
INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO
NARODOWA STRATECIA SPOINOSC,

UNIA EUROPEJSKA *••• *
EUROPEJSKI FUNDUSZ • •

ROZWOJU REGIONALNEGO
• •*•

Gdansk, dnia 25.10.2012 r.

ZP/338/D/050/12

Dotvczv: postcpowania o udzielenic zarnOwienia publicznego, prowadzonego w trvbie przetargu
nieograniczoncgo na zadanic: „dostawa wielozadanimvej aparatuly ultrawysokoprOztnimvej
przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i ukladciw wielowarstwonych metodq PVD
modyjikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii finoelektronOw
PES oraz mikroskopii skaningowej SPM iv ramach Projekt,' Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdatiskiej"

Zamawiaj4cv na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stvcznia 2004 roku Prawo ZamOwien
Publicznvch (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ) zwanq dalej ,.uPzp . ' informuje. iz wplynely zapvtania
od Wvkonawcv dotvczace tre§ci Specvfikacji Istotnvch WarunkOw ZamOwienia zwanq dalcj ,.SIWZ". 
Zamaw iajgcv przekazuje trek zapvtania wraz z odpowiedziami. 

Pytanie: Zamaiviajqcy w Zalqcznik nr 7. Do SJWZ pkt 1 „Mocha Analityczny Spektroskopii
FotoelektronOw APS p. pkt 2 „Komora zaladowcza" ustanowil in. in. nastepujace mymaganie:

Przenoszenie prObki ma bye przeprowadzane z uiyciem szyny transportowej ze sprcieniem

magnetycznym. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie szyny mechanicznej w Module
transferu do transport,' prObki pomicdzy komorq zaladmvczq komory analizy. Takie rozwitizanie
cechuje sie ogroinnq lativokiq obslugi oraz duzq dokladnosciq i powtarzalnokia.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza proponowanc rozwiazanic. Zatuawiajqcy zmicnia tym samym
trek SIWZ.

Pytanie: Zamasviajqcy w Zalqcznik nr 7. Do S1GVZ pkt 1. Mocha Analityczny Spektroskopii
Fotoelektromiw APS" p. pkt. 2 „Komora zaladowcza: ustanowil tn. in. nastcpujqce nymaganie:
komora zaladowcza musi bye pompowana przez glOwnq pompc turbo za parednictivem ukladu ivpu ht
pass. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie samoclzielnego ukladu pompowania dla komody
zaladowczej?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza proponowanc rozwiazanic. Zamawiajacy zmicnia tvm samym
trek SIWZ.

Pytanie: Zamaiviajqcy w Zalqcznik nr. 7. DO SlIt7 pkt 1 „Modul Analitvcznv Spetroskopii
FotoelektronOw XPS p. pkt 2"Komora zaladowcza" ustanowil m. in. nastcpujqce wvmaganie: Komora
musi bye nyposa2ona tv drzwi umazliwiajqce szvhki dostcp do wnctrza aparatury Czy Zamawiajqcy
dopuszcza zastosowanie dedykowanejpokryuy z mechanizmem do komor y zaladowczej. Umolivvia ona
szvhki i latuy.sposOh ladowania prObek.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza proponowanc rozwiazanic. Zamawiajacy zmicnia tym samym
trek SIWZ.

Pytanie: Zammviajticy tr Zalqcznik nr 7. Do .5/1VZ pkt. 1. „Modul Analityczny Spektroskopii
otoelektronOw APS" ustanowil Mill. nastepujqce nymaganie: P. pkt. 10. 2rOdla jonOw z moZliwokiq

precyzynego skupiania wiqzki do trmvienia powierzchni i neutralizacji ladunkOw" Czy zamawiajqcv
dopuszcza zanferowanie divOch niezaleznych urzqdzeti:
a) 2rOclla jonow z mozliwokiq precvzvjnego skupiania wiqzki do trawienia powierzchni o

specyikacji:
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Rozmiar plantki ponitej 150 inikrometraw
Gfstok prqdu ponytej 2 InA/Cm2przy napicciu wiqzki 5 kl'
Nine sterowanie it-6(1km za pomocq komputera
Zakres skanowania powierzchni co najmniej 8mm x 8 min.

- I)oprowadzenie gazu za pomocq regulowanego zaworu dozujqcego.
- Uklad pompowania rOtnicowego z pompqturbo o wydajno •i co najmniej i pompq rotacyjnq.
h) 2rOcila do neutralizacji ladunkOw o .specylikacji:

Wartak prqdu zapewniajqcego Hydajnq neutralizacjc Laduliki w inetodach XP,S I AES przy
niski •h energiach wiqzki rzvelit 10 el'

Sterowanie irOdlem za pomocq A-omputera.
Urzqdzenia to pelni pokrywajq specilikacjv Zainawiajqcego.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopu§ci dwa niezaleMe urmdzenia tj. rcidla jonowego do trawienia
i irodla elektronowego do neutralizacji ladunkOw — pelne brimienic — Informacja o Anianie tre§ci
SIWZ.

Pytanie: Zamawiajqcv w Zalqcznik nr 7. Do SIWZ pkt. 3 „Modul Wzrostu Warstw ['VD" p. pkt. 9
„komputer i modul kontroli procesu" ustanowil m. in. nastcpujqce itymaganie: Wvmagane jest
oprogramowanie kontroli procesu pracujqce kwdowisku Lab View... Czv zantawiajqcy dopuszcza
dostarczenie oprogramowania modulowego umotliwiajqcego realizacjv kontroli procesu w Srodowisku
Labnew.

