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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 27 lipca 2018 r. 
 BAK.WZP.26.22.2018.8  

        
Wykonawcy    

  
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup i dostawę 6 szt. reflektometrów optycznych (OTDR) wraz 
z oprzyrządowaniem do pomiaru długości i tłumienności włókien światłowodowych 
w sieciach telekomunikacyjnych oraz materiałami eksploatacyjnymi”. Sprawa numer: 
BAK.WZP.26.22.2018. 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę: 
 
Pytanie 1.   
W projekcie umowy w §5 pkt.1 zamawiający określa wymagania co do asysty technicznej: 
„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia asysty technicznej w wymiarze 180 godzin, 
realizowanych osobiście w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z opisem określonym pkt 4 załącznika 
nr 1 do Umowy”. 
W załączniku nr. 1 pkt.4  do umowy wymagania określone są następująco: 

1. Wykonawca powinien zapewnić asystę techniczną w zakresie eksploatacji urządzeń. Asysta 

powinna być realizowana wyłącznie w języku polskim. W ramach asysty Wykonawca musi: 

1) nieodpłatnie dostarczyć aktualizację oraz nowe opcje dodawane do programu 

diagnostycznego; 

2) świadczyć usługi doradcze, w postaci serwisu telefonicznego w godz. 8.00-16.00, w dniu 

roboczym, w zakresie dostarczonego rozwiązania pomiarowego, szacowany czas wsparcia 

telefonicznego sumarycznie do ok. 10 h/miesiąc, sumowane w skali kwartału dla całości 

prowadzonego wsparcia; 

3) połączenia muszą być realizowane na krajowe numery telefoniczne stacjonarne lub 

komórkowe. Nie dopuszcza się używania numerów o opłacie podwyższonej. 

Pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ nr. 1: Prosimy o potwierdzenie metody realizacji asysty 

technicznej (realizacja osobista w siedzibie Zamawiającego lub realizacja w postaci serwisu 

telefonicznego) i ujednolicenie zapisów umowy i załącznika nr. 1 pkt. 4 
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Odpowiedź na pytanie 1.  
Asysta i wsparcie techniczne, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy – szczegółowym opisem 
przedmiotu Umowy mają być świadczone w postaci  serwisu telefonicznego. 
Ponadto Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ, w następującym zakresie, tj.: 
 

 w § 5 ust. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ  – wzoru umowy, treść o brzmieniu: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia asysty technicznej w wymiarze 180 godzin, 

realizowanych osobiście w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z opisem określonym pkt 4 załącznika 
nr 1 do Umowy.  
 

 otrzymuje brzmienie: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia asysty technicznej w wymiarze 180 godzin, 

realizowanych przez Wykonawcę, zgodnie z opisem określonym pkt 4 załącznika nr 1 do Umowy 
 
Pytanie 2. 
W załączniku nr. 1 do Umowy – „szczegółowy opis przedmiotu Umowy”, zamawiający stawia 

następujące wymaganie dotyczące urządzeń: „wszystkie urządzenia oraz moduły rozszerzające 

zakres pracy urządzenia muszą pochodzić od tego samego producenta”. 

Pytanie nr.2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń wchodzących w skład 

zestawu takich jak niezależnie pracująca sonda do inspekcji złącz czy zewnętrzny źródło światła 

widzialnego innych producentów niż producent reflektometru? 

   
Odpowiedź na pytanie 2.  
Zapis, o którym mowa w  Załączniku nr 1 do Umowy – szczegółowy opise przedmiotu Umowy, 
punkt 2.2)  dotyczy wyłącznie urządzeń oraz modułów rozszerzających. Natomast sonda do 
inspekcji złącz oraz źródło światła widzialnego nie muszą pochodzić od tego samego producenta 
OTDR, jeśli nie stanowią modułów rozszerzających funkcjonalność oferowanego urządzenia OTDR.  
 
