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Wykonawcy 
 
 
 

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę testera radiokomunikacyjnego” – sprawa nr 
BA.WZP.26.43.2020. 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
[SIWZ] wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1: 
W obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej i brakiem możliwości dostawy funkcjonalności 
Analizy Sygnału wraz z Pomiarem BER, wnosimy o możliwość zaoferowania testera bez 
podanej funkcjonalności. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na możliwość zaoferowania testera radiokomunikacyjnego bez 
funkcji pomiaru BER. 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z udzieloną odpowiedzią, zmianie ulega wiersz 
„Analiza sygnałów” w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 
 
Było: 

Analiza sygnałów  Rozbudowana analiza sygnałów modulowanych 
analogowo i cyfrowo, co najmniej: Analiza 
konstelacji IQ, Pomiar BER  

 
Jest: 

Analiza sygnałów  Rozbudowana analiza sygnałów modulowanych 
analogowo i cyfrowo, co najmniej: Analiza 
konstelacji IQ  

 
 
 

Warszawa, 5 listopada 2020 r. 
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Pytanie 2: 
Wymagania na tester nie określają sposobu komunikacji testera z innymi przyrządami 
pomiarowymi i urządzeniami testowanymi. 
Czy Zamawiający wymaga portów komunikacyjnych innych niż LAN? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wyposażenia testera radiokomunikacyjnego w porty (interfejsy) LAN  
i GPIB. 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z udzieloną odpowiedzią, zmianie 
ulega Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy, poprzez dodanie do tabeli 
zawierającej minimalne wymagania dla testera radiokomunikacyjnego wiersza o 
następującej treści: 
 

Porty (interfejsy) komunikacyjne LAN, GPIB 

 
 

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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