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Informacja o zmianie tresci Specylikacji Istotnych WarunkOw Zanniwienia

ZP/338/050/D/12
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego. prowadzoncgo w trybie przetargu
nicograniczonego na zadanic: „dostawa wielozadaniowej aparatur y uhrauysokoprO2niowej przeznaczonej do
nanoszenia cienkich warstw i ukladOw wielowarstwowych metodq P1 ,1) modyfikacji i komplek.sowej analizv
powierzchni metodami z rodziny .spektroskopii fotoekktronOw PES oraz mikroskopii skaningowej SPA/
w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej."

Na podstawic art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2(X)4 r. Prawo zamOwien publicznych (tekst
jcdnolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). zwana dalej ..uPzp" Zamawiajalcy: Politechnika Gdatiska
informuje. -2e dokonal zmiany trc§ci w Specyfikacji 1stotnych Warunkew ZamOwienia zwana dalej „S1WZ".
SIWZ ulega zmianom v nastcpujqcym zakresie:

Rdz. II Pkt. 1
Zumiswiujqey aprairadza zapis: Przedmiotem zanufwienia jest rOwnieZ dokonanie wszelkich
koniecznych prac instalacyjnych, adaptacyjnych w laboratorium w Budvnku Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdaliskiej. Docclowe miejsce — przedstawia zalacznik techninczy do S1WZ.

Rdz. IX. Pkt. 22

Przed zmiang: Oferte naleZy zioZyd w dwech (jedno w drugim) nieprzejrzystych. z.amknictych
opakowaniach. uniemoZliwiajacych odczytanie zawartosci bez ich uszkodzenia. Zewnetrzne opakowanic
winno bye zaadresowanc:

Politechnika Gdatiska
Biuro Projektu Cent nun Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej

Centrum Wiedzy i Przedsiebiorczo§ci
Pok. 11

Al. Zwycicstwa 27
80-219 Gdansk

i opisane:
„dostawa wielozadaniowej aparatur y ultratsysokoprOzniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich
warmw i ukladOw wielowarstwowych meiotic? P1 .7) modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni
tnetodanti z rodziny spektroskopii .fittoelektronOw PES oraz mikroskopii skaningowej SPAN w ramach

Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej -
nr postcpowania ZP/338/050/D/12

Nic otwicrae pried dnient 30.10.2012 godz. 12:(X).

Po zmianie: Oferte nalcZy zloZye w dwech (jedno w drugim) nieprzejrzystych. zamknictych
opakowaniach. unicmoZliwiajacych odczytanie zawartosci bez ich uszkodzenia. Zewnctrzne opakowanie
winno bye zaadrcsowane:

Politechnika Gdatiska
Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej

Centrum Wiedzy i Przedsicbiorczoki
Pok. 11

Al. Zwyciestwa 27
80-219 Gdansk

i opisanc:
„clostawa wielozadaniowej aparatur y ultrauysokoprOZniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich
warstw i ukladOw wielowarstwonych metodq PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni
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metodami z rodzinv spektroskopii fotoelektronOw PES oraz nnkroskopii skaningowej SPM w ramach
Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej "1w postcpowania ZP/338/050/D/12

Nic otwierae pried dniem 19.11.2012 godz. 12:(X).

Rdz. X. Pkt 4 oraz 6.

Pried zmiang:
4. Terrain skladania ofcrt uplywa v dniu 30.10.2012 o godz. 11:30.
6. Otwarcic ofert nastapi w dniu 30.10.2012 o godz. 12:00 w sicdzibie Zamawiajacego: Politechnika
Gdanska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej.
Al. Zwyeicstwa 27, 80-219 Gdansk, (pokOj nr 1 I )

Po zmianie:
4. Tcrmin skladania ofert uplywa w dniu 19.11.2012 o godz. 11:30.
6. Otwarcie ofert nastapi w dniu 19.11.2012 o godz. 12:(K) w sicdzibie Zamawiajacego: Politechnika
Gdariska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaliskiej.
Al. Zwycicstwa 27, 80-219 Gdansk. (pokOj nr 11)

Rdz. XI pki I
Zanunviajgey wpro ► adza zapis: Przy obliczaniu cent' Wykonawca jest zobowiazany rOwnieZ tiwzglednie
pracy instalacyjne i adaptacyjne w laboratorium w Centnim Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej (plan
pomieszczen — zalacznik techniczny do SIWZ).

Zalacznil: nr 5 — wzOr umowy — Zamawiajacy zamieszcza ii stronic obowiazujacy wzOr umowy.

Zalacznik nr 7 — SzczegOlOwy opis przedmiutu zaniwienia.

I. Modul Analityczny Spektroskopii FotoclektronOw XPS

Zanunviajqty ivprowadza zapis: Musi obslugiwae podloi.a o rozmiarzc do 2 call z IneZliwo§cia pracy
z nmiejszymi prObkami a take musi posiadaa ItioZliwok montowania masek.

