
Lp. Przedmiot Zamówienia

Rodzaj 

zamówienia 

(dostawa 

usługa, robota 

budowlana)

Przewidywana 

procedura 

udzielenia 

zamówienia

 Orientacyjna wartość 

zamówienia (netto, zł) 

Przewidywany 

termin 

wszczęcia 

postępowania 

w ujęciu 

kwartalnym

1 2 3 4 5 6

1
Zakup trzech pojazdów typu 

SUV       
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                    341 400,00 zł  II kwartał 

2
Zakup dwóch łodzi z 

przyczepami
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                    447 000,00 zł  II kwartał 

4
Zakup i dostawa materiałów 

filtracyjnych
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                    245 000,00 zł  I kwartał  

5
Zakup i dostawa materiałów 

eksploatacyjnych
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                      90 000,00 zł  I kwartał 

6 Zakup i dostawa akcesoriów dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                    130 000,00 zł  I kwartał 

7 Zakup i dostawa akumulatorów dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                    230 000,00 zł  II kwartał 

8
Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki Skoda
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                      85 000,00 zł  II kwartał 

9

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki Alfa 

Romeo

dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                      40 000,00 zł  II kwartał 

10

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki 

Mercedes Sprinter

dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                    110 000,00 zł  II kwartał 

11
Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki Opel
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                    120 000,00 zł  II kwartał 

12
Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki Ford
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                      10 000,00 zł  II kwartał 

13

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki Land 

Rover 

dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                      20 000,00 zł  II kwartał 

14
Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki Kia
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                  1 000 000,00 zł  II kwartał 

15

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki 

Renault

dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                      35 000,00 zł  II kwartał 

16

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki Fiat 

/osobowe/

dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                    120 000,00 zł  II kwartał 

17

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki Fiat 

Ducato

dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                    500 000,00 zł II kwartał

18
Zakup i dostawa klocków 

hamulcowych
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                    250 000,00 zł II kwartał

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

KWP w Krakowie na rok 2017

3 dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                    330 000,00 zł  II kwartał 

Dostawa olejów silnikowych, 

przekładniowych i 

hydraulicznych,  smarów 

technicznych oraz płynów 

esploatacyjnych



19
Zakup i dostawa ogumienia 

letniego
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                    308 943,09 zł I kwartał

20

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. osobowo-

terenowych i autobusów

dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                      15 000,00 zł II kwartał

21

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki 

Peugeot Partner

dostawa
przetarg 

nieograniczony
                      15 000,00 zł II kwartał

22

Zakup i dostawa części 

zamiennych do sam. marki 

Volkswagen

 dostawa 
 przetarg 

nieograniczony 
                      55 000,00 zł II kwartał

23
Zakup i dostawa ogumienia 

zimowego
 dostawa 

 przetarg 

nieograniczony 
                    254 668,00 zł III kwartał

24

Świadczenie usług w zakresie 

profilaktycznej opieki zdrowotnej 

( w tym badania wstępne i 

okresowe nurków) i inne 

realizowane z zakresu medycyny 

pracy.

 usługa 
 przetarg 

nieograniczony 
                  2 474 835,00 zł III kwartał

25

Świadczenie usług wywozu 

nieczystości stałych, najem 

kontenerów

 usługa 
 przetarg 

nieograniczony 
                    300 000,00 zł 

II kwartał - 

kwiecień 2017 r.

26

Dostawa gazu do jednostek 

Policji w garnizonie małopolskim 

w perspektywie 3 lat

 dostawa 
 przetarg 

nieograniczony 
                  3 971 096,00 zł 

I kwartał - II 

połowa marca 

2017 r.

27
Konserwacja systemów 

sygnalizacji pożaru
 usługa 

 przetarg 

nieograniczony 
                    134 500,00 zł 

III kwartał - 

wrzesień 2017 r.

28
Konserwacja wentylacji i 

klimatyzacji
 usługa 

 przetarg 

nieograniczony 
                    309 000,00 zł 

III kwartał - 

sierpień 2017r 

29

Walizki kryminalistyczne z 

wyposażeniem + materiały dla 

techników kryminalistyki i LK

dostawa
przetarg 

nieograniczony
                    130 100,00 zł I kwartał 

30 Krzesła dostawa
przetarg 

nieograniczony
                    610 715,00 zł I kwartał 

31

Świadczenie usług przeglądu, 

konserwacji oraz napraw sprzętu 

laboratoryjnego, badawczego 

oraz medycznego użytkowanego 

przez komórki organizacyjne  

Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Krakowie w 2017r.

