WYJAŚNIENIA TREŚCI
DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ
na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do
celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania
usługi dostępu do internetu

Warszawa, dnia 12 marca 2018 r.

TREŚĆ WNIOSKU O WYJAŚNIENIA Z 8 MARCA 2018 R.
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WYJAŚNIENIA
Ad. 1
Zgodnie z pkt 3.5 załącznika nr 2 do dokumentacji aplikacja identyfikuje dodatkowe czynniki związane
z warunkami wykonania pomiaru, wskazane w pkt 3.10. Oznacza to, że aplikacja musi badać
wszystkie te czynniki.
Ad. 2
Dostawca usług będzie miał zapewniony bezpłatny dostęp do wyników pomiarów zgłoszonych przez
użytkowników mechanizmu monitorowania w ramach postępowania reklamacyjnego. Będzie to
obejmowało również możliwość weryfikacji prawdziwości wyników.
Ad. 3
Wymagania dotyczące systemu pomiarowego precyzują, że dostawca usług powinien mieć możliwość
otrzymywania wyniki pomiarów od użytkowników mechanizmu zgłaszających reklamacje. Dostawca
będzie miał również zapewnioną możliwość weryfikacji u dostawcy mechanizmu prawdziwości tych
wyników oraz otrzymania ich w formie elektronicznej. Techniczne rozwiązania i jego szczegóły są
przedmiotem konkursu i zostaną ustalone w porozumieniu z dostawcą mechanizmu, który wygra
konkurs.
Ad. 4
Dostawca będzie miał zapewnioną możliwość weryfikacji u dostawcy mechanizmu prawdziwości
wyników przekazywanych przez użytkowników w ramach postępowania reklamacyjnego oraz
otrzymania ich w formie elektronicznej.
Ad. 5
Szczegóły techniczne dot. ewentualnego interfejsu do przekazywania danych zostaną ustalone
w porozumieniu z dostawcą mechanizmu, który wygra konkurs.
Ad. 6
Wyniki pomiarów będą udostępniane dostawcy usługi dostępu do internetu przez użytkowników
w ramach postępowania reklamacyjnego. Jak bowiem wprost wynika z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia
w sprawie otwartego Internetu certyfikowany mechanizm monitorowania, ma służyć użytkownikom
końcowym do weryfikacji faktycznego wykonania usługi dostępu do internetu w odniesieniu do
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warunków określonych w umowie. Jego celem nie jest natomiast zapewnienie dostawcom usługi
dostępu do Internetu narzędzia do pomiaru jakości ich sieci (do czego służyłoby przekazywanie
wszystkich wyników pomiarów, bez względu na to czy użytkownik składa reklamację). W związku
z powyższym zapewnienie użytkownikom narzędzia pomiarowego zgodnie z ww. przepisem nie może
stanowić dyskryminacji czy asymetrii w traktowaniu podmiotów przez Prezesa UKE.
Ad. 7
Raport powinien zawierać wszystkie wyniki posiadające status certyfikowanego pomiaru w danym
okresie.
Ad. 8
Wskaźnik utraty pakietów wyznaczany na podstawie retransmisji TCP nie wskazuje na miejsce na
drodze połączenia, w którym następuje utrata pakietów. Aplikacja będzie badała dodatkowe czynniki,
związane w szczególności ze środowiskiem użytkownika, pozwalające na analizę przyczyn
ewentualnych nieprawidłowości w transmisji danych.
Ad. 9
System pomiarowy nie będzie wyłączał źródeł generujących ruch w tle lub czynników powodujących
obciążenie procesora. Będzie identyfikował czynniki wymienione w pkt 3.10 załącznika nr 2 do
dokumentacji. Część z nich posłuży do certyfikacji konkretnego pomiaru, zgodnie z pkt 3.13. Czynniki
identyfikowane zgodnie z pkt 3.10 mogą być wykorzystywane przez dostawcę usługi dostępu do
Internetu do analizy przyczyn problemów zgłaszanych przez klientów.
Ad. 10
W zadanym pytaniu nie jest zrozumiałe o jakim uwzględnieniu pomiaru i o jakim (czego) obciążeniu
jest mowa. W związku z tym nie jest możliwe udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.
Ad. 11
W zadanym pytaniu nie jest zrozumiałe o jakich (czego) wartościach jest mowa. W związku z tym nie
jest możliwe udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.
Ad. 12
Zgodnie z pkt 3.7 załącznika nr 2 do dokumentacji aplikacja pozwala na pomiar prędkości transmisji
danych do 1Gb/s w obu kierunkach. W konkursie nie został określony wymóg obsługi pomiaru
wyższych prędkości.
Ad. 13
Ryzyko wpływu cross-traffic pochodzącego od innych urządzeń korzystających z tego samego dostępu
do Internetu zostało uwzględnione w wymaganiach dla systemu pomiarowego. Zgodnie z pkt 3.10.13
załącznika nr 2 do dokumentacji aplikacja analizuje tablicę ARP komputera z którego wykonywany
jest pomiar. Zgodnie z pkt 3.13.7 warunkiem certyfikacji pomiaru jest brak wpisów w tablicy ARP
poza właściwymi dla tego komputera i dla bramy domyślnej.
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Ad. 14
W dokumentacji nie określono szczegółowych wymagań dla metody pomiaru i obliczania wartości
obciążenia procesora. Szczegóły te zostaną doprecyzowane na etapie realizacji systemu
pomiarowego.
Ad. 15
Załącznik nr 2 do Porozumienia określa zasady posługiwania się logo certyfikatu przez dostawcę
narzędzia w serwisie internetowym oraz aplikacji, która zostanie udostępniona do pobrania przez
użytkowników końcowych.
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