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Numer sprawy: DAG/G/24/14 
Nr arch. DAG/G/241/308-2/14 
 

Załącznik nr A do SIWZ 

 
Przedmiot zamówienia:dostawa i uruchomienie aparatury związanej z utrzymaniem specjalnego 
urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla uczestnictwa w 
Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego Instytutu 
Badawczego w Warszawie, 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia jestdostawa i uruchomienie aparatury związanej z utrzymaniem 
specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) pn. Zestaw wzorców czasu i częstotliwości dla 
uczestnictwa w Polskiej Atomowej Skali Czasu TA (PL) dla Instytutu Łączności-Państwowego 
Instytutu Badawczego w Warszawie. 
 

2. Przetarg został podzielony na 6 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub 
więcej części. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych ofert, w poszczególnych 
częściach, które w największym stopniu spełniają podane kryterium przetargu (najniższa cena). 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
32524000-2 system telekomunikacyjny, 38342000-4 oscyloskopy,  
34999100-7 generatory sygnałowe, 38900000-4 różne przyrządy do badań lub testowania 

 

CZĘŚĆ 1 
dostawa i uruchomienie zestawu do światłowodowego transferu czasu – 1 szt 
 
1. Zakres rzeczowy 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego zestawu do 
światłowodowego transferu czasu przeznaczonego do przesyłania wzorcowych sygnałów czasu i 
częstotliwości z wykorzystaniem połączenia światłowodowego. 

Oferta Wykonawcy musi zawierać szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog 
producenta, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
charakterystykę produktu), pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
wymaganiami SIWZ. 

2. Wymagania  

2.1 Wymagania funkcjonalne  

Światłowodowy Transfer Czasu można zrealizować za pomocą dwóch metod wymienionych w kolejnych 
punktach. Obie metody mogą być dopuszczone do przetargu. Minimalny dystans pracy systemu 
powinien wynosić 40 km (długość połączonych odcinków światłowodów). 

a) Klasyczna metoda dwudrogowa polega na równoczesnym nadawaniu własnego sygnału 1PPS 
przez każde z dwóch laboratoriów biorących udział w porównaniu światłowodowym. Równocześnie 
każde z laboratoriów odbiera i rejestruje wyniki porównania sygnału odbieranego ze zdalnego 
laboratorium. W następnym kroku laboratoria wymieniają się wynikami porównań sygnału 
odebranego w stosunku do sygnału czasu własnego wzorca. Układ ten wymaga dwóch kompletów 
nadajnik-odbiornik (dla każdej ze stron porównania), umożliwiających przesłanie sygnału 1PPS za 
pomocą światłowodu. Dodatkowo układ powinien umożliwiać transmisję 10 MHz.  

b) Metoda stałej kalibracji opóźnienia toru światłowodowego z wykorzystaniem wbudowanego 
komparatora fazy po stronie sygnału wejściowego systemu. System składa się z modułu lokalnego i 
zdalnego. Moduł lokalny wyposażony jest w komparator fazy dokonujący pomiaru przedziału czasu, 
pomiędzy sygnałem nadawanym, a sygnałem powrotnym z modułu zdalnego. Pozwala to wyznaczyć 
stałą wartość opóźnienia powiązaną z długością światłowodu oraz kompensować wszelkie 
ewentualne fluktuacje. Opóźnienie to jest znane i może zostać uwzględnione w dalszych 



15 

obliczeniach różnicy czasu porównywanych wzorców czasu. System pracuje na częstotliwości 10 
MHz ze stabilizowaną fazą sygnału, w związku z czym umożliwia równoczesna transmisję 10 MHz, a 
także odtworzenie sygnału 1PPS. 

2.2 Wymagania szczegółowe  

2.2.1 Wymagania dla systemu realizującego porównanie klasyczną metodę dwudrogową 

a) Liczba kompletów Nadajnik-Odbiornik: 2. 
b) Nadajnik wejście: 1PPS. 
c) Nadajnik wejście: 10 MHz (może być zrealizowane za pomocą zewnętrznego modułu). 
d) Impedancja wejść 1PPS oraz 10 MHz nadajnika: 50 Ω. 
e) Nadajnik wyjście optyczne: SC/APC. 
f) Odbiornik wejście optyczne: SC/APC. 
g) Odbiornik wyjście: 1PPS. 
h) Odbiornik wyjście:  10 MHz (może być zrealizowane za pomocą zewnętrznego modułu). 
i) Odbiornik poziom sygnału na wyjściu 10 MHz. 

powinien znaleźć się w zakresie: 0,5 ÷ 2,5 V. 
j) Impedancja wyjść 1PPS oraz 10MHz odbiornika: 50 Ω. 
k) Minimalny zakres temperatury pracy: 20°C do 25°C.  
l) Zasilanie: sieć AC 230 V ±10%. 

