
Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego. Nr sprawy INS/NO-15/09. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – 
Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 14.04.2009 r. 
 
1) Treść pytania: 
Ad. A4 kolor 3 szt. 
Co Zamawiający ma na myśli pisząc duplex jednoprzebiegowy? O ile funkcja duplex 
jednoprzebiegowy w skanerze czy urządzeniu MFP jest zrozumiała, gdyż chodzi tam o uzyskanie  
kopii bez odwracania kartki (zrobienia tego w 1 przebiegu) o tyle duplex w drukarce działa zawsze 
w  ten sam sposób czyli drukuje z jednej strony kartki, a następnie z drugiej.  
Czy Zamawiającemu chodzi o drukarkę z automatycznym drukiem dwustronnym? 
 
Odpowiedź: 
Duplex jednoprzebiegowy oznacza automatyczny druk dwustronny sprzętowy. 
 
2) Treść pytania: 
Ad. A4 mono  3 szt. 
Co Zamawiający ma na myśli pisząc duplex jednoprzebiegowy? O ile funkcja duplex 
jednoprzebiegowy w skanerze czy urządzeniu MFP jest zrozumiała, gdyż chodzi tam o uzyskanie  
kopii bez odwracania kartki (zrobienia tego w 1 przebiegu) o tyle duplex w drukarce działa zawsze 
w  ten sam sposób czyli drukuje z jednej strony kartki, a następnie z drugiej.  
Czy Zamawiającemu chodzi o drukarkę z automatycznym drukiem dwustronnym? 
 
Odpowiedź: 
Duplex jednoprzebiegowy oznacza automatyczny druk dwustronny sprzętowy. 

 
3) Treść pytania: 
Ad. A4 kolor MFP 1 szt. 
Co Zamawiający ma na myśli pisząc duplex jednoprzebiegowy? O ile funkcja duplex 
jednoprzebiegowy w skanerze czy urządzeniu MFP jest zrozumiała, gdyż chodzi tam o uzyskanie  
kopii bez odwracania kartki (zrobienia tego w 1 przebiegu) o tyle duplex w drukarce działa zawsze 
w  ten sam sposób czyli drukuje z jednej strony kartki, a następnie z drugiej.  
Czy Zamawiającemu chodzi o drukarkę z automatycznym drukiem dwustronnym? 

 
Odpowiedź: 
Duplex jednoprzebiegowy oznacza automatyczny druk dwustronny sprzętowy. 

 
4) Treść pytania: 
Ad. A4 kolor MFP 1 szt. 

Jeżeli chodzi o duplex w skanerze, to czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w  
automatyczny skaner dwustronny, skanujący jednak dwu przebiegowo? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń skanujących dwu przebiegowo. 

 
5) Treść pytania: 
Ad. A 4 kolor MFP 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze skanerem skanującym o rozdzielczości optycznej 
6000x600 dpi interpolowanej do 19200? 
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Odpowiedź: 
Parametry skanowania w tym rozdzielczość skanowania nie może być gorsza niż podana w 
specyfikacji, więc nie będą dopuszczone urządzenia z optyczną rozdzielczością niższą niż 
wskazana w specyfikacji. 
 
6) Treść pytania: 
Ad. A 4 mono MFP 1 szt. 
Co Zamawiający ma na myśli pisząc duplex jednoprzebiegowy? O ile funkcja duplex 
jednoprzebiegowy w skanerze czy urządzeniu MFP jest zrozumiała, gdyż chodzi tam o uzyskanie  
kopii bez odwracania kartki (zrobienia tego w 1 przebiegu) o tyle duplex w drukarce działa zawsze 
w  ten sam sposób czyli drukuje z jednej strony kartki, a następnie z drugiej.  
Czy Zamawiającemu chodzi o drukarkę z automatycznym drukiem dwustronnym? 
 
Odpowiedź: 
Duplex jednoprzebiegowy oznacza automatyczny druk dwustronny sprzętowy. 
 
7) Treść pytania: 
Ad. A 4 mono MFP 1 szt. 

Jeżeli chodzi o duplex w skanerze, to czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w  
automatyczny skaner dwustronny, skanujący jednak dwu przebiegowo? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń skanujących dwu przebiegowo. 
 
8) Treść pytania: 
Ad. A 4 mono MFP 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze skanerem skanującym o rozdzielczości optycznej 
6000x600 dpi interpolowanej do 19200? 
 
Odpowiedź: 
Parametry skanowania w tym rozdzielczość skanowania nie może być gorsza niż podana w 
specyfikacji, więc nie będą dopuszczone urządzenia z optyczną rozdzielczością niższą niż 
wskazana w specyfikacji. 
 
9) Treść pytania: 
Ad. A 4 mono MFP 1 szt. 
Co Zamawiający ma na myśli pisząc duplex jednoprzebiegowy? O ile funkcja duplex 
jednoprzebiegowy w skanerze czy urządzeniu MFP jest zrozumiała, gdyż chodzi tam o uzyskanie  
kopii bez odwracania kartki (zrobienia tego w 1 przebiegu) o tyle duplex w drukarce działa zawsze 
w  ten sam sposób czyli drukuje z jednej strony kartki, a następnie z drugiej.  
Czy Zamawiającemu chodzi o drukarkę z automatycznym drukiem dwustronnym? 
 
Odpowiedź: 
Duplex jednoprzebiegowy oznacza automatyczny druk dwustronny sprzętowy. 
 
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom technicznym dokładnie takim, jakich wymaga 
Zamawiający w SIWZ. 
Oferta Wykonawcy o parametrach innych niż wymagane przez Zamawiającego, będzie uznana za 
niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
 
 
16.04.2009 r. 

 
 
 
 
 


