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Warszawa, dnia 07.02.2019 r. 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: numer postępowania: D/198/2018. 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia,  

że w postępowaniu na dostawę sprzętu metrologicznego, wpłynęły wnioski  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej 

treści: 

I. „Dotyczy postępowania D/198/2018 

Szanowni Państwo, 

W związku z ogłoszeniem postępowania nr D/26/2018 na dostawę sprzętu metrologicznego, 

zwracamy się do Państwa z następującymi pytaniami: 

Dotyczy specyfikacji technicznej – zadanie nr 3: 

Prosimy o wyjaśnienie czy w opisie zadania nr 3 (Analizator widma typu Keysight N9030B 

lub równoważny) nie doszło do omyłki pisarskiej. Zgodnie ze specyfikacją producenta poziom 

szumów własnych w wyłączonym przedwzmacniaczem DANL@50MHz wynosi: - 154dBm  

a nie -155dBm.” 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że zmienia wartość parametru DANL@50 MHz dla 

przedwzmacniacza wyłączonego na poziomie nie większym niż -154 dBm 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SIWZ. 

 

II. „W związku z postępowaniem D/198/2018 zwracam się do Zamawiającego z pytaniami  

do SIWZ. 

Do zadania nr 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia, które będzie ważyło 912g (1,2kg 

z walizką transportową)?” 
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Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie zestawu, który będzie ważył nie 

więcej niż 1 kg (1,3 kg z walizką transportową). 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SIWZ. 

III. „W związku z postępowaniem D/198/2018 zwracam się do Zamawiającego  

z pytaniami do SIWZ: 

Pytania do zadania numer 3, Analizator Widma typu Keysight N9030B lub równoważny 

Pytanie do punktu 1: 

Zamawiający określa pasmo pomiarowe na: nie mniej niż 3Hz – 3,6 GHz 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Analizatora pracującego od 10Hz? 

Wymagania na Analizator określone byłyby wówczas jako: 

nie mniej niż 10Hz – 3,6 GHz” 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie wymagań. 

„Pytanie do punktu 6: 

Zamawiający określa wymagania na filtr VBW jako: nie mniej niż od 1HZ do 50 MHz 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Analizatora pracującego  

z maksymalnym filtrem VBW 20 MHz? 

Wymagania na Analizator określone byłyby wówczas jako: 

nie mniej niż od 1Hz do 20MHz” 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie wymagań. 

„Pytanie do punktu 8: 

Zamawiający określa zakres tłumika wejściowego jako: 

Nie mniej niż od 0dB do 70dB (z krokiem do 2dB) 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Analizatora z wbudowanym 

tłumikiem z wymaganym zakresem tłumienności jednak pracującym z krokiem 5dB. 

Jednocześnie prosimy o odpowiedź czy wymagany tłumik ma być tłumikiem 

mechanicznym czy elektronicznym? 

Wymagania na Analizator określone byłyby wówczas jako: 

Nie mniej niż od 0dB do 70dB (z krokiem do 5dB)” 
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Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie wymagań.  

Wbudowany tłumik powinien być mechaniczny. 

Zamawiający doprecyzuje zapisy SIWZ dotyczące tłumika. 

„Pytanie do punktu 12: 

Zamawiający określa parametr DANL @50 MHz na poziomach: 

Przedwzmacniacz wyłączony: nie mniej niż – 155 dBm 

Przedwzmacniacz włączony: nie mniej niż – 165 dBm 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Analizatora o parametrach 

zbliżonych do wymaganych tj. 

Przedwzmacniacz wyłączony: nie mniej niż – 150 dBm (gwarantowane)/154 dBm 

(typowe) 

Przedwzmacniacz włączony: nie mniej niż – 163 dBm (gwarantowane)/166 dBm 

(typowe) 

Wymagania na Analizator określone byłyby wówczas jako: 

Przedwzmacniacz wyłączony: nie mniej niż – 150 dBm 

Przedwzmacniacz włączony: nie mniej niż – 163 dBm” 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie wymagań w sposób  

zaproponowany przez potencjalnego wykonawcę. 

Zamawiający dopuszcza wartość parametru DANL@50 MHz dla przedwzmacniacza 

wyłączonego na poziomie nie większym niż – 154 dBm, natomiast dla przedwzmacniacza 

włączonego na poziomie nie większym niż – 165 dBm.  