2.2.2 Wymagania dla systemu z wbudowaną kalibracją opóźnienia 

a) Moduł lokalny wejście: 1PPS. 
b) Moduł lokalny wejście: 10 MHz. 
c) Impedancja wejść 1PPS oraz 10MHz modułu lokalnego: 50 Ω. 
d) Moduł lokalny wyjście optyczne: SC/APC. 
e) Moduł zdalny wejście optyczne: SC/APC. 
f) Moduł zdalny wyjście: 1PPS. 
g) Moduł zdalny wyjście: 10 MHz. 
h) Moduł zdalny wyjście poziom sygnału na wyjściu 10 MHz.  

powinien znaleźć się w zakresie: 0,5 ÷ 2,5 V. 
i) Impedancja wyjść 1PPS oraz 10 MHz modułu lokalnego: 50 Ω. 

j) Czas narastania wyjściowego sygnału 1PPS modułu zdalnego: ≤ 3 ns. 
k) Minimalny zakres temperatury pracy: 20°C do 30°C.  
l) Zasilanie: sieć AC 230 V ±10%. 
 

2.3. Wymagania dodatkowe 

a) Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, wolna od wad materiałowych i prawnych.  
b) Aparatura oraz jej wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była 

identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
 

2.3.1  Wymagania dotyczące dokumentacji 

Zestaw do światłowodowego transferu czasu stanowiącego przedmiot dostawy powinna zawierać: 
a) Dokumentację techniczną z instrukcjami obsługi oraz instrukcjami serwisowymi zestawu do 

światłowodowego transferu czasu i oprogramowania oraz instrukcją bezpieczeństwa w języku 
angielskim lub języku polskim. 
 

2.3.2  Wymagania dotyczące wyposażenia dodatkowego 

a) W przypadku gdy przyrząd nie jest wyposażony w złącza typu BNC (50Ohm) powinien zostać 
dostarczony z kompletem adapterów do tego standardu (BNC) dla wszystkich wejść oraz wyjść. 

 

2.3.3 Gwarancja 

a) Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12miesięcy. 
b) Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny dostarczonego analizatora. 
c) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 72 godzin. 
d) Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni. 
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2.3.4 Warunki dostawy 
a) Preferowany czas dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
b) Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1. 
c) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu powystawowego, bez wad.  
d) Dostawca dostarczy i uruchomi zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Instytutem Łączności. 
e) Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu oraz 

jej załadunku i rozładunku. 
f) Dostawca przeprowadzi w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie szkolenie w zakresie podstaw 

obsługi dostarczonego sprzętu. 
 
CZĘŚĆ 2 
dostawa i uruchomienie oscyloskopu cyfrowego – 1 szt 
 

1. Zakres rzeczowy 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego oscyloskopu 
cyfrowego przeznaczonego do pomiarów parametrów elektrycznych wzorcowych sygnałów czasu lub 
częstotliwości. 

Oferta Wykonawcy musi zawierać szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog 
producenta, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
charakterystykę produktu),pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
wymaganiami SIWZ. 

2. Wymagania  

2.1 Wymagania funkcjonalne  

a) Oscyloskop powinien umożliwiać pomiary oraz analizę sygnałów w zakresie częstotliwości: DC ÷ 1 
GHz. 

b) Oscyloskop powinien zawierać moduł analizatora widma w zakresie pomiarowym 9 kHz ÷ 3 GHz 
(funkcja ta może być realizowana w formie zewnętrznego niezależnego przyrządu). 

c) Oscyloskop powinien zawierać moduł miernika częstotliwości w zakresie pomiarowym 
0,001 Hz ÷ 3 GHz (funkcja ta może być realizowana w formie zewnętrznego niezależnego 
przyrządu). 

d) Oscyloskop, a także ewentualne zewnętrzne moduły analizatora widma oraz miernika częstotliwości, 
powinny mieć możliwość podłączenie sygnału zewnętrznej częstotliwości wzorcowej 10 MHz. 

e) Oscyloskop, a także ewentualne zewnętrzne moduły analizatora widma oraz miernika, powinny 
posiadać możliwość zdalnego sterowania z wykorzystaniem interfejsu GPIB. 

2.2 Wymagania szczegółowe  

2.2.1 Oscyloskop 

a) Liczba wejść analogowych oscyloskopu: ≥ 4. 

b) Pasmo pracy:  ≥1 GHz. 

c) Próbkowanie: ≥5 GSa/s przy 2 kanałach aktywnych,  

≥2.5 GSa/s przy 4 kanałach aktywnych. 
d) Impedancja wejść oscyloskopu: 50 Ω oraz 1 MΩ (przełączane). 
e) Typ wejść pomiarowych oscyloskopu: BNC. 
f) Wejście zewnętrznej częstotliwości wzorcowej: 10 MHz. 

g) Dokładność parametru DC Gain:  ≤ 2%. 

h) Szybkość odświeżania przebiegów  ≥ 300.000 razy na sekundę. 