Pytanie 3. 
W załączniku nr. 1 do Umowy – „szczegółowy opis przedmiotu Umowy”, w punkcie 2 podpunkt 7 
podpunkt „l” zamawiający wymaga ”minimalne nastawy zasięgu pomiaru od 0,1 km do 150 km”. 
Minimalny zakres pomiarowy 100m jest wartością bardzo małą i specyficzną, która może w sposób 
znaczący ograniczyć liczbę urządzeń spełniających wymagania, a nie ma żadnego wpływu na techniczne 
możliwości pomiarowe. Reflektometry optyczne wykonują pomiar w dziedzinie czasu, zakres 
pomiarowy odpowiada między innymi za określenie przez OTDR interwału wykonywania pomiarów do 
uśredniania. Ustawienie na OTDR zakresu np. 200m, daje użytkownikowi możliwość pomiaru linii od 0 
do 200m. Co więcej, po wykonanym pomiarze na zasięgu np. 200m użytkownik może ustawić 
przybliżenie na mierzony odcinek, żeby np. wyeliminować szum pojawiający się za zmierzoną krótką 
linią. Zwracamy się zatem z pytaniem: 
Pytanie nr.3: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie reflektometru posiadającego nastawy zasięgu 
pomiaru 0,2 km do 512 km? 
 
Odpowiedź na pytanie 3.  
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Zamawiający odpowiada, , że minimalne nastawy zasięgu mogą mieścić się w przedziale od 0,2 km do 
150 km. 
 
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 
zmienia treść SIWZ, w następującym zakresie, tj.: 
 

 w pkt 2.7)l) Załącznika nr 1 do Umowy – szczegółowym opisie przedmiotu Umowy, treść o brzmieniu: 
 

l) minimalne nastawy zasięgu pomiaru od 0,1 km do 150 km, 
 

 otrzymuje brzmienie: 
 

l) minimalne nastawy zasięgu pomiaru od 0,2 km do 150 km, 
 
Pytanie 4. 
W załączniku nr. 1 do Umowy – „szczegółowy opis przedmiotu Umowy”, w punkcie 2 podpunkt 7 
podpunkt „f” zamawiający wymaga ”min. rozdzielczość próbkowanie od 5 cm do 10m”. W naszej ocenie 
zapis ten jest błędnie sformułowany. Przy takim zapisie, reflektometry wysokiej klasy posiadające 
minimalną rozdzielczość próbkowania 2cm, pomimo iż jest to wartość znacznie lepsza technicznie niż 
5cm, mogą być uznane za nie spełniające wymagań. Zwracamy się zatem z pytaniem: 
Pytanie nr.4: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie reflektometru optycznego posiadającego 
minimalną rozdzielczość próbkowania 2cm? 
 
Odpowiedź na pytanie 4.  
W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest określona rozdzielczość próbkowania 
w minimalnym zakresie od 5cm do 10m. Tak więc zakres próbkowania zaczynający się od 2 cm jest 
spełnia wymagania zamawiającego. 
 

Pytanie 5. 
W załączniku nr. 1 do Umowy – „szczegółowy opis przedmiotu Umowy”, w punkcie 2 podpunkt 7 
podpunkt „m” zamawiający wymaga ”dokładność pomiaru odległości +/- 1 m”. W reflektometrach 
optycznych, dokładność pomiaru odległości zawsze zależy od zakresu pomiarowego i rozdzielczości 
próbkowania. Dla przykładu, w reflektometrze który chcieli byśmy zaoferować dokładność określana 
jest na:  
 
+/- (0,75m + zakres * 2 * 10^(-5) + rozdzielczość próbkowania) 
 
W każdym reflektometrze optycznym, wzór na dokładność pomiaru odległości posiada analogiczną 
formułę w skład której zawsze wchodzi np. rozdzielczość próbkowania. Jeżeli akceptują Państwo 
minimalną rozdzielczość próbkowania na poziomie 10m (pkt 2 ppk 7 ppk f), to definiowanie dokładności 
pomiaru odległości na +/- 1m stoi z tym w sprzeczności. Dodatkowo, dla wymaganego przez Państwa 
zakresu pomiarowego 150km, żaden reflektometr na rynku nie będzie posiadał dokładności pomiaru 
odległości na poziomie +/- 1m. Zwracamy się zatem z pytaniem: 
Pytanie nr.5: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie reflektometru optycznego posiadającego 
dokładność pomiaru odległości na poziomie [+/- (0,75m + zakres * 2 * 10^(-5) + rozdzielczość 
próbkowania)]? 
 
