyfikowanedn01122015rformularzekalkulacjicenowejdlaczesci1i2-zalacznikinr61i6.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74753/zmodyfikowanedn01122015rformularzekalkulacjicenowejdlaczesci1i2-zalacznikinr61i6.pdf


 - zmodyfikowany dn. 01.12.2015 formularz oferty cenowej - załącznik nr 1.2 do siwz

 - zmodyfikowany dn. 01.12.2015 formularz oferty cenowej - załącznik nr 1.1 do siwz

 - odpowiedzi z dn. 01.12.2015 r. na pytania do siwz

 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami nr 1,2,3,4,5

 - formularze kalkulacji cenowej dla części 1 i 2 - załączniki nr 6.1 i 6.2 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia z zał. - załącznik nr 8 do siwz

 - wykaz badań profilaktycznych - załącznik do opisu przedmiotu zamówienia nr 8.5a i 8.5b

 - wzór umowy część 1 - załącznik nr 7.1 do siwz

 - wzór umowy część 2 - załącznik nr 7.2 do siwz

 - wzór skierowania ogólny - załącznik nr 3 do umowy

 - wzór skierowania szczepienia - załącznik nr 4 do umowy

 - wzór skierowania kierowca - załącznik nr 5 do umowy

 - wzór skierowania steromotorzysta - załącznik nr 6 do umowy

 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
26.11.2015 r.

 - ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu
23.11.2015 r.
 

 

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 5,00 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,

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74755/zmodyfikowanydn01122015formularzofertycenowej-zalaczniknr12dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74754/zmodyfikowanydn01122015formularzofertycenowej-zalaczniknr11dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74752/Pytaniaiodpowiedzidosiwz01122015r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74614/siwzzzalacznikaminr12345Word.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74615/formularzekalkulacjicenowejdlaczesci1i2-zalacznikinr61i62dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74618/opisprzedmiotuzamzzal-zalaczniknr8dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74619/Wykazbadprofzaldoopisuprzedm85aib.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74616/wzorumowy-zalaczniknr71dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74617/wzorumowy-zalaczniknr72dosiwz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74620/wzorskierowaniaogolny-zalaczniknr3doumowy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74621/wzorskierowaniaszczepienia-zalaczniknr4doumowy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74622/wzorskierowaniakierowca-zalaczniknr5doumowy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74623/wzorskierowaniasteromotorzysta-zalaczniknr6doumowy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74613/ogloszenieozamowieniuopublikowanewDziennikuUrzedowymUniiEuropejskiejwdniu2611201.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74613/ogloszenieozamowieniuopublikowanewDziennikuUrzedowymUniiEuropejskiejwdniu2611201.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74552/ogloszenieozamowieniuprzekazanedopublikacjiUrzedowiPublikacjiUniiEuropejskiejwdn.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/74552/ogloszenieozamowieniuprzekazanedopublikacjiUrzedowiPublikacjiUniiEuropejskiejwdn.pdf


b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty
sporządzenia siwz na kwotę 5,00 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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