i) Wielkość pamięci ≥4 Mpkt w 2 kanałach i ≥2 Mpkt w 4 kanałach. 

j) Komplet sond pasywnych:  ≥700MHz po 1 szt. na kanał. 

k) Interfejsy: USB ≥2 sztuki, LAN, GPIB (funkcja może być zrealizowana z wykorzystaniem 
zewnętrznego konwertera). 

l) Możliwość podłączenia klawiatury i wprowadzania za jej pomocą tekstu. 

m) Wielkość ekranu: ≥10,4 cala. 
n) Minimalny zakres temperatury pracy: 20°C do 30°C.  
o) Zasilanie: sieć AC 230 V ±10%. 
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2.2.2 Funkcja analizy widma (może być zrealizowana w formie zewnętrznego przyrządu) 

a) Typ wejścia modułu analizatora widma: N 
b) Impedancja wejścia modułu analizatora widma: 50 Ω. 

c) Dolna częstotliwość zakresu pracy: ≤9 kHz. 

d) Górna częstotliwość zakresu pracy: ≥3 GHz. 

e) Szumy fazowe, CF = 1 GHz:  @1 kHz, ≤-94 dBc/Hz, 

@10 kHz, ≤-99 dBc/Hz, 

@100 kHz, ≤-102 dBc/Hz, 

@1 MHz, ≤-120 dBc/Hz. 

f) Poziom szumów własnych: 1 MHz ÷ 10 MHz: ≤ -136 dBm, 

10 MHz ÷ 2 GHz: ≤ -154 dBm, 

2 GHz ÷ 3 GHz:  ≤ -152 dBm. 
p) Zakres pracy tłumika wejściowego: 0 ÷ 50 dB, z krokiem co najmniej 10 dB. 

g) Odkształcenia drugiej harmonicznej (2nd harmonicdistortion) na 1 GHz: ≤-80 dBc. 
h) Funkcje pomiarowe: moc w kanale, zajmowane pasmo, statystyka mocy (Power Statistic CCDF), 

pomiar harmonicznych, emisje niepożądane ( Spuriousemission). 
i) Wejście częstotliwości zewnętrznego wzorca częstotliwości: 10 MHz. 
j) Wyjście częstotliwości zewnętrznego wzorca częstotliwości: 10 MHz. 

k) Interfejsy: USB ≥2 sztuki, LAN, GPIB (funkcja może być zrealizowana z wykorzystaniem 
zewnętrznego konwertera). 

l) Wielkość ekranu: ≥8,4 cala. 
m) Minimalny zakres temperatury pracy: 20°C do 30°C.  
n) Zasilanie: sieć AC 230 V ±10%. 

2.2.3 Funkcja pomiaru czasu i częstotliwości (może być zrealizowana w formie zewnętrznego 
przyrządu) 

a) Dolny zakres pomiaru częstotliwości:  ≤ 1 mHz.  

b) Górny zakres pomiaru częstotliwości:  ≥ 3 GHz.   

c) Górny zakres pomiaru przedziału czasu:  ≥ 105 s. 

d) Impedancja wejścia modułu miernika częstotliwości: 50 Ω / 1 MΩ (dla częstotliwości do 100 MHz). 
e) Tryb: DC / AC (dla częstotliwości do 100 MHz). 

f) Częstotliwość graniczna analogowego filtra dolnoprzepustowego LPF: ≥ 100 kHz. 

g) Liczba cyfr na wyświetlaczu:  ≥ 12. 
h) Wejście częstotliwości zewnętrznego wzorca częstotliwości: 10 MHz. 
i) Wyjście  częstotliwości wewnętrznego wzorca częstotliwości: 10 MHz. 
j) Funkcje pomiarowe: częstotliwość, pojedynczy okres, średni okres, przedział czasu (na jednym kanale 

oraz na dwóch niezależnych kanałach), stosunek częstotliwości, zliczanie impulsów. 

k) Rozdzielczość pomiaru przedziału czasu:  ≤ 50 ps. 
l) Funkcja opóźnienia wyzwalania sygnału STOP dla pomiarów przedziału czasu. 
m) Wymagane wartości czasu uśredniania pomiaru: Auto/single; 0,01 s; 0,1 s; 1 s; 10 s; 100 s. 
n) Wymagane funkcje statystyki pomiarów dla różnej liczby uśredniania punktów pomiarowych: wartość 

średnia, odchylenie standardowe, wartość maksymalna, wartość minimalna. 
o) Regulacja poziomu wyzwalania. 
p) Interfejsy: GPIB (funkcja może być zrealizowana z wykorzystaniem zewnętrznego konwertera). 
q) Minimalny zakres temperatury pracy: 20°C do 30°C.  
r) Zasilanie: sieć AC 230 V ±10%. 

