
Kraków, 2019-03-14 
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

W KRAKOWIE 
 
 
 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK 
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Rodzaj 
zamówienia 
(Dostawa, 

Usługa, 
Robota 

budowlana) 

Przewidywana 
procedura 
udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia (netto, 
zł) 

Przewidywa
ny termin 
wszczęcia 

postępowani
a w ujęciu 

kwartalnym 

Możliwość 
uwzględnienia 

aspektów 
społecznych –zakres 

Wydział Inwestycji i Remontów 

1 

PP w Uściu Gorlickim 
– budowa nowego 
obiektu 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

3.567.300 I 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

2 

KWP w Krakowie 
przy ul. Mogilskiej 
109 – modernizacja 
instalacji c.o. w 
budynku G 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

1.094.900 II 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

3 

Termomodernizacja 
budynku 
administracyjnego 
Komisariatu Policji w 
Skale, ul. 
Langiewicza 6 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

284.600 I 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

4 

Termomodernizacja 
budynku 
administracyjnego 
Komisariatu Policji w 
Krzeszowicach, ul. 
Szarych Szeregów 2 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

787.000 I 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

5 

KP VIII w Krakowie – 
przebudowa budynku  robota 

budowlana 
przetarg 

nieograniczony 
17.062.900 II 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

6 

Wymiana pokrycia 
dachowego 
zawierającego azbest  
na bud. 19a (wiata), 
dobudówka przy bud. 
15 i dobudowana 
wiata przy bud. 16 
 
 
 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

77.200 II 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

7 

Roboty remontowe 
wewnętrzne w bud. 
wysokich KWP w 
Krakowie ul. Mogilska 
109 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

406.500 II 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

8 

Roboty remontowe 
wewnętrzne w bud. 
niskich KWP w 
Krakowie ul. Mogilska 
109 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

122.000 II 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 



9 

KPP Limanowa – 
kontynuacja remontu 
obiektu 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

162.601,63 II 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

10 

KPP Wieliczka – 
remont pomieszczeń 
sanitariatów (udział 
FWP) 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

193.865,04 I 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

11 

KPP Olkusz – roboty 
naprawcze stropów 
POROTHERM – I 
etap 

robota 
budowlana 

przetarg 
nieograniczony 

162.601,63 II 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

12 
Dostawa paliwa 
gazowego 

Dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
4.000.000,00 II NIE 

13 

Przeglądy 
kominiarskie obiektów 
garnizonu 
małopolskiego 

Usługa 
przetarg 

nieograniczony 
138.211,38 I NIE 

14 

Usługa hotelowa w 
zakresie 
zakwaterowania na 
terenie miasta 
Krakowa 

Usługa 
Usługi 

społeczne 
235.000,00 II 

TAK - Realizacja 
zamówienia przez 

osoby 
niepełnosprawne 

Wydział Transportu 

1 
Dostawa części 
zamiennych i 
podzespołów 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
2 250 000 zł II kwartał NIE 

2 
Dostawa materiałów 
eksploatacyjnych 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
92 000 zł II kwartał NIE 

3 
Dostawa 
akumulatorów 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
268 000 zł II kwartał NIE 

4 Dostawa akcesoriów dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
130 000 zł II kwartał NIE 

5 
Dostawa ogumienia 
letniego 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
203 000 zł II kwartał NIE 

6 
Dostawa materiałów 
filtracyjnych 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
260 000 zł II Kwartał NIE 

7 

Dostawa 20 szt. 
pojazdów osobowych 
oznakowanych z 
napędem 
hybrydowym 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
1 778 618 zł II Kwartał NIE 



8 
Dostawa 2 szt. 
furgonów 
nieoznakowanych 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
341 464 zł II Kwartał NIE 

9 
Dostawa 1 szt. 
mikrobus oraz 5 szt. 
kombivan 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
731 708 zł II Kwartał NIE 