Odpowiedź na pytanie 5.  
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Zamawiający odpowiada, iż dopuszcza zaoferowanie reflektometru optycznego posiadającego 
dokładność pomiaru odległości na poziomie +/- 1m +zakres *2*10-5 + rozdzielczość próbkowania. 
 
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 
zmienia treść SIWZ, w następującym zakresie, tj.: 
 

 w pkt 2.7)m) Załącznika nr 1 do Umowy – szczegółowym opisie przedmiotu Umowy, treść 
o brzmieniu: 

 
m) dokładność pomiaru odległości +/– 1m, 

 
 

 otrzymuje brzmienie: 
 

m) dokładność pomiaru odległości na poziomie +/- 1m +zakres *2*10-5 + rozdzielczość 
próbkowania, 

 
Pytanie 6. 
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie określa wymogu dostarczenia 
oprogramowania PC dającego możliwość np. analizy zapisanych pomiarów w formacie .SOR. Tego typu 
oprogramowanie może okazać się bardzo istotne do zapewnienia odpowiedniego poziomu analizy 
pomiarów, a w obecnej konstrukcji opisu przedmiotu zamówienia tego typu oprogramowanie nie 
będzie dostarczone ponieważ nie jest wymagane. Z naszego doświadczenia wynika, że w 90% 
zamówień oprogramowanie PC pozwalające na odczyt i edycję krzywych pomiarowych stanowi 
nieodłączny element zamówienia. Tego typu oprogramowanie stanowi często (ale nie zawsze) płatną 
opcję do reflektometru. Brak tego typu oprogramowania na wyposażeniu OTDR można znacząco 
obniżyć ich przydatność dla Zamawiającego. Oprogramowanie powinno dawać możliwość pracy na 
wielu stanowiskach komputerowych, oraz posiadać minimum funkcji analitycznych jak np. możliwość 
ręcznego dodawania zdarzeń do zaraportowania w trybie grupowym (jednoczesne naniesienie np. mufy 
na wszystkich włóknach z kabla). Zwracamy Państwa uwagę, że wynikiem pomiaru reflektometrycznego 
jest krzywa reflektometryczna, a wartości liczbowe mierzonych parametrów są wynikiem 
matematycznej analizy krzywej przez reflektometr. Dodatkowo z naszego doświadczenia wynika, że 
posiadanie takiego oprogramowania i możliwość dogłębnej analizy zapisanych pomiarów jest bardzo 
istotna w przypadku organizowania zdalnej asysty technicznej. 
Pytanie nr.6: Czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz reflektometrami oprogramowania PC 
pozwalającego na analizę i edycję plików .SOR w formatach „Bellcore GR-196-CORE” oraz „Telcordia SR-
4731 (Bellcore 2)”? 
Jeżeli Zamawiający zdecyduje się doprecyzować opis przedmiotu zamówienia i dodać wymóg 
dostarczenia oprogramowania PC pozwalającego na analizę wyników pomiarowych z 
reflektometru optycznego, zwracamy się z dodatkowymi pytaniami: 
 
Odpowiedź na pytanie 6. 
Dodatkowe programowanie do analizy wyników pomiarów nie jest wymagane. Urządzenia OTDR 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Załącznikiem nr 1 do Umowy – szczegółowy 
opisie przedmiotu Umowy, powinny samodzielnie lub za pomocą dołączonej dedykowanej aplikacji 
przedstawiać wyniki pomiarów w postaci graficznej i następnie generować wyniki do pliku PDF. 
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Pytanie nr.6b: Prosimy o określenie, na jakiej ilości stacji roboczych Zamawiający wymaga 
możliwości zainstalowania i jednoczesnego uruchomiania oprogramowania PC do podglądu i edycji 
pomiarów reflektometrycznych? 
 