 

2.2.4 Oprogramowanie 

a) Komunikacja oscyloskopu wraz ze wszystkimi modułami z komputerem (PC) powinna odbywać się 
poprzez interfejs GPIB. 

b) Oprogramowanie powinno zawierać zestaw sterowników umożliwiających zdalną kontrolę przyrządu 
(jeżeli takie są wymagane). 

c) Oprogramowanie powinno być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającegosystemem 
Windows zarówno w wersji 32- bitowej jak i 64-bitowej. 
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2.3. Wymagania dodatkowe 

c) Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, wolna od wad materiałowych i prawnych.  
d) Aparatura oraz jej wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była 

identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

2.3.1  Wymagania dotyczące dokumentacji 
Dokumentacja oscyloskopu stanowiącego przedmiot dostawy powinna zawierać: 
a) Dokumentację techniczną z instrukcjami obsługi oraz instrukcjami serwisowymi oscyloskopu, a także 

ewentualnych wszystkich modułów zewnętrznych i oprogramowania oraz instrukcją bezpieczeństwa 
w języku angielskim lub języku polskim. 

b) Instrukcja programistyczna powinna zawierać kompletny zestaw komend umożliwiający całkowitą 
kontrolę nad parametrami pracy przyrządu. 

2.3.2  Wymagania dotyczące wyposażenia dodatkowego 

a) Przyrząd powinien być dostarczony z kompletem kabli oraz przejść (w przypadku trzech 
niezależnych przyrządów 3 komplety kabli oraz ewentualnych adapterów) do podłączenia zdalnego 
sterowania do komputera PC z wykorzystaniem interfejsu GPIB.  

2.3.3  Gwarancja 

a) Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12  miesięcy. 
b) Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny dostarczonego dla wszystkich 

dostarczonych urządzeń w zestawie.  
c) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 72 godzin. 
d) Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni. 

2.3.4  Warunki dostawy 

a) Preferowany czas dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
b) Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1. 
c) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu powystawowego, bez wad.  
d) Dostawca dostarczy i uruchomi zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Instytutem Łączności. 
e) Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu oraz 

jej załadunku i rozładunku. 
f) Dostawca przeprowadzi w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie szkolenie w zakresie podstaw 

obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 
 

CZĘŚĆ 3 
dostawa i uruchomienie mikrosteppera lub femtosteppera czasu i częstotliwości – 1 szt 
 
1. Zakres rzeczowy 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego mikrosteppera lub 
femtosteppera czasu i częstotliwości (specjalizowanego generatora do precyzyjnego sterowania skalą 
czasu). Femtostepper/mikrostepper przeznaczony jest do precyzyjnego, równoczesnego przestrajania 
dołączonych z zewnątrz wzorcowych sygnałów czasu (1PPS) lub częstotliwości (10 MHz lub 5 MHz). 

Oferta Wykonawcy musi zawierać szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog 
producenta, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
charakterystykę produktu),pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
wymaganiami SIWZ. 

2. Wymagania  

2.1 Wymagania funkcjonalne  
a) Femtostepper/mikrostepper (generator) powinien umożliwiać sterowanie fazą oraz częstotliwością 

sygnału 1PPS odtworzonego z wejściowego sygnału częstotliwości wzorcowej 10 MHz lub 5 MHz 
pochodzącego z zewnętrznego wzorca częstotliwości. 

2.2 Wymagania szczegółowe  

a) Skok regulacji częstotliwości: ≤ 1x10-17. 
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b) Zakres regulacji częstotliwości: ±(1x10-9 ÷ 1x10-17). 

c) Skoku regulacji fazy: ≤ 1 ps. 
d) Liczba wejść 1PPS (do synchronizacji z zewnętrznym sygnałem wzorcowym): 1. 
e) Napięcie wejścia 1PPS: kompatybilne ze standardem TTL (2,3 V ± 15%). 
f) Impedancja wejścia 1PPS: 50 Ω ± 10%. 
g) Liczba wyjść 1PPS: 4. 
h) Napięcie wyjść 1PPS: kompatybilne ze standardem TTL (2,3 V ± 15%). 
i) Impedancja wyjść 1PPS: 50 Ω ± 10%. 
j) Dopuszczalna szerokość impulsu wyjściowego 1PPS: 20 µs ÷ 50 µs. 

k) Czas narastania sygnału wyjściowego 1PPS: ≤ 5 ns. 
l) Liczba wejść zewnętrznej częstotliwości wzorcowej 10 MHz lub 5 MHz: 1. 
m) Impedancja wejścia 10 MHz lub 5 MHz: 50 Ω ± 10%. 
n) Zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego sygnału 10 MHz lub 5 MHz: +9 dBm ÷ +15 dBm. 
o) Liczba wyjść częstotliwości wzorcowej 10 MHz (w przypadku braku takich wyjść funkcja taka może 

zostać zrealizowana za pomocą dodatkowego zewnętrznego systemu przetwornika lub 

dystrybutora) :  ≥ 3. 
p) Impedancja wyjść 10 MHz: 50 Ω ± 10%. 
q) Zakres dopuszczalnego napięcia na wyjściach 10 MHz: +11 dBm ÷ +15 dBm. 
r) Szum fazowy wyjściowego sygnału 10MHz (10 MHz outputphasenoise): 