A) Komora zaladowcza

Przed zmiang :

2.
Komora zaladowcza

Wprowadzenic pr6bki z otoczenia atinosferyczncgo do aparatury musi sic
odbywaa poprzez szybka komorc zaladowczA, bez konieczno§ci
zapowietrhania komOr zmalitycznej i SPM.

Przcnoszenie prObki ma byé przeprowadzanc z Oycicin szyny transportowej
ze sprzcZeniem magnetycznym.

Komora zaladowcza musi bya pompowana przez glOwna pompe turbo za
poSrednictwein ukladu typu by-pass.

Komora tnusi bye wyposaZona w driwi umoZliwiajace szybki dostcp do
wnet rza aparatury.   

Po zmianie:

2
Komora zaladowcza

Wprowadzcnic pr6bki z otoczenia atmosferycznego do aparatury musi sic
odbywae poprzcz szybka komorc zaladowcza, bez koniecznoSci
zapowietrzania kotnOr analitycznej i SPM.

Przenoszenic prObki ma by przeprowadzanc z trZyciem szyny transportowej

Komora zaladowcza musi bye pompowana przez glOwna pompe turbo za
poSrcdnictwem ukladu tvpu by-pass. 1.1.1 'imago samodzielnego ukladu.   
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Komora musi bye wyposaZona w drzwi lub pokiywc umoZliwiajaca szybki
dostep do wnetrza aparatury.

2redlo promicniowania rentgenowskicgo z monochromatorem

Przed zmianq: 

8        

Zredio promieniowania
rcmgcnowskiego

z monochromatorem       

tvionocnromator pow ► nten un ► oznwiac zamontowante co najmnicj walnut
krysztalew.

Wszystkic krysztaly musza posiadae stabilimcjc lub kompcnsacjc
touperatury w cclu unikniccia rozmycia energii.

Zarewno Zredlo promicni rentgenowskich jak i monochromator musza
timoZliwiae ich wygrzewanie w temperaturtc do minimum 130°C. bez
konieczno§ci dcmontazu obudowy krysztalu. aby umoZliwie ich pracc
w warunkach UHV.

Powinno by  zapewnionc chlodzenic wodnc w obicgu zamknictym.       

Po zmianie:     

8 

2rOdlo promicniowania
rent gcnow skiego

z monochromatorem 

Monochromator powinien umoZliwiae zamontowanie co najmniej jcdnego
krysztalu.

Wszystkic krysztaty musza posiadae stabilizacjc lub kompcnsacjc
tcmperatury w cclu unikniecia rozmycia energii.

ZarOwno ZrOdlo promieni rentgcnowskich jak i monochromator musza
umoZliwiae ich wygrzewanic w temperaturzc do minimum 130°C. bez
konieczno§ci dcmontaZu obudowy krysztalu, ab) untoZliwie ich pracc
w warunkach UHV.

Powinno bye zapcwnione chlodzenie wodne w obiegu z.amknictym.     

Zredia jonew z ►oZliwokia prccyzyjnego skupiania wiazki do trawienia powierzchni

i ncutralizacji ladunkOw

Przed zmianq: 

1 0 

Zredla jonew z
moZliwoScia

precyzyjncgo skupiania
wiazki do trawienia

powicrzchni i
ncutralizacji ladunkew 

Rozmiar plamki poniZej 150 gm.

Gcstok pradu powyZej 2 mA/cm 2 przy napicciu wiazki 5 kV.

Wartok pradu	 zapewniajaca	 wydajna	 ncutralizacjc Ladunku
mctodach XPS i AES przy niskich cncrgiach wiazki rzcdu 10 eV.

Pclnc stcrowanic Zred/cm za pomoca komputera.

Zakrcs skanowania powierzchni co najmniej 8 mm x 8 nun.

Doprowadzcnic gazu za pomoca regulowancgo zawoni dozujaccgo.

Uklad pompowania reZnicowego z pompa turbo o wydajnoki co najmniej
60 Us i pomp! rotacyjna.            

Po zmiunie:

10 

Zredlo elektronew do
neutntlizacji ladunku i

Zredlo jonOw do
trawienia 

Rozmiar plamki ponizej 150 pm.

Gcsto§a prgdo powyZej 2 InA/cm 2 przy napicciu wiazki 5 kV.

Wartok	 pradu	 zapewniajaca	 wydajna	 ncutralizacjc	 Ladunku
w inctodach XPS i AES przy niskich cncrgiach wiazki rzcdu 10 cV.   
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Polite stcrowamc irOdlem za pontoca komputera.

Zakrcs skanowania powicrzchni co najmnicj 8 mm x 8 mm.

Doprowadzcnic gazu ra pomoca regulowancgo zaworn dozujaccgo.

Uklad pompowania rOZnicowego z pomp turbo o wydajnoSci co najmnicj
60 Vs i pomp rotacyjna.

2. Modal SPM

Zamowiajac • wpralvadza zapis: Must obsIttgiwaé pod/oia o rozmiarzc do 2 tali z moZliwoScia pricy
nuticjszynti prObkami a takk must posiadaa moZliwok montowania masck.

Powyisze rmiany stanowia integrabut czeie SIWZ.

(Kierownik Za maw iajacego

lab usoba opowainiona)
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