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Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących
oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie
transportowym użytkowanym w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz napraw
bieżących w służbowym sprzęcie transportowym
użytkowanym w KWP na rzecz Komend
Powiatowych Policji

 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.03.2020r.

 - rozstrzygnięcie postępowania dla części I z dnia 06.03.2020r.

 - unieważnienie postępowania w części III z dnia 20.02.2020 r.

 unieważnienie postępowania w części II, IV, V z dnia 13.02.2020r.

 zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 12.02.2020r.

 ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2020 r.

 siwz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, i 5

 formularz kalkulacji cenowej dla części I - załącznik nr 6.1 do siwz

 formularz kalkulacji cenowej dla części II - załącznik nr 6.2 do siwz

 formularz kalkulacji cenowej dla części III - załącznik nr 6.3 do siwz

 formularz kalkulacji cenowej dla części IV - załącznik nr 6.4 do siwz

 formularz kalkulacji cenowej dla części V - załącznik nr 6.5 do siwz

 wykaz środków transportu dla części I – załącznik nr 7.1 do siwz

 wykaz środków transportu dla części II – załącznik nr 7.2 do siwz

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/115296/ogloszenieoudzieleniuzamowieniazdnia16032020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/115054/informacjanastroneinternetowazdnia06032020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114705/uniewaznienienastroneinternetowaIII.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114593/uniewaznienienastroneinternetowa.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114594/zestawienieofertinformacjanastrone.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114408/ogloszenieozamowieniuzdnia04022020r.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114429/siwzzzalacznikaminr12345naprawy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114409/zalnr61dosiwzformularzkalkulacjicenowej.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114410/zalnr62dosiwzformularzkalkulacjicenowej.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114411/zalnr63dosiwzformularzkalkulacjicenowej.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114412/zalnr64dosiwzformularzkalkulacjicenowej.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114413/zalnr65dosiwzformularzkalkulacjicenowej.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114414/zalnr71dosiwzwykazsrtransportu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114415/zalnr72dosiwzwykazsrtransportu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114415/zalnr72dosiwzwykazsrtransportu.pdf


 wykaz środków transportu dla części III – załącznik nr 7.3 do siwz

 wykaz środków transportu dla części IV – załącznik nr 7.4 do siwz

 wykaz środków transportu dla części V – załącznik nr 7.5 do siwz

 wykaz narzędzi i urządzeń dla części I – załącznik nr 8.1 do siwz

 wykaz narzędzi i urządzeń dla części II – załącznik nr 8.2 do siwz

 wykaz narzędzi i urządzeń dla części III – załącznik nr 8.3 do siwz

 wykaz narzędzi i urządzeń dla części IV – załącznik nr 8.4 do siwz

 wykaz narzędzi i urządzeń dla części V – załącznik nr 8.5 do siwz

 wzór umowy dla części I – załącznik nr 9.1 do siwz

 wzór umowy dla części II – załącznik nr 9.2 do siwz

 wzór umowy dla części III - załącznik nr 9.3 do siwz

 wzór umowy dla części IV - załącznik nr 9.4 do siwz

 wzór umowy dla części V - załącznik nr 9.5 do siwz

 wzór zlecenia naprawy – załącznik nr 10 do siwz

 wzór kosztorysu naprawy – załącznik nr 11 do siwz

 wzór protokołu reklamacji – załącznik nr 12 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

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114416/zalnr73dosiwzwykazsrtransportu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114416/zalnr73dosiwzwykazsrtransportu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114417/zalnr74dosiwzwykazsrtransportu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114417/zalnr74dosiwzwykazsrtransportu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114418/zalnr75dosiwzwykazsrtransportu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114418/zalnr75dosiwzwykazsrtransportu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114419/zalnr81dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114420/zalnr82dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114420/zalnr82dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114420/zalnr82dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114420/zalnr82dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114421/zalnr83dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114421/zalnr83dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114421/zalnr83dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114421/zalnr83dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114422/zalnr84dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114422/zalnr84dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114422/zalnr84dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114422/zalnr84dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114423/zalnr85dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114423/zalnr85dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114423/zalnr85dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114423/zalnr85dosiwzwykazwypwarsztatu.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114424/zal91dosiwzwzorumowyczesciISzczecin.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114424/zal91dosiwzwzorumowyczesciISzczecin.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114425/zal92dosiwzwzorumowyczesciIIDrawskoPomorskie.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114425/zal92dosiwzwzorumowyczesciIIDrawskoPomorskie.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114426/zal93dosiwzwzorumowyczesciIIIGryfino.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114427/zal94dosowzwzorumowyczesciIVPyrzyce.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114428/zal95dosiwzwzorumowyczesciVWalcz.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114430/zalnr10dosiwzzlecenienaprawy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114431/zalnr11dosiwzkosztorysnaprawy.pdf
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/download/37/114432/zalnr12dosiwzprotokolzglreklamacji.pdf


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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