≤ -110 dBc / 10 Hz, 

≤ -130 dBc / 100 Hz, 

≤ -140 dBc / 1k Hz, 

≤ -150 dBc / 10 kHz. 
s) Stabilność częstotliwości sygnałów wyjściowych: 

≤ 3x10-13 / 1 s, 

≤ 4x10-14 / 10 s, 

≤ 7x10-15 / 100 s, 

≤ 4x10-15 / 1000 s, 

≤ 2x10-15 / 10000 s. 
t) Minimalny zakres temperatury pracy: 20°C do 30°C.  
u) Zasilanie: sieć AC 230 V ±10%. 

2.2.3 Oprogramowanie 

a) Komunikacja femtosteppera/mikrosteppera z komputerem (PC) powinna odbywać się poprzez 
interfejs USB (można wykorzystać konwerter RS-232C/USB). 

b) Oprogramowanie powinno zawierać zestaw sterowników umożliwiających zdalną kontrolę przyrządu 
(jeżeli takie są wymagane). 

c) Oprogramowanie powinno być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającegosystemem 
Windows zarówno w wersji 32- bitowej jak i 64-bitowej. 

2.3. Wymagania dodatkowe 

a) Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, wolna od wad materiałowych i prawnych.  
b) Aparatura oraz jej wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była 

identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

2.3.1  Wymagania dotyczące dokumentacji 

Dokumentacja femtosteppera/mikrosteppera stanowiącego przedmiot dostawy powinna zawierać: 
a) Dokumentację techniczną z instrukcjami obsługi femtosteppera/mikrosteppera i oprogramowania 

oraz instrukcją bezpieczeństwa w języku angielskim lub języku polskim. 
b) Instrukcja programistyczna powinna zawierać kompletny zestaw komend umożliwiający całkowita 

kontrolę nad parametrami pracy przyrządu. 

2.3.1  Wymagania dotyczące wyposażenia dodatkowego 

a) Przyrząd powinien być dostarczony z kompletem kabli oraz przejść do realizacji zdalnego 
sterowania do komputera PC z wykorzystaniem interfejsu USB (konwerter USB/RS-232C) wraz 
przewodem o długości co najmniej 1,5 m. 
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b) W przypadku braku wyjść o częstotliwości 10 MHz przyrząd powinien zostać dostarczony z 
odpowiednim dodatkowym zewnętrznym przetwornikiem oraz dystrybutorem które nie pogorszą 
jakości sygnału wyjściowego. 

2.3.2  Gwarancja 

a) Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy. 
b) Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny dostarczonego analizatora. 
c) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 72 godzin. 
d) Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni. 

2.3.3  Warunki dostawy 

a) Preferowany czas dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
b) Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1. 
c) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu powystawowego, bez wad.  
d) Dostawca dostarczy i uruchomi zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Instytutem Łączności. 
e) Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu oraz 

jej załadunku i rozładunku. 
f) Dostawca przeprowadzi w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie szkolenie w zakresie podstaw 

obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 

 

CZĘŚĆ 4 
dostawa zestawu modulatorów i detektorów optycznych – 1 szt 
 
1. Zakres rzeczowy 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu modulatorów i detektorów optycznych.Oferta 
Wykonawcy musi zawierać szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog producenta, 
(wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
charakterystykę produktu),oraz jego numery katalogowe, pozwalające na ocenę zgodności oferowanego 
przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 

2. Wymagania  
 

2.1 Wymagania funkcjonalne  

Zestaw ma umożliwiać modulację oraz detekcję sygnałów optycznych na potrzeby badań w zakresie 
transmisji oraz metrologii światłowodowej.  

Zadaniem detektora zbalansowanego ma być możliwość różnicowej detekcji sygnałów optycznych z 
możliwością przełączania wzmocnienia. W szczególności powinien wyposażony być w dwa wejścia 
optyczne, oraz wyjście elektryczne „różnicowe” oraz dwa wyjścia elektryczne dla każdej z fotodiod w 
układzie zbalansowanym, do niezależnej obserwacji poziomu mocy na każdym wejściu optycznym, a 
zatem mogą być użyte jako niezależne mierniki poziomu mocy optycznej.  

Z kolei szybki wzmacniany detektor optyczny ma zapewnić możliwość pomiaru sygnałów optycznych 
zmodulowanych sygnałem o częstotliwości w zakresie do 9 GHz, oraz sygnałów optycznych o 
charakterze impulsowym.  

Detektory powinny być dostarczone w postaci urządzeń z zamontowanymi w obudowie 
wejściami/wyjściami optycznymi/elektrycznymi.  

Podstawowym wymaganiem modulatora akusto-optycznego jest modulacja sygnałów optycznych 
jednocześnie spełniając rolę przesuwnika częstotliwości.  

