
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 i dostawa ogumienia. dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
               552 845,53 zł I kwartał

2
Regeneracja podzespołów 

samochodowych
usługa

 przetarg 

nieograniczony 
               325 000,00 zł  I kwartał 

3 Dostawa paliwa lotniczego dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
            1 200 000,00 zł  II kwartał 

4 Zakup samochodu osobowego dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
                 65 000,00 zł  II kwartał 

5 Zakup olejów silnikowych dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
               340 000,00 zł  III kwartał 

6
Zakup i dostawa części zamiennych 

do sam. marki Mercedes Sprinter.
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
               105 000,00 zł III kwartał

7
Zakup i dostawa materiałów 

eksploatacyjnych.
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
                 89 000,00 zł III kwartał

8 Zakup i dostawa akumulatorów. dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
               187 000,00 zł  IV kwartał 

9 Zakup i dostawa akcesoriów. dostawa
 przetarg 

nieograniczony 
               130 000,00 zł  IV kwartał 

10
Zakup i dostawa materiałów 

filtracyjnych.
dostawa

 przetarg 

nieograniczony 
               230 000,00 zł  IV kwartał 

11

Przegląd techniczny i konserwacja 

oraz naprawy sprzętu 

laboratoryjnego stanowiącego 

wyposażenie LK KWP w Krakowie 

oraz sprzętu badawczego i 

medycznego użytkowanego przez 

komórki i jednostki organizacyjne  

KWP w Krakowie 

usługa
przetarg 

nieograniczony
               153 333,33 zł I kwartał 

12

Naprawy sprzętu laboratoryjnego 

stanowiącego wyposażenie LK KWP 

w Krakowie oraz sprzętu 

badawczego i medycznego 

użytkowanego przez komórki i 

jednostki organizacyjne  KWP w 

Krakowie

usługa
przetarg 

nieograniczony
                 53 658,54 zł I – IV kwartał 

13 Testy do narkotyków dostawa
przetarg 

nieograniczony 
            2 013 395,12 zł I kwartał
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14

Materiały do badania zawartości 

alkoholu oraz kasety do detekcji 

narkotyków

dostawa
przetarg 

nieograniczony 
            1 674 756,10 zł I kwartał

15 Materiały do daktyloskopii dostawa
przetarg 

nieograniczony 
            1 675 333,66 zł I kwartał

16
Materiały do zabezpieczania 

materiału genetycznego
dostawa

przetarg 

nieograniczony 
               555 190,24 zł I kwartał

17 Tonery dostawa
przetarg 

nieograniczony
                 78 861,79 zł II kwartał

18
Żywienie zbiorowe dla policjantów 

adaptacji zawodowej
usługa

przetarg 

nieograniczony
               208 333,00 zł I kwartał

19
Wzorce do analiz chemicznych dla 

LK
dostawa

przetarg 

nieograniczony
               246 850,00 zł I kwartał

20
Materiały i odczynniki do urządzeń 

dla LK
dostawa

przetarg 

nieograniczony
            2 578 040,21 zł I kwartał

21 Materiały laboratoryjne dla LK dostawa
przetarg 

nieograniczony
               454 483,71 zł I kwartał

22

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
               102 439,02 zł I kwartał

23
Obsługa serwisowa kserokopiarek 

oraz urządzeń poligraficznych
usługa

przetarg 

nieograniczony
               249 919,00 zł I/II kwartał

24

Przedmioty umundurowania (kurtki  

i czapki gabardynowe, spodnie 

wyjściowe,  rękawiczki skórzane 

letnie,  krawaty,  szaliki zimowe, 

koszule wyjściowe, półbuty 

wyjściowe, sznury galowe)

dostawa
przetarg 

nieograniczony
               186 991,87 zł II kwartał

25

Środki higieny osobistej (mydła w 

kostkach  i płynie, kremy do rąk, 

pasty BHP)

dostawa
przetarg 

nieograniczony
                 28 455,28 zł II kwartał

26

Środki ochrony indywidualnej dla 

policjantów i pracowników Policji 

(płyny dezynfekujące, wyposażenia 

apteczek, rękawiczki jednorazowe,  

zestawy ZO-1, ZO-2, kombinezony 

i maseczki jednorazowe, ochraniacze 

na buty)

