
KWP w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/24654,Wykonywanie-usl-zw-z-us
uwaniem-i-holowaniem-pojazdow-ilub-ich-czesci-zatrzym-prz.html
2023-05-16, 19:58

Wykonywanie usł. zw. z usuwaniem i holowaniem
pojazdów i/lub ich części zatrzym. przez Policję do
celów procesowych na koszt Policji, z wył.
przypadków określ. w art. 50a i art. 130a ustawy z
dn. 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym w
podziale na 24 części

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 20.03.2017

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

 

unieważnienie postępowania na część 17 z dnia 08.03.2017r. 

 

rozstrzygnięcie postępowania na część 5 z dnia 03.03.2017r. 

 

 rozstrzygnięcie postępowania na część 13 z dnia 03.03.2017r.

 

 rozstrzygnięcie postępowania w części 1 z dnia 28.02.2017r.

 

 rozstrzygnięcie postępowania w cz 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z dn. 27.02.2017r.

 

poprawka oczywistej omyłki w roztrzygnięciu na części 2, 10, 11 i 14

 unieważnienie postępowania na część 15 z dnia 22.02.2017 r

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84893/Ogloszenieoudzieleniezamowieniazdn20032017.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84631/uniewaznieniecz17zdn08032017stronainternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84555/uniewaznieniecz5stronainternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84543/rozstrzygnieciecz13nastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84475/rozstrzygnieciecz1nastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84431/rozstrzyguniewaziodrzuccz46789121617192021222324stornainternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84429/poprawkaomylkirozstrzygniecieczesci2101114nastrinternbezpodpisu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84343/odrzuceniecz15Jamkostrinternetowa.pdf


 - rozstrzygnięcie postępowania na część 3 z dnia 22.02.2017 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania na część 2, 10, 11 i 14 z dnia 16.02.2017r.

________________________________________________________

 - zestawienie części ofert, w których poprawiono omyłki

________________________________________________________

-unieważnienie postępowania  w części 18 - KP w Chojnie dla pojazdów o DMC powyzej 3,5 t.

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

 - zestawienie ofert z dnia otwarcia tj. z dn. 06.02.2017r.

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

 - ogłoszenie o zamówieniu z dn 24.01.2017r.

  - SIWZ z zał 1,2,3,4,5

  - zał 6.1 - 6.24 do siwz - formularze kalukacji cenowej

 - zał 7.1 do siwz - wykaz narzędzi

 - zał 7.2 do siwz - wykaz narzędzi

 - zał 8 do siwz - wzór umowy dla części 1-11

 - zał 9 do siwz - wzór umowy dla części 13-23

 - zał 10 do siwz - wzór umowy dla części 12

 - zał 11 do siwz - wzór umowy dla części 24

 

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 3,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

Siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84335/rozstrzygnieciecz3stronaintern.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84220/rozstrzygniecieczesci2101114nastrinternbezpodpisu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84204/zestawienieczesciwktorychporawionoomylkinastoneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/84000/rozstrzygniecieuniewaznieniecz18.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83988/zestawienieofertzdniaotwarcianastoneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83780/Ogloszenieoogloszeniuzamowieniazdn2401.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83781/siwzholrazemzal12345.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83784/Zalod61do624formularzekalkulacjicenowej.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83785/Zalnr71wykazsprzetu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83786/Zalnr72wykazsprzetu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83787/Zalnr8wzorumowydlaczesci1-11.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83788/Zalnr9wzorumowyczes13-23.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83789/Zalnr10wzorumowydlaczesci12.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/83790/Zalnr11wzorumowyczes24.pdf


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 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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