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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Politechnika Gdańska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12,

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-233 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Politechnika Gdańska, Biuro
Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańska (pok nr
11)

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Jakub Pogorzelski

E-mail:  jakpogor@pg.gda.pl Faks:  +48 583472913

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pg.gda.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokopróżniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw
i układów wielowarstwowych metodą PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z
rodziny spektroskopii fotoelektronów PES oraz mikroskopii skaningowej SPM w ramach Projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż Wielozadaniowej aparatury ultrawysokopróżniowej (UHV
– ang. Ultra High Vacuum) przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą
PVD (ang. Physical Vapor Deposition), modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny
spektroskopii fotoelektronów PES (ang. Photoemission Spectroscopy) oraz mikroskopii skaningowej SPM (ang.
Scanning Probe Microscopy).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne parametry techniczne zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Warunki dostawy i montażu:
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia pracownika Zamawiającego wskazanego w
umowie – załącznik nr 5 do SIWZ na minimum 7 dni przed planowanym montażem mebli, w przeciwnym
wypadku Zamawiający będzie uprawniony do odmowy wstępu na miejsce realizacji zamówienia.
Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z SIWZ, ofertą lub przygotowanego planu Zamawiający
odmówi odbioru. Odbiór odbędzie się m. in. na podstawie warunków odbioru określonych w pkt 4.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków odbioru zawarte są we wzorze umowy będącym załącznikiem nr
5 do SIWZ.
4. Warunki podlegające szczególnej ocenie podczas odbioru
Warunki dla układu ultra-wysokiej próżni
- próżnia mniejsza niż 3∙10-10 mbar (tylko przy odbiorze), w czasie normalnego użytkowania gwarantowana
próżnia bazowa uzyskiwana w układzie poniżej 1∙10-10 mbar)
- temperatura uzyskiwana podczas grzania oporowego z układem chłodzenia za pomocą ciekłego azotu w
przedziale 140-880K
- temperatura uzyskiwana podczas grzania wiązką elektronów z układem chłodzenia za pomocą ciekłego azotu
w przedziale 140-930K
Warunki dla układu SPM
- tryb STM:
uzyskanie rozdzielczości atomowej dla Si(111) w temperaturze pokojowej w warunkach ultra wysokiej próżni
- tryb AFM, tryb kontaktowy:
uzyskanie rozdzielczości atomowej dla HOPG w temperaturze pokojowej w warunkach ultra wysokiej próżni
- tryb AFM, tryb bezkontaktowy:
uzyskanie obrazu uskoków atomowych dla Si(111) w temperaturze pokojowej w warunkach ultra wysokiej próżni
w przypadku ogrzewania próbki:
uzyskanie obrazu uskoków mono-atomowych dla Si(111) w temperaturze 450K w trybie STM
Warunki dla modułu analitycznego spektroskopii fotoelektronów XPS
Sygnał XPS dla Ag3d5/2 dla MgKα (300W)
Rozdzielczość FWHM – 0,85 eV
Natężenie – 2000 kcps
Moduł wzrostu warstw PVD
Dostarczenie 2 targetów ITO oraz Zn i naniesienie struktury wielowarstwowej zadanej przez użytkownika.
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5. Wykonawca zapewnia gwarancję (min. 24 miesięcy) na warunkach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ –
szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ- wzorze umowy.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38000000  
Dodatkowe przedmioty 80510000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zp/338/050/D/12

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_JakubPogorzelski
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-129210   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 183-300562  z dnia:  22/09/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/09/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) pkt 3

Zamiast:

3. Warunki dostawy i montażu:
Wykonawca zobowiązany jest
do pisemnego powiadomienia
pracownika Zamawiającego
wskazanego w
umowie – załącznik nr 5 do SIWZ na
minimum 7 dni przed planowanym
montażem mebli, w przeciwnym
wypadku Zamawiający będzie
uprawniony do odmowy wstępu na
miejsce realizacji zamówienia.
Dostawa zostanie uznana za
zrealizowaną w momencie
podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń przez
przedstawiciela Wykonawcy i
Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia
niezgodności dostawy z SIWZ,
ofertą lub przygotowanego planu
Zamawiający
odmówi odbioru. Odbiór odbędzie
się m. in. na podstawie warunków
odbioru określonych w pkt 4.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest
do pisemnego powiadomienia
pracownika Zamawiającego
wskazanego w umowie – załącznik
nr 5 do SIWZ na minimum 7 dni
przed planowaną dostawą, w
przeciwnym wypadku Zamawiający
będzie uprawniony do odmowy
wstępu na miejsce realizacji
zamówienia.
Dostawa zostanie uznana za
zrealizowaną w momencie
podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń przez przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia
niezgodności dostawy z SIWZ,
Zamawiający odmówi odbioru.
Odbiór odbędzie się m. in. na
podstawie warunków odbioru
określonych w pkt 4.
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Szczegółowe informacje dotyczące
warunków odbioru zawarte są
we wzorze umowy będącym
załącznikiem nr
5 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.2.2)

Zamiast:

Jeżeli w postępowaniu zostaną
złożone, co najmniej trzy oferty
niepodlegające odrzuceniu, po
dokonaniu oceny
złożonych ofert, w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty
przeprowadzona zostanie aukcja
elektroniczna.
W toku aukcji elektronicznej
kryterium oceny ofert, który
zastosuje Zamawiający będzie:
CENA.
Sposób oceny ofert w toku aukcji
elektronicznej będzie polegał na
przeliczaniu postąpień na punktową
ocenę
oferty, z uwzględnieniem punktacji
otrzymanej przez otwarciem aukcji
elektronicznej. W przypadku, gdy
żadna
z ofert złożonych w toku aukcji
elektronicznej nie będzie
korzystniejsza od oferty
niepodlegającej odrzuceniu
złożonej w wersji papierowej,
Zamawiający wybierze, jako
najkorzystniejszą ofertę tego
Wykonawcy.
Uwaga- ze względu na to, iż jedynym
kryterium oceny ofert w aukcji
elektronicznej będzie Cena.
Jeżeli postąpienie złoży Wykonawca,
którego
Jeżeli złożono postąpienie (cenę),
której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty (po zakończeniu aukcji
elektronicznej) doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby
obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Powinno być:

Jeżeli w postępowaniu zostaną
złożone, co najmniej trzy oferty
niepodlegające odrzuceniu, po
dokonaniu oceny złożonych ofert, w
celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadzona zostanie aukcja
elektroniczna.
W toku aukcji elektronicznej
kryterium oceny ofert, który
zastosuje Zamawiający będzie:
CENA.
Sposób oceny ofert w toku
aukcji elektronicznej będzie
polegał na przeliczaniu postąpień
na punktową ocenę oferty,
z uwzględnieniem punktacji
otrzymanej przez otwarciem aukcji
elektronicznej. W przypadku,
gdy żadna z ofert złożonych w
toku aukcji elektronicznej nie
będzie korzystniejsza od oferty
niepodlegającej odrzuceniu złożonej
w wersji papierowej, Zamawiający
wybierze, jako najkorzystniejszą
ofertę tego Wykonawcy.
Uwaga- ze względu na to, iż jedynym
kryterium oceny ofert w aukcji
elektronicznej będzie Cena.
Jeżeli postąpienie złoży Wykonawca,
którego wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty (po zakończeniu
aukcji elektronicznej) doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
.
Kryterium Cena – stosowany jest
następujący wzór:
Wobliczana = ((Xmax - Xobliczana) /
(Xmax - Xmin)) * Wmax
gdzie:



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

7 / 7

Wobliczana oznacza wartość
punktową oferty badanej,
Xmax oznacza wartość najwyższej
ceny spośród złożonych ofert
wykonawców,
Xobliczana oznacza wartość
obliczanej ceny w danym kryterium,
Xmin oznacza wartość najniższej
ceny spośród złożonych ofert
wykonawców,
Wmax oznacza maksymalną liczbę
punktów, która może być przyznana
w kryterium ceny – w tym przypadku
100 pkt.
Za najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta z najniższą ceną,
której przyznane zostanie 100
punktów, spełniająca wymogi
specyfikacji oraz ustawy. Oferta
najdroższa uzyska 0 punktów

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) oraz IV.3.4)

Zamiast:
29/10/2012   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/10/2012   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
29/10/2012   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/10/2012   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-137242
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