dostawa
przetarg 

nieograniczony
            2 127 663,15 zł I kwartał



27

Meble i pozostały sprzęt 

kwaterunkowy dla KP Żabno i KPP 

Limanowa

dostawa
przetarg 

nieograniczony
               160 000,00 zł III kwartał

28
Kompleksowa obsługa urządzeń 

drukujących w KMP Kraków
usługa

przetarg 

nieograniczony 
               100 271,00 zł I kwartał

29 Serwis macierzy usługa
przetarg 

nieograniczony 
               201 220,00 zł I kwartał  

31

Dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek i 

faksów

dostawa
przetarg 

nieograniczony 
 366 000,00 zł I kwartał

32

Dostawa sprzętu sieciowego, 

przełącznik, modemy, routery w tym 

niezbędnego do uruchomienia KP 8 

w lokalizacji Ujastek

dostawa
przetarg 

nieograniczony 
 130 000,00 zł I/II kwartał

33

Świadczenie usług dostępu 

głosowego do telefonicznej sieci 

publicznej dla potrzeb jednostek 

Policji województwa małopolskiego

usługa
przetarg 

nieograniczony 
 233 735,00 zł  II kwartał

34

Dostawa radiotelefonów noszonych 

i przewoźnych DMR na potrzeb 

jednostek Policji województwa 

małopolskiego

dostawa
przetarg 

nieograniczony 
            1 249 593,00 zł II/III kwartał

35

Usługa przeglądu i konserwacji 

urządzeń zasilających oraz siłowni 

telekomunikacyjnych z wymianą 

usługa
przetarg 

nieograniczony 
               365 854,00 zł II/III kwartał 

36

Dostawa sprzętu 

teleinformatycznego/zestawów 

komp., laptopów, drukarek 

sieciowych, macierzy -

MODERNIZACJA

dostawa
przetarg 

nieograniczony 
 260 000,00 zł II/III kwartał

37
Dostawa telefonów IP, przystawek, 

telefonów cyfrowych i analogowych
dostawa

przetarg 

nieograniczony, 
 130 000,00 zł II/III kwartał

38 Usługa IntraDok – opieka autorska usługa
przetarg 

nieograniczony
 244 000,00 zł III/IV kwartał

30

Modernizacja infrastruktury 

teleinformatycznej na terenie KWP 

– PROJEKT NOWOCZESNA 

POLICJA DLA MAŁOPOLSKI 

PLATFORMA III

dostawa
przetarg 

nieograniczony 
 10 529 268,00 zł I kwartał 



39

Uruchomienie sieci łączności 

radiowej ,,Kanału wojewódzkiego” 

na potrzeby organizacji łączności 

współdziałania stanowisk kierowania 

KWP/KMP/KPP województwa 

małopolskiego 

dostawa
przetarg 

nieograniczony
               180 366,00 zł II/III kwartał 

40

Dzierżawa analogowych i cyfrowych 

łączy telekomunikacyjnych dla 

jednostek i komórek 

usługa
przetarg 

nieograniczony 
            2 700 000,00 zł IV kwartał 

41

Usługa dzierżawy miejsca w kablach 

dla włókien światłowodowych MAN 

Kraków oraz OST Kraków i Tarnów 

usługa
przetarg 

nieograniczony
 447 000,00 zł IV kwartał

42
KPP Limanowa - kontynuacja III 

etapu remontu 

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
               406 504,00 zł I kwartał

43

KWP Kraków - remont 

pomieszczeń garaży w przyziemiu 

bud. C KWP przy ul. Mogilskiej 109 

pod potrzeby   mechanoskopii 

Laboratorium Kryminalistycznego 

KWP ( II etap)

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
               146 341,00 zł I/II kwartał

44

KWP Kraków - remont węzła 

sanitarnego w przyziemiu bud. A 

(przy strzelnicy) KWP przy ul. 

Mogilskiej 109 

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
                 81 301,00 zł I/II kwartał

45

KWP Kraków - remont szatni i 

sanitariatów pomieszczeń Referatu 

Konwojowego w bud. 15 przy ul. 

Mogilskiej

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
                 32 520,00 zł II kwartał

46

KWP Kraków - remont holu 

wejściowego w bud. A przy ul. 

Mogilskiej 109 w zakresie poprawy 

kontroli dostępu i wytycznych planu 

ochrony budynku

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
               146 341,00 zł III kwartał

47

KWP Kraków - remont węzłów 

sanitarnych w budynku C KWP przy 

ul. Mogilskiej 109- zalecenie PIS 

MSWiA - I etap

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
                 81 301,00 zł II kwartał

48

KWP w Krakowie przy ul. 