Modulatory elektro-optyczne mają umożliwiać odpowiednio modulowanie amplitudy oraz fazy 
promieniowania optycznego w paśmie częstotliwości RF nie mniejszym niż 10 GHz.  

2.2 Wymagania szczegółowe  

2.2.1  Zbalansowany (różnicowy) detektor optyczny 

a) Zakres spektralny: nie mniejszy niż 850 - 1650 nm.  
b) Pasmo: nie mniejsze niż DC - 125 MHz. 
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c) Max. czułość ( Max. Responsivity) : nie mniej niż 0,9 A/W. 
d) Maksymalny poziom mocy wejściowej sygnału optycznego nie powodujący nasycenia detektora: nie 

mniejszy niż 1 mW. 
e) Współczynnik tłumienia CMRR (CommonModeRejection Ratio): nie mniejszy niż 25 dB.  
f) Wzmocnienie transimpedancyjne: nie mniejsze niż 103 V/A, przełączane w zakresie nie mniejszym 

niż 103–106 V/A. 
g) Dwa wejścia optyczne wyposażone w złącza światłowodowe typu FC/PC lub FC/APC. 
h) Wyjście elektryczne sygnału „różnicowego” (zbalansowanego) wyposażone w złącze typu SMA.  
i) Detektor musi posiadać dwa wyjścia elektryczne monitorujące wyposażone w złącza typu SMA dla 

każdej z fotodiod w układzie zbalansowanym, do obserwacji poziomu mocy na każdym wejściu 
optycznym.  

j) Wbudowany wzmacniacz sygnału elektrycznego. 
k) Zasilanie: 230V ±10%. 

2.2.2 Szybki detektor optyczny  

a) Zakres spektralny: nie mniejszy niż 850 - 1650 nm. 
b) Pasmo: nie mniejsze niż DC - 9 GHz. 
c) Max. czułość ( Max. Responsivity) : nie mniej niż 0,9 A/W dla długości fali 1550 nm mocy ciągłej.  
d) Maksymalny poziom mocy wejściowej sygnału optycznego nie powodujący nasycenia detektora: nie 

mniejszy niż 1 mW. 
e) Czas narastania/opadania impulsów (rise/falltime): nie większy niż 75 ps. 
f) Wejścia optyczne wyposażone w złącze światłowodowe typu FC/PC lub FC/APC.  
g) Wyjście elektryczne wyposażone w złącze typu SMA. 
h) Wbudowany wzmacniacz sygnału elektrycznego. 
i) Zasilanie: 230V ±10%.  

2.2.3. Modulator akusto-optyczny 

a) Zakres spektralny: nie mniejszy niż 1530 - 1560 nm. 
b) Częstotliwość modulacji: nie mniejsza niż 100 MHz, dająca odpowiadające przesunięcie 

częstotliwości sygnału optycznej wprowadzonego do modulatora.  
c) Maksymalny poziom optycznej mocy wejściowej nie powodujący uszkodzenia modulatora: nie 

mniejszy niż 5 mW.  
d) Współczynnik ekstynkcji (ON/OFF): nie mniejszy niż 45 dB. 
e) Straty wtrąceniowe (insertionloss): nie większe niż 6 dB. 
f) Czas narastania sygnału (risetime): nie większy niż 30 ns. 
g) Złącza i rodzaj światłowodów doprowadzających: typ światłowodu SM lub PM 

(polarizationmaintaining), rodzaj złącz: FC/PC lub FC/APC.  
h) Niezbędne wyposażenie: modulator powinien być wyposażony w kompatybilny driver sprzętowy 

pozwalający na wysterowanie modulatora i zapewniający stabilną jego pracę jako przesuwnik 
częstotliwości.  

2.2.4. Elektro-optyczny modulator natężenia  

a) Zakres spektralny: nie mniejszy niż 1530 – 1600 nm.  
b) Straty wtrąceniowe (insertionloss): nie większe niż 5 dB. 
c) Pasmo modulacji (-3 dB): nie mniejsze niż 10 GHz. 
d) Współczynnik ekstynkcji (ON/OFF): nie mniejszy niż 20 dB. 
e) Tłumienności odbicia (return loss): nie mniej niż 35 dB. 
f) Złącza i rodzaj światłowodów doprowadzających: typ światłowodu – SM jednomodowy PM 

(polarizationmaintaining), rodzaj złącz - FC/APC.  

2.2.5. Elektro-optyczny modulator fazy   

a) Zakres spektralny: nie mniejszy niż 1530 - 1600 nm.  
b) Straty wtrąceniowe (insertionloss): nie większe niż 5 dB. 
c) Pasmo modulacji (-3 dB) : nie mniesze niż 10 GHz. 
d) Tłumienności odbicia (return loss): nie mniej niż 35 dB. 
e) Złącza i rodzaj światłowodów doprowadzających: typ światłowodu - SM  jednomodowy PM 

(polarizationmaintaining), rodzaj złącz - FC/APC.  
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2.3. Wymagania dodatkowe 

a) Dokumentacja do wyżej wymienionego sprzętu powinna być dostarczona w języku polskim lub 
angielskim, w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym. 

b) Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa, wolna od wad 
materiałowych i prawnych.  

c) Aparatura oraz jej wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była 
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 

d) Dostawca przeprowadzi w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie szkolenie w zakresie podstaw 
obsługi dostarczonego sprzętu. 

