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Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych
pojazdów dla KWP w Szczecinie

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.04.2019 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania dla części I z dnia 13.03.2019 r.

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dnia 13.03.2019 r.

 - unieważnienie wszystkich czynności dokonanych dla części I po przekazaniu informacji z otwarcia
ofert z dnia 26.02.2019 r.

 - unieważnienie z dnia 20.02.2019r. dot. czynności rozstrzygnięcia postępowania dla części I z dnia
15.02.2019 r.

 - rozstrzygnięcie postępowania z dn. 15.02.2019 r.

 - zestawienie ofert po poprawieniu omyłek z dn. 15.02.2019 r.

 - zestawienie ofert z dnia ich otwarcia, tj. z dn. 08.02.2019 r.

 - modyfikacja siwz z dn. 06.02.2019 r., zmiana załącznika nr 1.4 do siwz

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.02.2019 r.

 - modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert z dn. 06.02.2019 r. 

 - odpowiedzi z dn. 01.02.2019 r. w zakresie treści SIWZ, bez zmiany terminu składania i otwarcia ofert

 - zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.2 do siwz

 - zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.3 do siwz
 

 - zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.4 do siwz

 - zmodyfikowany wzór umowy dla cz. II - załącznik nr 5.2 do siwz

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/107212/ogloszenieoudzieleniuzamowieniazdnia08042019.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/106368/informacjanastroneinternetowazdnia13032019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/106358/zestawienieofertdlanaspopoprawkachnastrone1303.19
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105892/Uniewaznienieczynnoscinastronezdnia26022019.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105892/Uniewaznienieczynnoscinastronezdnia26022019.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105745/Uniewaznienierozstrzygniecianastronezdnia20022019.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105745/Uniewaznienierozstrzygniecianastronezdnia20022019.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105660/informacjanastroneinternetowazdnia15022019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105651/zestawienieofertdlanaspopoprawkachnastrone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105505/zestawienieofertinformacjanastronezdn08022019.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105419/modyfikacjasiwzzdn06022019rzmianazalacznikanr14dosiwz.zip
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105402/ogloszenieozmianieogloszeniazdnia06022019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105401/modyfikacjaterminuskladaniaofert.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105331/odpnapytaniazdn01022019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105331/odpnapytaniazdn01022019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105328/modyfikacjaZalnr42dosiwzspecyfikacjafurgonvan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105328/modyfikacjaZalnr42dosiwzspecyfikacjafurgonvan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105329/modyfikacjaZalnr43dosiwzspecyfikacjafurgonvan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105329/modyfikacjaZalnr43dosiwzspecyfikacjafurgonvan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105330/modyfikacjaZalnr44dosiwzspecyfikacjakombivan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105330/modyfikacjaZalnr44dosiwzspecyfikacjakombivan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105325/modyfikacjaZalnr52dosiwzumowafurgon2szt.pdf


 - zmodyfikowany wzór umowy dla cz. III - załącznik nr 5.3 do siwz
 

 - zmodyfikowany wzór umowy dla cz. IV - załącznik nr 5.4 do siwz

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

 - ogłoszenie o zamówieniu z dniu 29.01.2019r.

 - siwz z załącznikami nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 i 3

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.1 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.2 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr. 4.3 do siwz

 - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4.4 do siwz

 - wzór umowy dla cz. I - załącznik nr 5.1 do siwz

 - wzór umowy dla cz. II - załącznik nr 5.2 do siwz

 - wzór umowy dla cz. III - załącznik nr 5.3 do siwz

 - wzór umowy dla cz. IV - załącznik nr 5.4 do siwz

 - wzór protokołu odbioru zał. do umowy - załącznik nr 6 do siwz

 

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 ;

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.

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105326/modyfikacjaZalnr53dosiwzumowafurgon1szt.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105327/modyfikacjaZalnr54dosiwzumowakombivan1szt.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105260/ogloszenieozamowieniuzdnia29012019r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105261/siwzzzalacznikaminr123.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105263/Zalnr41dosiwzspecyfikacjaciezarowyzzabudowawielozadaniowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105264/Zalnr42dosiwzspecyfikacjafurgonvan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105265/Zalnr43dosiwzspecyfikacjafurgonvan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105266/Zalnr44dosiwzspecyfikacjakombivan.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105267/Zalnr51dosiwzumowaciezarowypojazdzzabudowawielozadaniowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105268/Zalnr52dosiwzumowafurgon2szt.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105269/Zalnr53dosiwzumowafurgon1szt.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105270/Zalnr54dosiwzumowakombivan1szt.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/105262/Zalnr2doumowyprotokol.pdf
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