Odpowiedź na pytanie 6b. 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6, w której nie jest wymagane dodatkowe programowanie do 
analizy wyników pomiarów, Zamawiający nie ma dodatkowych wymagań w zakresie dodatkowego 
oprogramowania.  
 
Pytanie nr. 6c: Czy zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie posiadało możliwość 
grupowej edycji raportowanych zdarzeń (jak na przykład grupowe dodawanie mufy na trasie 
kablowej dla wielu włókien jednocześnie)? 
 
Odpowiedź na pytanie 6c. 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6, w której nie jest wymagane dodatkowe programowanie do 
analizy wyników pomiarów, Zamawiający nie ma dodatkowych wymagań w zakresie dodatkowego 
oprogramowania.  
 
Pytanie 7. 
W pkt.2 podpunkt 9 załącznika do Umowy – szczegółowy opis przedmiotu Umowy, zamawiający określa 
materiały eksploatacyjne wymagane dla każdego reflektometru. W punkcie „e” zamawiający wymaga 
„kompletne zestawy środków czyszczących do złączy optycznych, wraz z dedykowaną torbą lub 
walizką”. Z uwagi na fakt, że pojawia się tu liczba mnoga (kompletne zestawy), oraz brak określenia 
minimalnego wyposażenia zestawu, zwracamy się z pytaniem: 
 
Pytanie nr.7: Proszę o dokładne sprecyzowanie minimalnego składu zestawu środków czyszczących o 
którym mowa w załączniku nr. 1 do Umowy – szczegółowy opis przedmiotu Umowy w pkt. 9 podpunkt 
e. 
 
Odpowiedź na pytanie 7. 
Zamawiający odpowiada, że za minimalny zestaw środków czyszczących przyjmuje: 
- alkohol izoprypylowy w sprayu szt.2 
-husteczki bezpyłowe szt.2  
-czyściki automatyczne lub kasety czyszczące szt.2 
 

 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 
zmienia treść SIWZ, w następującym zakresie, tj.: 
 

 w pkt 2.9)e) Załącznika nr 1 do Umowy – szczegółowym opisie przedmiotu Umowy, treść 
o brzmieniu: 

 
e) kompletne zestawy środków czyszczących do złączy optycznych wraz z dedykowaną torbą lub 

walizką, 
 

 otrzymuje brzmienie: 
 

e) kompletne zestawy środków czyszczących do złączy optycznych wraz z dedykowaną torbą lub 
walizką. Minimalny zestaw środków czyszczących powinien zawierać: 
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- alkohol izoprypylowy w sprayu szt.2; 
- husteczki bezpyłowe szt.2;  
- czyściki automatyczne lub kasety czyszczące szt.2. 

 
Pytanie 8. 
W pkt. 3 załącznika do Umowy – szczegółowy opis przedmiotu Umowy, zamawiający określa 
wymagania odnośnie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń. Zamawiający nie określa wymagań odnośnie 
kompetencji trenera w tym zakresie. Na rynku optycznej aparatury pomiarowej przyjęte jest, że 
producenci organizują dla pracowników ich przedstawicielstw specjalistyczne szkolenia trenerskie, 
i potwierdzają nabyte umiejętności oraz możliwość przeprowadzania szkoleń stosownym certyfikatem. 
Zwracamy się zatem z pytaniem: 
 
Pytanie nr.8: Czy Zamawiający wymaga, aby szkolenie z zakresu obsługi reflektometrów optycznych 
prowadzone było przez trenera, posiadającego autoryzację producenta reflektometru uprawniającą do 
prowadzenia szkoleń z jego obsługi? 
 
Odpowiedź na pytanie 8. 
Przeprowadzenie szkolenia wymaga od prowadzącego szerokiej wiedzy i kompetencji w zakresie 
pomiarów reflektometrycznych oraz praktyki z obsługi urządzenia. Dlatego nie jest konieczne, aby 
szkolenie z zakresu obsługi reflektometrów optycznych prowadzone było przez trenera, posiadającego 
autoryzację producenta reflektometru.  
 