2.3.1  Gwarancja 

a) Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy. 
b) Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny  
c) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 72 godzin. 
d) Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni. 

 
2.3.2  Warunki dostawy 

a) Preferowany czas dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
b) Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1. 
c) Dostawca dostarczy i uruchomi zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Instytutem Łączności. 
d) Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu oraz 

jej załadunku i rozładunku. 

 

CZĘŚĆ 5 
dostawa i uruchomienie generatora sygnału PRBS – 1 szt 
 
1. Zakres rzeczowy 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego generator sygnału 
PRBS. 

Oferta Wykonawcy musi zawierać szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog 
producenta, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
charakterystykę produktu),pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
wymaganiami SIWZ. 

2. Wymagania  

2.1 Wymagania funkcjonalne  

Generator powinien umożliwiać generowanie pseudo losowej sekwencji bitów (PRBS) o 
przepływności 10 Gb/s 

2.2 Wymagania szczegółowe  

a) Szybkość transmisji danych przy wykorzystaniu zewnętrznego zegara: Zakres od 0,5 do 12,5 
Gb/s. 

b) Częstotliwość wejścia zewnętrznego zegara: Zakres 0,5 do 12,5 GHz. 
c) Wewnętrzna częstotliwość zegara: 10 GHz. 
d) Wzorce PRBS: 2n – 1; n=7, 10, 15, 23, 31. 
e) Typowy jitter na wyjściu przy wykorzystaniu wewnętrznego zegara: 1,0 psrms. 
f) Złącze wyjściowe: SMA (f), 50 Ω. 
g) Zasilanie: 100 – 240 V. 

 
2.3. Wymagania dodatkowe 
 
2.3.1  Wymagania dotyczące dokumentacji 

Dokumentacja Generatora sygnału PRBS stanowiącego przedmiot dostawy powinna zawierać: 
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a) Dokumentację techniczną z instrukcjami obsługi Generatora sygnału PRBS i oprogramowania oraz 
instrukcją bezpieczeństwa w języku angielskim lub języku polskim. 
 

2.3.3  Gwarancja 
a) Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy. 
b) Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny dostarczonego analizatora. 
c) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 72 godzin. 
d) Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni. 

2.3.4  Warunki dostawy 
a) Preferowany czas dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
b) Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1. 
c) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu powystawowego, bez wad.  
d) Dostawca dostarczy i uruchomi zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Instytutem Łączności. 
e) Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu oraz 

jej załadunku i rozładunku. 
f) Dostawca przeprowadzi w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie szkolenie w zakresie podstaw 

obsługi dostarczonego sprzętu. 

 
CZĘŚĆ 6 
dostawa i uruchomienie zestawu analizatora do odzyskiwania sygnału zegara z sygnałów 
optycznych i elektrycznych – 1 szt 
 
1. Zakres rzeczowy 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego zestawu analizatora 
do odzyskiwania sygnału zegara z sygnałów optycznych i elektrycznych. 

Oferta Wykonawcy musi zawierać szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, lub katalog 
producenta, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, 
charakterystykę produktu pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 
wymaganiami SIWZ. 

2. Wymagania  

2.1 Wymagania funkcjonalne  
Zestaw analizatora do odzyskiwania sygnału zegara z sygnałów optycznych i elektrycznych powinien 
składać się z urządzenia do odzyskiwania sygnału zegara oraz konwertera optyczno-elektrycznego 
kompatybilnego z urządzeniem do odzyskiwania sygnału zegara konwertującego sygnały optyczne, 
jednodomowe i wielomodowe do sygnału elektrycznego w celu odzyskania sygnału zegara z torów 
optycznych.  

2.2 Wymagania szczegółowe  

2.2.1 Urządzenie do odzyskiwania sygnału zegara 

a) Wejście sygnału: 
Obsługiwane przepływności sygnału wejściowego: zakres od 380 Mb/s do 16,5 Gb/s: 
- Złącze sygnału wejściowego: 2,4 mm (f), 50 Ω. 
- Poziom napięć sygnału wejściowego: od -2,2 V do 3,2 V. 
- Maksymalna amplituda sygnału wejściowego: 2 Vpp. 

b) Wyjścia sygnału zegara: 
- Złącze sygnału wyjściowego: SMA (f), 50 Ω. 
- Poziom napięć sygnału wyjściowego: ≥ 300 mVpp. 
- Częstotliwość na wyjściu: 16 GHz maksymalnie. 