usługa
przetarg 

nieograniczony
                    146 869,92 zł I kwartał 

32 Druki i formularze dostawa
przetarg 

nieograniczony
                    127 000,00 zł II kwartał 

33 Kserokopiarki + niszczarki dostawa
przetarg 

nieograniczony
                    140 000,00 zł II kwartał 



34

Przedmioty umundurowania dla 

policjantów woj. małopolskiego 

(kurtki gabardynowe, czapki 

gabardynowe, spodnie wyjściowe, 

spodnie wyjściowe typu 

narciarskiego, buty z gwoździami, 

rekawiczki skórzane letnie, pas 

skórzany biały z koalicyjką, 

karawat, szlik zimowy, szelki do 

spodni, koszula wyjściowa, 

półbuty wyjściowe, sznur galowy, 

kombinezon ochronny letni, 

koszulki czarne znapisem 

POLICJA)

dostawa
przetarg 

nieograniczony
                    182 926,83 zł II kwartał 

35

Wyposażenie specjalne dla 

policjantów użytkujących 

motocykle (kask motocyklisty, 

kombinezon skórzany 

motocyklisty, buty motocyklisty)

dostawa
przetarg 

nieograniczony
                    192 500,00 zł II kwartał 

36 Usługi pralnicze usługa
przetarg 

nieograniczony
                    280 000,00 zł II kwartał 

37

Wyposażenie metalowe (łóżka 

koszarowe, szafy metalowe bhp, 

szafy metalowe kl. A, B, C, regały 

metalowe, depozytory kluczy)

dostawa
przetarg 

nieograniczony
                    650 400,00 zł II/III kwartał

38

Meble (biurka, szafy, szafki, 

stoły, stoliki, kontenery, półki, 

krzesła, fotele)

dostawa
przetarg 

nieograniczony
                    220 000,00 zł II/III kwartał

39
Świadczenie usług całodziennego 

żywienia zbiorowego
usługa

przetarg 

nieograniczony - na 

3 lata, ok.370 

000,00 na rok

                  1 111 000,00 zł III/IV kwartał

40

Wykonywanie kopii w trybie 

czarno-białym na urządzeniach 

ksero wydruku dostarczonych 

przez wykonawcę i 

zainstalowanych w komórkach i 

jednostkach organizacyjnych 

KWP w Krakowie

usługa
przetarg 

nieograniczony
                    158 000,00 zł IV kwartał

41

Aktualizacja licencji na serwisy 

bezpieczeństwa do urządzeń 

zapewniających zintegrowany 

system zabezpieczeń

 usługa 
 przetarg 

nieograniczony 
 67 073,17 zł realizowane

42

Dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek i 

faksów

 dostawa 
 przetarg 

nieograniczony 
704 878,05 zł I/III kwartał

43

Świadczenie usług telefonii 

komórkowej dla potrzeb 

jednostek Policji województwa 

małopolskiego

 usługa 

 przetarg 

nieograniczony – 

na 2 lata, około 

582 000 zł 

 236 585,37 zł III kwartał

44

Usługa przeglądu i konserwacji 

urządzeń zasilających oraz 

siłowni telekomunikacyjnych z 

wymianą baterii w tym UPS-ów 

OST 112

 usługa 
 przetarg 

nieograniczony 
 152 845,53 zł II/III kwartał



45
Serwis i obsługa urządzeń 

wielofunkcyjnych
 usługa 

 przetarg 

nieograniczony 
48 780,49 zł I/II kwartał

46

Kontynuacja posiadanej licencji 

ESET ENDPOINT AV dla 

ochrony stanowisk i serwerów

 usługa 
 przetarg 

nieograniczony 
 174 796,75 zł II/IV kwartał

47
Dostawa sprzętu 

komputerowego pod PSTD
 dostawa 

 przetarg 

nieograniczony 
 333 333,33 zł II/III kwartał

48

Dostawa sprzętu 

teleinformatycznego/zestawów 

komp., laptopów, drukarek 

sieciowych, macierzy -

MODERNIZACJA

 dostawa 
 przetarg 

nieograniczony 
 832 520,33 zł II/III kwartał

49

Dostawa sprzętu sieciowego -

przełączników sieciowych,  

zestawów IP oraz rejestratorów 

rozmów-MODERNIZACJA

 dostawa 
 przetarg 

nieograniczony 
 528 455,28 zł II/III kwartał

50
Koszty badań osób 

zatrzymanych
 usługa 

 przetarg 

nieograniczony 
                  1 080 486,00 zł II kwartał


