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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 

 
Dotyczy: 

 
Postępowanie na dostawę platform pomiarowych dla sieci transmisyjnej – 
Budowa Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie GMDSS-PL 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 19.04.2019 r. próśb Wykonawców  o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych  
pytań  wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Pytanie nr 1 
W związku z przedstawionym wymaganiem w postępowaniu „Dostawa platform 
pomiarowych dla sieci transmisyjnej wraz z modułami pomiarowymi” znak sprawy: WI-1-MH-
381-12/2019 wskazują Państwo: „Moduł pomiarowy musi umożliwiać przeprowadzenie 
testów i pomiarów wielousługowych następujących interfejsów sieciowych: b) Fibre Channel 
do krotności 16x (na portach optycznych) – jako opcja oferty”. 
Z uwagi na przedstawiony przez Państwa wymóg pracy do 10Gb/s, a także wskazanie w 
dalszej części SOPZ na Fibe Channel o krotności x1,x2,x4,x8,x10, proszę o odpowiedz, czy 
moduł powinien być opcjonalnie rozbudowany do Fibre Channel x16 czy x10? 
Odpowiedź 
Urządzenie powinno dysponować interfejsem sieciowym Fibre Channel do krotności x10 
uruchamianym do testów po wykupieniu niezbędnych licencji (funkcjonalność na-żądanie) 
 

Pytanie nr 2 
W związku z przedstawionym wymaganiem w postępowaniu „Dostawa platform 
pomiarowych dla sieci transmisyjnej wraz z modułami pomiarowymi” znak sprawy: WI-1-MH-
381-12/2019 wskazują Państwo: „Moduł pomiarowy musi umożliwiać przeprowadzenie 
testów i pomiarów wielousługowych następujących interfejsów sieciowych: d) SONET/SDH 
do przepustowości 10Gbit/s (na portach optycznych)”. 
Proszę o odpowiedz, czy moduł pomiarowy ma posiadać aktywne opcje pomiaru 
SONET/SDH do przepustowości 10Gbit/s (na portach optycznych), czy możliwe jest aby 
opcję pomiaru SONET/SDH były możliwe do aktywacji za pomocą licencji z gotowością 
sprzętową. 
Odpowiedź 
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W celu dopuszczenia rozwiązań konkurencyjnych Zamawiający wykreśla pkt. 1.6 ppkt. d. 
Wymagań dla modułów pomiarowych -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
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