Zapis „nie więcej niż” jest szczególnie istotny z punktu widzenia Zamawiającego. 

„Pytanie do punktu 13: 

Zamawiający określa aby Analizator wyposażony był w interfejsy: 

nie mniej niż 2 x USB3.0 

Pytanie:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Analizatora wyposażonego w pięć 

interfejsów USB 2.0. 

Wymagania na Analizator określone byłyby wówczas jako: 

Nie mniej niż 5 x USB2.0 lub 2 x USB3.0” 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 
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Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie Analizatora wyposażonego  

w co najmniej dwa porty USB o standardzie 2.0. lub nowszym.  

Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SIWZ. 

 

IV. „W związku z postępowaniem D/198/2018 zwracam się do Zamawiającego  

z pytaniami do SIWZ: 

Do zadania numer 5, Mostek RLC typ E4980AL lub równoważny 

 

„Pytanie do punktu 3: 

Zamawiający określa prąd pomiarowy na : co najmniej od 0 Arms do 20 mArms 

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Mostka pracującego od 10 mArms ? 

Wymagania na Mostek określone byłyby wówczas jako: 

Co najmniej od 0 Arms do 10 mArms
” 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie wymagań. 

„Pytanie do punktu 4: 

Zamawiający określa zakres wyświetlanych wartości. 

Pytanie: Czy Zamawiający mógłby określić w zamian za „zakres wyświetlanych wartości” 

rzeczywiste/wymagane zakresy pomiarowe. Zakres wyświetlanych wartości w żaden 

sposób nie wskazuje rzeczywistych możliwości metrologicznych przyrządu. 

Parametrem który wskazywałby rzeczywiste możliwości pomiarowe jest zakres 

mierzonych wartości z uwzględnieniem dokładności pomiaru. Ponieważ 

zamawiający nie określił dokładności pomiaru prosimy o rozważenie zamiany tylko 

Zakresu wyświetlanych wartości na Zakres mierzonych wartości z podaniem ich 

wartości. 

Przykładowe wymagania na mostek określone byłyby wówczas jako: 
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Zakres mierzonych wartości dla Cs i Cp  
Co najmniej od 10fF do 1F 
Dla Ls i Lp 

Co najmniej od 100 nH do 1H 

Dla D 

Co najmniej od 0,00001 do 100000  
Dla Q 

Co najmniej od 0,00001 do 100000 

Dla R, Rs, Rp, X, Z, Rdc 

Co najmniej od lmΩ do 1TΩ 

Dla G, B, Y 

Co najmniej od 1 nS do 1kS 

Dla V  

Co najmniej od 0V do 3V 

Dla I  

Co najmniej od 0 mA do 10mA 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że określa zakresy i błędy pomiarowe jak poniżej: 

1. Zakresy i błędy pomiarowe 

L, C: 

Zakres pomiarowy pojemności C co najmniej od 10 fF do 100 mF 

Błędy pomiaru C, przy częstotliwości pomiarowej 1 kHz,  

nie większe niż: 

0,1% dla  zakresu od 1 nF do 1 µF, 

0,3% dla wartości 100 pF, 10 µF, 100 µF, 

1,0% dla wartości 1 mF, 

10% dla wartości 10 pF, 10 mF. 

 

Zakres pomiarowy indukcyjności L co najmniej od 1 nH do 100 kH 

Błędy pomiaru L, przy częstotliwości pomiarowej 1 kHz,  

nie większe niż: 

0,1% dla  zakresu od 10 mH do 10 H, 

0,3% dla wartości 1 mH, 100 H, 

1,0% dla wartości 100 µH, 1kH, 

10% dla wartości 10 µH, 10kH. 

Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SIWZ. 

„Pytanie do punktu 8: 

Zamawiający określa wymagania na interfejsy komunikacyjne jako: 

GPIB, USB. 

Pytanie:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zewnętrznego adaptera USB na 

GPIB 

Wymagania na Analizator określone byłyby wówczas jako: 

GPIB, UISB (możliwe jest zastosowanie adaptera/konwertera USB/GPIB” 
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Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę wymagań. 

 

 Zamawiający  informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ,  

przedłuża termin składania ofert.   

 

Oferty należy składać do dnia 26.02.2019 r. do godz. 08:00. Pozostałe warunki 

składania ofert określone w SIWZ pozostają bez zmian.   

 

KOMENDANT  

 

/-/wz. płk Andrzej MAGIERA 