Pytanie 9. 
Pytanie dot. pkt. 2.7.m)dokładność pomiaru odległości +/-1m - Załącznika nr 1 do Umowy – 

szczegółowy opis przedmiotu Umowy: 

Czy Zamawiający zaakceptuje dokładność zgodnie ze wzorem zdefiniowanym przez producenta 

VIAVI Solutions jak niżej lub np. wartość maksymalną błędu <= +/-6m?  

Wzór na dokładność pomiary dystansu wg. VIAVI Solutions     

+1m + (rozdzielczość próbkowania) + (1.10-5  x dystans), z wyłączeniem niepewności związanej 

z indeksem grupowym 

 

Pragniemy zwrócić uwagę że żaden z dostępnych na rynku przenośnych reflektometrów nie 

spełnia wymaganej przez Państwa dokładności pomiaru odległości (+1m) przy jednoczesnym 

założeniu że wymagany maksymalny zakres pomiarowy to 150km.  

Załączamy kalkulację błędu dla dystansu 150km dla dwóch czołowych producentów OTDR 

Błąd 
bazowy 

Współczynnki                   
dla błędu 
dystansu 

maks. 
dystans(m) 

Błąd dla 
dystansu 
150km 

rozdzielczość 
próbkowania(m) 
dla 
150km/256.000 
punktów 

Maksymalny 
sumaryczny  
błąd dla 
150km(150 
000m) 

Producent 

1 2 3 4 5 6 (1+4+5=) 7 
1 0,00001 150.000m 1,5m 0,5859m 3,0859m VIAVI 
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0,75 0,0025% 150.000m 3,75m 0,5859m 5,0859m 
Inny 
producent 

 
Odpowiedź na pytanie 9. 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 
 
Pytanie 10. 
Pytanie dot. pkt. 2.7.w) graficzne przedstawienie pomiaru na ekranie OTDR: 
Czy Zamawiający wymaga prezentacji pomiaru tylko w formie tradycyjnego reflektogramu czy może 
również w formie linowej za pomocą ikon(symboli graficznych) które reprezentują zdarzenia 
występujące w mierzonym torze?   
 
Odpowiedź na pytanie 10. 
Przedstawienie wyników pomiarów we wskazanej formie, czyli liniowej ze znacznikami w postaci ikon 
również jest akceptowalne. Każda forma wizualizacji wyników, która przedstawia obraz graficzny 
w prosty do interpretacji tych wyników jest pożądana. 
 
Pytanie 11. 
Pytanie dot. pkt. 2.7. s) interpretacja wyników pomiarów przez miernik: 
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wykonywało pomiar na wielu długościach impulsów  
w pojedynczym pomiarze OTDR, co zdecydowanie poprawia jakość interpretacji wyników ale zwykle 
jest to dodatkowo płatna funkcjonalność, czy może wystarczy pomiar na pojedynczej długości impulsu?   
 
Odpowiedź na pytanie 11. 
W zapisie Załącznika nr 1, pkt2. 7)s  chodzi o prostą interpretację zdarzeń tj. wykrywanie złącz, spawów 
itp., co znajdzie swoje odzwierciedlenie w graficznym przedstawieniu wyników. Pomiar przy użyciu 
pojedynczego impulsu jest całkowicie akceptowalny. 
 
Pytanie 12. 
Pytanie  dot. pkt. 2.9. d) adaptery SC/APC – 5szt.  
Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o wymienne adaptery SC/APC do ewentualnej podmiany na 
portach pomiarowych reflektometru?    
 
Odpowiedź na pytanie 12. 
Wymienne adaptery na portach pomiarowych reflektometru nie są konieczne z uwagi na zastosowanie 
tłumików „zerowych”. W zamówieniu chodzi o adaptery do łączenia patchcordów . 
 
Pytanie 13. 
Pytaniedot. pkt. 2.9. e) kompletne zestawy środków czyszczących do złączy optycznych wraz 
z dedykowaną torbą lub walizką. 
Prosimy o doprecyzowanie jakie elementy i ile sztuk ma wchodzić w skład tego zestawu. 
 
Odpowiedź na pytanie 13. 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 7. 
 