Mogilskiej 109 - modernizacja 

instalacji c.o. w budynku G 

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
780 993,00 zł              II kwartał

49

KWP w Krakowie przy ul. 

Mogilskiej 109 - termomodernizacja 

budynków niskich 11, 12, 13

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
2 629 603,00 zł           I kwartał



50

KWP w Krakowie przy ul. 

Mogilskiej 109 - termomodernizacja 

budynków niskich 7, 10, 11, 12, 13, 

16, 17, 18, 19, 19B, 21, 22, 24, 25, 

26, 27 - przebudowa odprowadzenia 

wód opadowych

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
2 257 307,00 zł           I kwartał

51
KPP Bochnia - remont 

kompleksowy - kontynuacja

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
               136 586,00 zł II kwartał

52
KPP Olkusz - remont instalacji 

wentylacji mechanicznej w strzelnicy

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
               219 512,00 zł I kwartał

53
KP Żabno - adaptacja obiektu przy 

ul. Sieradzkiej 19

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
774 427,00 zł              I kwartał

54 KP Zator - budowa nowej siedziby
robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
3 272 640,00 zł           I kwartał

55
KP Szczawnica - budowa nowej 

siedziby

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
5 281 496,00 zł           I kwartał

56 KP Klucze - budowa obiektu
robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
4 009 409,00 zł           I kwartał

57 KP Klucze - nadzór inwestorski usługa
przetarg 

nieograniczony
190 050,00 zł              I kwartał

58
KP w Wojniczu - budowa nowej 

siedziby

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
2 081 301,00 zł           III kwartał

59
KPP Wadowice - budowa nowej 

siedziby

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
19 740 023,00 zł          I kwartał

60
KP VIII w Krakowie, os. Zgody 10 - 

przebudowa obiektu

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
14 146 341,00 zł          II kwartał

61
KPP Brzesko - budowa nowej 

siedziby
usługa

przetarg 

nieograniczony
243 902,00 zł              II kwartał

62
KP V w Krakowie - budowa nowej 

siedziby
usługa

przetarg 

nieograniczony
325 203,00 zł              II kwartał

63

Termomodernizacja budynku 

administracyjnego Komisariatu 

Policji w Jordanowie przy ul. Rynek 

10

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
349 381,00 zł              I kwartał

64

KP Jordanów - remont 

kompleksowy budynku - 

rozpoczęcie

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
60 976,00 zł                I kwartał

65

Termomodernizacja budynków 

stacji obsługi transportu KWP w 

Krakowie przy ul. Konarskiego 43

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
1 487 651,00 zł           I kwartał



66

Termomodernizacja budynku 

Komisariatu Policji w Ciężkowicach, 

ul. Krynicka 31

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
211 248,00 zł              II kwartał

67

Termomodernizacja budynku 

Komisariatu Policji Tarnów Zachód, 

ul. Ks. Indyka 2A (budynek 

administracyjny i magazynowy)   

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
531 141,00 zł              II kwartał

68

Termomodernizacja budynku 

administracyjnego Komisariatu 

Policji w Skale, ul. Langiewicza 6

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
203 563,00 zł              II kwartał

69

Termomodernizacja budynku 

administracyjnego Komisariatu 

Policji w Krzeszowicach, ul. Szarych 

Szeregów 2  

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
503 744,00 zł              II kwartał

70

Termomodernizacja Budynku 

Komisariatu Policji w Muszynie, ul. 

Zielona 1

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
476 548,00 zł              II kwartał

71

Termomodernizacja budynku 

Komisariatu Policji w Tymbarku, 

Zawadka 60 

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
344 076,00 zł              II kwartał

72

Termomodernizacja budynku 

administracyjnego Posterunku 

Policji w Żegocinie 241

robota 

budowlana

przetarg 

nieograniczony
343 904,00 zł              II kwartał

73

Usługa hotelowa w zakresie 

zakwaterowania na terenie miasta 

Krakowa

usługa
przetarg 

nieograniczony
215 447,00 zł              II kwartał

74 Sprzedaży energii elektrycznej dostawa
przetarg 

nieograniczony
10 100 000,00 zł          II kwartał

75
Konserwacja dźwigów osobowych, 

towarowych i platform
usługa

przetarg 

nieograniczony
241 000,00 zł              I/II kwartał

76
Zakwaterowanie i wyżywienie 

uczestników szkoleń
usługa

przetarg 

nieograniczony
               135 569,00 zł I,II,III,IV kwartał


