
 

 

 

        

Wrocław, dnia 24.07.2020r. 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę wyposażenia i przyrządów diagnostyczno – 

pomiarowych do sprzętu łączności, informatyki, WE i geografii wojskowej,  nr 

postępowania TECH/170/B/2020.  

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

Zamawiający 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając 

na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przesyła treść 

pytań(bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:  

Pytanie 1: 

Części X – reflektor optyczny Noyes M210 lub równoważny 

 

Czy w ramach prowadzonego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania urządzenia wiodącego na rynku producenta, które dla każdej mierzonej 

długości fali zapewnia większą dynamikę pomiaru, odpowiednio 850nm: 27dB, 1300nm: 

29dB, 1310nm: 36dB. 1550nm: 35dB, ma ekran dotykowy o przekątnej 7’’ cali, 

akumulator Li-ion który pozwala na 12 godzin pracy wg standardu Telecordia (Bellcore) 

TR-NWT-001138, gdzie waga urządzenia wynosi 1,5kg, a nie 1,4kg jak w przypadku 

wytypowanego urządzenia? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zaoferowanego przyrządu - parametry 

przedstawione w pkt 1 spełniają oczekiwane wymogi; 

 

Pytanie 2: 

Części X – reflektor optyczny Noyes M210 lub równoważny 

 

Czy w ramach prowadzonego postępowania, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania urządzenia wiodącego na rynku producenta, oferującego do 256 000 

punktów próbkujących przy rozdzielczości próbowania min. 0,04m, rozdzielczości strat 

0,001dB, które wyposażone jest we wbudowany miernik mocy wraz z wizualnym 

lokalizatorem uszkodzeń, które posiada detektor GeX, skalibrowane długości fali 

850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm oraz zakres pomiarowy od +26dB, do – 50dBm, 

a nie jak w przypadku wytypowanego urządzenia +6dBm do -70dBm? 



 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zaoferowanego przyrządu - parametry 

przedstawione w pkt 2 spełniają oczekiwane wymogi; 
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