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SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO 

BIURO ADMINISTRACYJNE 
  

Warszawa, 28 stycznia 2021 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych,          
oznaczonego jako ZP-45-SKW-2020. 

 

Zamawiający – Służba Kontrwywiadu Wojskowego z siedzibą przy ul. Wojciecha Oczki 1  
w Warszawie, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie  
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) od potencjalnego Wykonawcy 
w brzmieniu przytoczonym poniżej.  

 
I. ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA: 
 
Pytanie do SWIZ (załącznik nr 2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g) 

„Szanowni Państwo w związku z ogłoszonym postępowaniem zwracam się z prośbą o udzielenie 
wyjaśnień dotyczących bezpłatnych przeglądów serwisowych. Jednym z kryteriów oceny jest 
zaoferowanie pakietu bezpłatnych przeglądów okresowych. Ze względu na konieczność prawidłowego 
oszacowania kosztów bardzo proszę o informację o przewidywanych średnich przebiegach rocznych 
samochodów opisanych w załącznikach 2a-2b-2c-2d-2e-2f-2g.  

Ponadto proszę o potwierdzenie czy zakres przeglądów okresowych powinien obejmować koszt części, 
materiałów eksploatacyjnych, płynów i robocizny przewidzianych do wykonania przez producenta 
pojazdu w celu zachowania gwarancji czy też ponadto powinien uwzględniać koszt materiałów 
podlegających naturalnemu zużyciu, a nie wchodzących w zakres przeglądów okresowych (np. elementy 
układu hamulcowego, pióra wycieraczek).” 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zgodnie z § 8 pkt 4 umowy - załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ),  Zamawiający oczekuje oferty pakietów „bezpłatnych przeglądów okresowych realizowanych 
we wszystkich autoryzowanych punktach marki na terenie kraju wykonywanych zgodnie z planem 
serwisowym (obejmującym koszt robocizny, wymaganych oryginalnych części zamiennych  
i materiałów eksploatacyjnych)” na okres ..... lat lub do limitu ..... tys. przejechanych kilometrów  
– w zależności co wcześniej nastąpi, termin licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu/ów 
przez Zamawiającego”.  

Powyższe nie jest uzależnione od średnich przebiegów rocznych pojazdów, których Zamawiający nie 
jest w stanie oszacować z uwagi na różne warunki eksploatacji. 

 
II. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN 
   

         /ZAMAWIAJĄCY/ 
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Zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov 