 
Pytanie 14. 
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Proszę o informację czy do oferty złożonej do postępowania numer BAK.WZP.26.22.2018 dokument 
potwierdzający sytuację finansową firmy (informacja z banku o saldzie) może zostać złożony w kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem czy bezwzględnie wymagany jest oryginał dokumentu? 
Dziękuję za pomoc. 
 
Odpowiedź na pytanie 14. 
Zgodnie z punktem X.8. SIWZ oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)”, dokument (wskazany w punkcie VIII.5.1) SIWZ): „Informacja 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 
przed upływem terminu składania ofert”, może być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 
 
 
Pytanie 15. 
Nie bardzo rozumiem po co Zamawiającemu 5 szt. adapterów SC/APC, czy chodzi o łączniki SC/APC 
i wtedy to ma sens czy może o wymienne adaptery do OTDR. 
Wymienne adaptery do OTDR raczej nie mają sensu ponieważ adapter to tylko tuleja a ewentualna 
zabrudzona lub uszkodzona ferula zostaje w OTDR nawet po wymianie adaptera na nowy? 
 
Odpowiedź na pytanie 15. 
Zamawiający odpowiada, iż chodzi o adaptery SC/APC do m.in. łączenia patchcordów. 
 
 
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, zmiany 
treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp termin składania i otwarcia ofert 
przedłużony zostaje do dnia 2 sierpnia 2018 r., celem umożliwienia potencjalnym Wykonawcom 
zapoznania się z wyżej wymienionymi odpowiedziami, przygotowania ofert lub wprowadzenia zmian w 
ofertach. 
Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
Zmianę powyższego terminu wprowadza się również do Ogłoszenia o zamówieniu i w związku 
z przedmiotową zmianą  terminu  Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a punkt 1) ustawy 
Pzp. 

 
W związku z powyższą zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający  działając na podstawie 
art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia dodatkowo treść SIWZ  w następującym zakresie:  

 
- istniejący zapis w punkcie XVIII SIWZ o brzmieniu: 
 
 

XVIII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert. 

 

1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Warszawie (kod pocztowy: 01-211), ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37 (Kancelaria Główna), 
w nieprzekraczalnym terminie: 
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do dnia  30/07/2018 r., do godz. 11:00 
 

2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 
3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy  opisać 

następująco: 
 
Urząd Komunikacji Elektronicznej  
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
Oferta w postępowaniu na: „Zakup i dostawę 6 szt. reflektometrów optycznych (OTDR) 
wraz z oprzyrządowaniem do pomiaru długości i tłumienności włókien światłowodowych w 
sieciach telekomunikacyjnych oraz materiałami eksploatacyjnymi” – sprawa nr: 
BAK.WZP.26.22.2018. 
Nie otwierać przed dniem:  30/07/2018 r., godz. 11:30 

 
- otrzymuje brzmienie: 
 
 
XVIII.  Miejsce, termin i sposób składania ofert. 

 

1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Warszawie (kod pocztowy: 01-211), ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37 (Kancelaria Główna), 
w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia  02/08/2018 r., do godz. 11:00 

 
2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 
3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy  opisać 

następująco: 
 
Urząd Komunikacji Elektronicznej  
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
Oferta w postępowaniu na: „Zakup i dostawę 6 szt. reflektometrów optycznych (OTDR) 
wraz z oprzyrządowaniem do pomiaru długości i tłumienności włókien światłowodowych w 
sieciach telekomunikacyjnych oraz materiałami eksploatacyjnymi” – sprawa nr: 
BAK.WZP.26.22.2018. 
Nie otwierać przed dniem:  02/08/2018 r., godz. 11:30 

 
 

- istniejący zapis w punkcie XX SIWZ o brzmieniu: 
 
 
XX.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 
Warszawa, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna).  

w dniu   30/07/2018 r. o godz. 11:30 

 
 
 

- otrzymuje brzmienie: 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



   10/10 

 
XX.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 
Warszawa, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna).  

w dniu   02/08/2018 r. o godz. 11:30 

 
 
 

Z poważaniem, 

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

                                                                  

 Jacek Gola 

Dokument podpisany elektronicznie 
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