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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 I - Tester radiokomunikacyjny R 8100 lub równoważny 
Zamawiający w punktach jak niżej określa że: 

 

2. Voltomierz 

2.1.1 Voltomierz cyfrowy powinien pracować w zakresie pomiaru napięcia min:  0 -70V 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie woltomierza pracującego w zakresie 

50цV – 30V? 

 

2.1.3 Dokładność pomiaru napięcia DC powinna wynosić nie gorzej niż ± 1% ± 1 LSB 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia gdzie dokładność pomiaru 

wynosi ±1,3 % ± 1 цV ? 

 

3. Oscyloskop 

3.1 Zakres częstotliwości min: 0 – 50 kHz 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z oscyloskopem pracującym 

 w zakresie 0 – 21 kHz? 

 

6.  Wymagana jest funkcjonalność lokalizacji uszkodzeń instalacji antenowych DTF 

Tester który chcielibyśmy zaoferować posiada możliwość pomiaru współczynnika odbicia 

i VSWR. Funkcja pomiaru DTF jest jeszcze nieokreślona.   



 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testera który posiada tylko funkcje 

pomiaru VSWR/Return Loss? 

 

8.1 Wymagana jest klawiatura alfanumeryczna. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia gdzie klawiatura 

alfanumeryczna jest zrealizowana na ekranie dotykowym? 

 

8.11 Wymagane jest złącze VGA 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia ze złączem DVI lub 

zastosowanie adaptera VGA/DVI? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany woltomierz 

 

Pytanie 2: 

Części IX - Analizator widma Keysight N9340B lub równoważny 

W punkcie 3 wymagań Zamawiający określa że wstępna dokładność wzorca częstotliwości 

powinna wynosić nie gorzej niż 1x10E-7.  

Producent wskazanego w zapytaniu Analizatora N9340B, w dostępnych materiałach, nie 

specyfikuje takiego parametru. Nie można więc uzyskać informacji w jakich warunkach 

określany jest ten parametr. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie/wykreślenie 

tego wymagania ze specyfikacji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla z formularz ofertowego z wymagań pkt.3 „wstępna 

dokładność wzorca częstotliwości nie gorzej niż 1x10E-7”.  

 

Pytanie 3 

Części III – Częstościomierz HM  lub równoważny 

Zamawiający określa że częstotliwościomierz powinien się charakteryzować: 

Oscylator standardowy: TCXO (stabilność temperaturowa: ± 0,5x10 -6 

Oscylator opcjonalny: OCXO (stabilność temperaturowa: ± 1x10 -8 

 

W częstotliwościomierz może być wbudowany tylko jeden oscylator prosimy więc o 

wskazanie czy wymagany jest oscylator TCXO czy też OCXO. Standardowo wskazany 

częstotliwościomierz jest dostarczany z oscylatorem TCXO. OCXO jest wbudowany na 

żądanie i zamienia OCXO. Oscylator OCX jest dodatkowo płatny. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazuje moduł oscylatora OCXO i wykreśla z formularz ofertowego 

oscylator TCXO 

Części III – Częstościomierz HM  lub równoważny 
Zamawiający określa że: 

Izolowany galwanicznie interfejs transmisyjny USB/RS232, opcjonalnie interfejs IEEE-

488 (GPIB) 

 



 

We wskazanym częstościomierzu  można zamontować jeden typ modułu interfejsu 

transmisyjnego. Moduł zawierający USB/RS232 lub moduł zawierający IEE488 (GPIB). 

Nie ma możliwości zainstalowania obydwu modułów. 

Ponieważ interfejs IEE-488 został wskazany jako opcjonalny, czy zapis należy rozumieć, 

że zamawiający wymaga aby częstościomierz wyposażony był przynajmniej w interfejs 

USB/RS232. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga interfejsu USB/RS232 i wykreśla z formularz ofertowego 

interfejs IEE-488. 
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