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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę trzech urządzeń do badania autentyczności dokumentów dla morskich przejść 

granicznych w Gdańsku i Gdyni, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”, na które Zamawiający 

udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający  wymaga badania zabezpieczeń dokumentów w zakresie IR luminescencji? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wymaga badań zabezpieczeń w zakresie IR luminescencji. Określone zostało to w dwóch 

punktach opisu przedmiotu zmówienia: 

a. źródło światła podczerwonego umożliwiać kontrole zabezpieczeń w podczerwieni dla długości fal 

700nm, 870nm, 950nm ±20nm, z odpowiednimi filtrami; 

b. urządzenie musi mieć możliwość naniesienia ustawień, w których będzie można wykryć 

nieuprawnione zmiany w piśmie, wykrywać pismo, które zostało zamazane oraz inne skreślenia. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający rezygnuje ze źródła światła UV 400 nm ? 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga, aby urządzenie spełniało wszystkie parametry zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia, jeżeli urządzenie będzie posiadało dodatkowo źródło światła  UV 400 nm to oferta taka 

będzie akceptowana. 

 

Treść wyjaśnień i modyfikacja Specyfikacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić  

w treści oferty.  

 

Przedmiotowe wyjaśnienia treści Specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający nie wyznacza nowego terminu składania ofert. 
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