10 
Dostawa klocków 
hamulcowych 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
280 000 zł III kwartał NIE 

11 
Dostawa ogumienia 
zimowego 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
244 000 zł III kwartał NIE 

12 
Dostawa olejów 
silnikowych 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
250 000 zł IV kwartał NIE 

Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej 

1 
Świadczenie żywienia 
zbiorowego – 
adaptacja zawodowa 

usługa 
Usługi 
społeczne 

300.925,93 II kwartał 
TAK – zatrudnienie 

osób 
niepełnosprawnych 

2 Woda mineralna dostawa 
Przetarg 
nieograniczony  

162.601,63 I kwartał NIE 

3 Materiały biurowe dostawa 
Przetarg 
nieograniczony  

1.099.592,22 IV kwartał 

TAK – zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 

4 Materiały papiernicze dostawa 
Przetarg 
nieograniczony  

2.090.972,75 IV kwartał 

TAK – zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 

5 

Obsługa serwisowa 
urządzeń kontrolno-
pomiarowych 
(metrologia) 

usługa 
Przetarg 
nieograniczony  

5.007.080,12 
 
 

I kwartał 

TAK – zatrudnienie 
osób 

niepełnosprawnych 

6 

Obsługa serwisowa 
sprzętu biurowego 
(kserokopiarki, 
niszczarki, maszyny 
poligraficzne) 

usługa 
Przetarg 
nieograniczony  

GMT: 400.000,00 
 

I kwartał 
TAK – zatrudnienie 

osób 
niepełnosprawnych 

7 

Wykonywanie kopii w 
trybie czarno-białym 
na urządzeniach 
kserograficznych 
dostarczonych przez 
wykonawcę 

usługa 
Przetarg 
nieograniczony  

GMT: 350.000,00 I kwartał 
TAK – zatrudnienie 

osób 
niepełnosprawnych 



8 

Opakowania, koperty, 
folie, opaski i taśmy – 
dla potrzeb techników 
kryminalistyki 

dostawa 
Przetarg 
nieograniczony  

271.584,00 I kwartał NIE 

9 Usługi pralnicze usługa 
Przetarg 
nieograniczony  

509.756,10 I kwartał 
TAK – zatrudnienie 

osób 
niepełnosprawnych 

10 Fotele i krzesła dostawa 
Przetarg 
nieograniczony  

786.991,87 II kwartał NIE 

11 Meble + metal dostawa 
Przetarg 
nieograniczony 

116.000,00 II kwartał NIE 

12 

Przedmioty 
umundurowania, 
stopnie policyjne oraz 
wyposażenie 
specjalne dla 
funkcjonariuszy ruchu 
drogowego 

dostawa 
Przetarg 
nieograniczony 

333.333,33 I kwartał 

TAK – zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 

13 
Środki higieny 
osobistej 

dostawa 
Przetarg 
nieograniczony  

28.455,28 II kwartał 

TAK – zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 

Wydział Kadr i Szkolenia 

1. 

Zakwaterowanie                       
i wyżywienie dla 

uczestników szkoleń, 
narad i seminariów 

 
 

Usługa 

 
Usługi 

społeczne 

 
 

100.000,00 
złotych 

 
I,II,III,IV 

      kwartał    
    2019 roku        

BRAK 

2. 

Umowy na 
świadczenie usług    

w zakresie 
profilaktycznej opieki 

zdrowotnej (w tym 
badania wstępne i 
okresowe nurków 

oraz badania 
personelu lotniczego) 

 
 
 

Usługa 

 
 
 

Przetarg 
nieograniczony 

 
 
 

3 261 046,00 
złotych 

 
 
 

III kwartał 
2019 roku BRAK 

Wydział Finansów 

1 

świadczenie 
kompleksowych 
usług, na zlecenie 
Policji, w zakresie 
holowania (przewozu) 
oraz całodobowego 
przechowywania na 
parkingu strzeżonym 
pojazdów 
zabezpieczonych 
procesowo na 
potrzeby jednostek 
Policji podległych 

usługa przetarg 
nieograniczony 

1 121 976,00 I 2019 brak lub w 
ograniczonym 
zakresie 



Komendantowi 
Wojewódzkiemu 
Policji w Krakowie 

2 

świadczenie na 
zlecenie Policji usług 
medycznych w 
postaci badań 
lekarskich i innych 
świadczeń i badań 
medycznych na 
potrzeby jednostek 
Policji podległych 
Komendantowi 
Wojewódzkiemu 
Policji w Krakowie 

