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Informacja 0 zmianie tretici Specyfikacji Istotnych WarunkOw ZamOwienia

ZP/338/050/D/12
Dotyczy: postcpowania o udzielenie z.arnewienia publicznego, prowadzonego w trvbic przetargu
nicograniczoncgo na zadanie: „dostaiva wielozadaniowej aparatury uftrawysokoprOiniowej przeznaczonej do
nanoszenia cienkich warms, i ukladOw wielowarstwowych metodq PVI) modyfikacji i kompleksowej analizy
powierzchni metotlami z rodziny spektroskopii fotoelektronOw PES oraz mikroskopii skaningowej SPAT
w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zainOwien publicznych (tekst
jcdnolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759). zwana dalcj ..tiPzp" Zamawiajacy: Politcchnika Gdanska
informuje. ze dokonal ziniany trctici w Specyfikacji Istotn n cli Warunkew ZainOwienia zwana dalej ..SIWZ".
SIWZ ulega zinianom w nastcpujacym zakresie:

1) Rdz. IX. Pkt. 15 oraz Pkt. 22

Przed wham,:
15. Kati:1y dokument skladajacy sic na ofertc (oprOcz instnikcji obslugi, ktera mote bye w jczyku
angielskim) sporzadzony w innym jczyku, nit jczyk polski winicn bye zloZony wraz z tlumaczcnicm na
jczyk polski. W razie watpliwotici uznaje sic, it wersja polskojczyczna jest wersja wiataca.
22. Ofertc nalety zlotya w dwOch (jcdno w drugim) nieprzejrzystych, zamknietych opakowaniach.
uniemoZliwiajacych odczytanie zawartoSci bcz ich uszkodzenia. Zewnctrinc opakowanie winno bye
zaadresowane:

Politcchnika Gdanska
Biuro Projektu Centnim Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej

Centrum Wiedzy i Przedsicbiorczotici
Pok. 11

Al. Zwycicstwa 27
80-219 Gdansk

i opisane:„dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokoprOtniowej przeznaczonej do nanoszenia
cienkich warstw i ukladOw wielowarstwoRych metodq PLD modvfikacji i kompleksowej analizy

powierzchni metodanti z rodziny spektroskopii ‘fbtoelektronOw PES oraz mikroskopii skaningowej SPM
w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej"

nr postcpowania ZP/338/050/D/12
Nie otwierae pried dnicm 10.12.2012 godz. 12:00.

Po zmianie:
15. Kandy dokumcnt skladajacy sic na oferte sporzadzony w innvm jczyku, nit jczyk polski winien byé
ziozony wraz z thunaczeniem na jczyk polski. W razic watpliwoSci uznaje sic, it wersja polskojczyczna
jest wersja wiataca.
22. Ofertc nalety zlotya w dwech (jcdno w drugim) nieprzejrzystych, zamknictych opakowaniach.
uniemotliwiajacych odczytanie zawartosci bcz ich uszkodzenia. Zewnctrznc opakowanie winno bye
zaadresowane:

Politcchnika Gdanska
Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskicj

Centrum Wiedzv i Przcdsicbiorczotici
Pok. 11

Al. Zwycicstwa 27
80-219 Gdansk

i opisane:..dostawa wielozadaniowej aparatury uhrawysokoprOiniowej przeznaczonej do nanoszenia
cienkich warstw i ukladOw wielowarstwoitych metodq P11) modvfikacji 1 kompleksowej analizy

powierzchni metodami z rociziny spektroskopii fotoelektronOw PES oraz tnikroskopii skaningowej SPM

Projekt ,.Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskier wspOlfinansowany przez Unie Europejska
ze trodkOw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko.

Wartotd dofinansowania — 73 664 000 zl.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.
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w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej"
nr postcpowania ZP/338/050/D/12

Nic otwierae pried dnicm 31.12.2012 godz. 12:00.

Rdz. X. Pkt 4 oral 6.

Przed zmiatto:
4. Tomlin skladania ofert uplywa w dniu 10.12.2012 o godz. 11:30.
6. Otwarcic ofcrt nastapi w dniu 10.12.2012 o godz. 12:00 w sicdzibic Zamawiajaccgo: Politechnika
Gdatiska Biuro Projcktu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskicj, Al. Zwycicstwa 27. 80-219
Gdansk. (poketj nr 11)

Po znilanie:
4. Terrain skladania ofcrt uplywa w dniu 31.12.2012 o godz. 11:30.
6. Otwarcic ofert nastapi w dniu 31.12.2012 o godz. 12:00 w sicdzibie Zatnawiajacego: Politechnika
Gdanska Biuro Projcktu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskicj. Al. Zwycicstwa 27. 80-219
Gdansk. (pokOj nr 11)

Zalae:znik nr 7 siwz,.
Pried zmiana: ZP/283/050/D/ 12
Po zmianic: ZP/338/050/D/12

I. Modul Analityczny Spektroskopii XPS
3. Modul Wzrostu Warstw PVD

Zamawiajacy wykreilla: Musi obslugiwk podlo a o rozmiarze do 2 cali z moZliwoScia pracy
z nmicjszymi prObkami a take musi posiadaé moZliowok montowania masek.

4) Zalacznik nr 8 do SIWZ — Zamawiajacy zamicszcza na stronie aktualne „O§wiadczcnie
rejestracKine".

Powyisze zmiany stanowia integraIn4 rzck SIWZ.

(Kierownik ZaniaNI iajacego

lub osoba upowainiona)

Projekt ,.Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdariskiej" wspOlfinansowany przez Unie Europejskq
ze trodkOw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko.

WattoSO dofinansowania — 73 664 000 zI.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.
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ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ.
ZP/338/050/D/12

(pieczAtka finnowa wykonawcy)

(Nwiadczenie rejestracyjne

Ubiegaj4c sic o zamOwicnic publiczne prowadzonc w trvbie przetargu nieograniczonego dostawa
wielozadaniowej aparaturr altranysokopreitniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i ukladOw
wielmvarstwmgch moody PV1) modyfikacji i kompleksmvej analizv powierzchni metodami z rodziny
spektroskopii fatoelektrontiw PES oraz mikroskopii skaningowej SPM w ramach Projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej.

(nazwa postepowania) ZP/383/050/D/12 (ntuner postcpowania) informujc, 2c:

zaproszenie do udzialu w aukcji elektronicznej, poufny identyfikator, komplet login — haslo nalcZy
przeslac na adres e-mail:

osoba upowaZniona do otrzymania poufnego identyfikatora, kompletu login - haslo
i odpowiedzialp za jego potifitok jest:

imie i nazwisko

3) osoba upowaZnion4 do svgnowania ofert skladanycli trakcie aukcji bezpiecznym podpisem
elektronicznym jest:

imie i nazwisko

imie i nazwisko

(podpis wlasnoreczny osoby(osOb)
uprawnionej(vch) do rcprcicntowania wykonawcy)

Projekt ..Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdatiskiej" wspOlfinansowany przez Unie Europejska
ze trodkOw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i 8rodowisko.

Wartote dofinansowania — 73 664 000 zt
Numer umowy o dohnansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.
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