c) Dodatkowe wyjście sygnału zegara: 
- Złącze dodatkowego sygnału wyjściowego: SMA (f), 50 Ω. 
- Poziom napięcia sygnału wyjściowego:  ≥ 750 mVpp. 
- Częstotliwość na wyjściu: 4 Ghz do 8 GHz. 
- Typowy jitter na wyjściu: Nie większy niż 100 fs RMS. 
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d) Wyjścia demultipleksera: 
- Złącze wyjściowe: SMA (f), 50 Ω, 
- Poziom napięcia wyjściowego: ≥ 300 mVpp. 
- Współczynnik demultipleksera: 1:2. 

e) Złącza komunikacyjne: LAN, USB. 
f) Zasilanie: 100 - 240 V. 
g) Interfejs do sterowania z zewnętrznego urządzenia typu PC: Za pomocą dedykowanego 

oprogramowania instalowanego na następujących systemach operacyjnych Microsoft Windows XP, 
SP3 (32 bit), lub Vista SP2 (32 oraz 64 bit), lub Windows 7 SP1 (32 oraz 64 bit) Microsoft .NET 2.0 
SP2. 

h) Akcesoria dostarczone z przyrządem:  
- Zestaw/adapter o wysokiej przepustowości (14dB) do pobierania sygnału z torów sygnałów 

elektrycznych. 
- Dwa adaptery 2,4 mm (f) na 2,4 mm (f). 
- Dwa adaptery 3,5 mm (m) na 2,4 mm (m). 

2.2.2 Konwerter optyczno-elektryczny kompatybilny z urządzeniem do odzyskiwania sygnału 
zegara 
a) Zakres szybkości transmisji danych:  do 14 Gb/s. 

b) Straty wtrąceniowe: 

≤ 4,5 dB na 850 nm dla toru wielodomowego, 

≤ 4,5 dB na 1550 nm dla toru jednodomowego. 

c) Straty odbiciowe wejścia: 

≤ 16 dB dla toru wielodomowego, 

≤ 25 dB dla toru jednodomowego. 

d) Zakres długości fal: 

od 830 nm do 1360 nm dla toru wielomodowego, 

od 1250 nm do 1650 nm dla toru jednomodowego. 

e) Złącza optyczne wejścia/wyjścia wielodomowe: FC/PC. 

f) Złącza optyczne wejścia/wyjścia jednodomowe: FC/PC. 

g) Złącze wyjściowe elektryczne: 3,5 mm, 50 Ω. 

h) Zasilanie: 100 - 240 V. 

i) Akcesoria dostarczane z przyrządem: Odpowiedni kabel elektryczny i adaptery umożliwiające 
łączenie wyjścia elektrycznego konwertera z wejściem urządzenia do odzyskiwania sygnału zegara. 

 

2.2.3 Oprogramowanie 

a) Oprogramowanie powinno zawierać zestaw sterowników umożliwiających zdalną kontrolę przyrządu 
(jeżeli takie są wymagane). 

b) Oprogramowanie powinno być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającegosystemem 
Windows zarówno w wersji 32- bitowej jak i 64-bitowej. 

 

2.3.  Wymagania dodatkowe 

a) Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, wolna od wad materiałowych i prawnych.  
b) Aparatura oraz jej wyposażenie powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była 

identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
c) W przypadku gdy przyrząd nie jest wyposażony w złącza wymaganego typu powinien zostać 

dostarczony z kompletem adapterów do danego standardu dla wszystkich wejść oraz wyjść. 
d) Dostawca przeprowadzi w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie szkolenie w zakresie podstaw 

obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 
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2.3.1  Wymagania dotyczące dokumentacji 

Dokumentacja zestawu odzyskiwania sygnału zegara z sygnałów optycznych i elektrycznych 
stanowiącego przedmiot dostawy powinna zawierać: 

b) Dokumentację techniczną z instrukcjami obsługi Zestawu i oprogramowania oraz instrukcją 
bezpieczeństwa w języku angielskim lub języku polskim. 

c) Instrukcja programistyczna powinna zawierać kompletny zestaw komend umożliwiający całkowita 
kontrolę nad parametrami pracy przyrządu. 

2.3.3  Gwarancja 

a) Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy. 
b) Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny dostarczonego analizatora. 
c) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia uszkodzenia: do 72 godzin. 
d) Czas usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji: do 60 dni. 

2.3.4  Warunki dostawy 

a) Preferowany czas dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 
b) Dostawa do Instytutu Łączności - PIB, Warszawa, ul. Szachowa 1. 
c) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu powystawowego, bez wad.  
d) Dostawca dostarczy i uruchomi zamówioną aparaturę na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Instytutem Łączności. 
e) Dostawca pokrywa wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem aparatury w czasie transportu oraz 

jej załadunku i rozładunku. 
f) Dostawca przeprowadzi w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie szkolenie w zakresie podstaw 

obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 
 

 
 