Usługa Usługi 
społeczne 

1.248.078,00 I 2019 brak lub w 
ograniczonym 
zakresie 

Wydział Łączności i Informatyki 

1 

Kompleksowa 
obsługa urządzeń 
drukujących w 
jednostkach 
garnizonu Policji  

usługa przetarg 
nieograniczony  

459 349,59 zł I kwartał Tak, zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 
lub bezrobotnych 
lub osób do 30. roku 
życia oraz po 
ukończeniu 50. roku 
życia, 
posiadających 
status osoby 
poszukującej pracy, 
bez zatrudnienia  

2 

Projekt Nowoczesna 
Policja dla Małopolski 
Platforma III 

dostawa przetarg 
nieograniczony  

26 283 129,58 zł  
 

I kwartał  
 

Tak, zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 
lub bezrobotnych 
lub osób do 30. roku 
życia oraz po 
ukończeniu 50. roku 
życia, 
posiadających 
status osoby 
poszukującej pracy, 
bez zatrudnienia 

3 

Dostawa materiałów 
informatyki – umowa 
ramowa 

dostawa przetarg 
nieograniczony   

162 601,63 zł I kwartał Nie 

4 

Świadczenie usług 
telefonii komórkowej 
dla potrzeb jednostek 
Policji województwa 
małopolskiego 

usługa przetarg 
nieograniczony   

809 756,10 zł I/ II kwartał Tak, zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 
lub bezrobotnych 
lub osób do 30. roku 
życia oraz po 
ukończeniu 50. roku 
życia, 
posiadających 
status osoby 
poszukującej pracy, 
bez zatrudnienia 



5 

Rozbudowa systemu 
TETRA – dodatkowa 
stacja bazowa w 
Nowej Hucie 

dostawa przetarg 
nieograniczony   

1 382 113,82 zł II/II kwartał 
po uzyskaniu 
zgody KGP i 
przekazaniu 
środków UM 
w Krakowie 
na FWP 

Tak, zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 
lub bezrobotnych 
lub osób do 30. roku 
życia oraz po 
ukończeniu 50. roku 
życia, 
posiadających 
status osoby 
poszukującej pracy, 
bez zatrudnienia 

6 

Usługa przeglądu i 
konserwacji urządzeń 
zasilających oraz 
siłowni 
telekomunikacyjnych 
z wymianą baterii w 
tym UPS-ów  i  OST 
112 

usługa  przetarg 
nieograniczony  

331 788,62 zł I/II kwartał  
po 
otrzymaniu 
środków z 
KGP na OST 
112 oraz 
KWP 

Tak, zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 
lub bezrobotnych 
lub osób do 30. roku 
życia oraz po 
ukończeniu 50. roku 
życia, 
posiadających 
status osoby 
poszukującej pracy, 
bez zatrudnienia 

7 

Dostawa urządzeń 
zasilania 
gwarantowanego dla 
systemów OST 112 
oraz systemów 
zasilania KWP/KMP 

dostawa przetarg 
nieograniczony  

487 804,88 zł I/II kwartał 
po 
otrzymaniu 
środków z 
KGP i KWP 
w Krakowie 
na ten cel 

Nie 

8 

Usługi szkoleniowe w 
ramach regionalnego 
programu 
operacyjnego 
„Nowoczesna Policja 
dla Małopolski” 

usługa przetarg 
nieograniczony  

97 567,98 zł I kwartał 
 

Tak, zatrudnienie 
osób 
niepełnosprawnych 
lub bezrobotnych 
lub osób do 30. roku 
życia oraz po 
ukończeniu 50. roku 
życia, 
posiadających 
status osoby 
poszukującej pracy, 
bez zatrudnienia 

 