Odpowiedi: Nic. Zamawiajacy wymaga oprogramowania kontroli procesu pracujacego w grodowisku
LabView.

Pytanie: Zalqcznik nr 5 do SIWZ „Umowa - 4. „Warunki gwarancji us!. 4 ustanowil m. in.

nastcpujqce wymaganie: Swiadczenia gwarancyjne wykony •ane w miejscu realizacji

zamOwienia wskazanvm w 3 ust. 3 Umowy. Niekkire prace mogq w ymagae utvcia specjalistycznego

.sprzctu w zwiqzku z czvm prace muszq bye wykonane w siedzihie Aonawcy. Czy Zainawiajqcv
dopuszcza dodanie zapisu: „a w szczegOlnych przypadkach, fedi jest to konieczne, w siedzihie
It'vkonawcv ?Dodatkowo wskazanv w 3 ust. 3 Umowv nie mOwi o miejscu realizacji zamOwienia.
zwiqzku z tym, czv motna uzna6 to za ontylky pisarskq i zalotyó, it prawidlowy zapis pmcinien
wskazywae 3 ust. 2 Umowv?

Odpowiedi: W zwiazku z powy2szym pytaniem Zamawiajacy dokonal zmiany zalacznika nr .

do S1WZ- wthr umowy.

Pytanie: Zalqcznik or 5 do SIWZ „Umowa" 4 .. Warunki gwarancji ust. 3 ustanowil min. nastfpuiqce
wymaganie: przypadku awarii przedmioiu umo ►► Wvkonawca zohowiqzany jest do bezplatnego
u.suniria wad w terminie do 30 dni hczonych od po •iadomienia Itiikonawcy 0 awarii. Wvkonawca
ponosi wszelkie koszty zwiqzane z rea/izacjq .Swiadczeri gwarancvjnvch ..Viektáre prace mogq wymaga6
kiqgniccia podze.spohiw od poddostawc6w. Czy Zamawiajqcv dopu.szcza dodanie zapisu: „W
uzasadnionvch przypadkach jezeli jest to konieczne. Zamawiajqcv dopuszcza wydluzenie terminu
usuniccia wad o czas potrzebny na dostarczenie podzespolOw od podwOonawcOw".

Odpowiedi: W zwiazku z powy2szym pytaniem Zamawiajacy dokonal intiany zaktcznika nr

do SIWZ- wzer t11110Wy

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdar5skier wspOlfinansowany przez Unie Europejska
ze SrodkOw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko.

Wartotd dofinansowama — 73 664 000 zi.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-06.



INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO
NARODOVVA STRATFCIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

* •*	 *
a
•

a •

Pytanie: Zahicznik nr 5 do SIWZ „Umowa" 6 •Katy Untowne - ust. 1. ustanowil nt.in. nastcpuface
wymaganie: Wykonawca zaplaci A-arc umownq w wysokoki 1000,00 zl za kazdy dzieri apainienia
realizacji przedmiotu tummy oraz w usuwaniu wad.

Czy Zamawiajqcy dopuszcza zmiany zapisu na „Tytulem niewykonania lub nienaleZytego
wykonania umowy strong ustalajcy odszkodowanie w JOrmie kar umownych:
a) za katdy dzieri zwloki w wykonywaniu caloSci przedmiotu umowy Wykonawca zaplaci

Zamawiajqcemu kar umownq w Itysokoci 0.01% deny umownej netto,
h) za kazdy dzieri zwloki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc/i i rckojmi

liczonego ad nostvpnego dnia po uplywie termini' do usuniccia wady Wykonawca zaplaci

Zamawiajqcemu kart umownq w wysokoki 0.01% wartok.1 Umowy.
Lqczna wysokok": kar umownych nie moie przekroczyc: 10% wartoki zatnOwienia netto..

Odpowiedi: W zwiazku z powy2szym pytanicm Zamawiajacy dokonal zmiany zalacznika nr 5
do SIWZ- wzOr UMOVVy.

Pytanie: Pragniemy zloZve zapvtanie odno •nie postcpowania nr ZP/338/050/D/I 2, Zalqcznik 7 -
Szczegalowy Opis Przeclmiotu Zamawienia. Czy zamawiajqcy zgadza sic na nastcpujeice alternatv•ne
rozwiqzanie w stosunku do wy.specyfikowanego? 	 rozdziale I. Modul Analityczny Spelaraskopii
Fotoelelaronaw XPS, w p. 8 tabeli, tj. Zradlo promieniowania rentgenowskiego z monochrmnatorem
jest napisane: Monochromator powinien umothwiae zamontowanie co najmniej siedntiu krvsztalaw.
Wszystkie ktysztaty muszq posiadae stabilizacjc lub kompensacjc temperatur y w •elu unikniccia
rozmycia energii. Firma xxxxx oferuje innq konstruA-4 monochromatycznego iradla promieniowania
rentgenowskiego. Nasze frac& zawiera 4 krysztaty ze znikomo mala „przestrzeniq martwq-.
zamocowanie na wspa1nej plaszczyhtie i ustanawiane za pomocq pojedynczego precyzyjnego
mechanizmu o wvsokiej niezawodnoki, Wry wvmaga bardzo rzadkiej, sporadvcznej ponownej
adju.stacji. Konstrukcja iradla i zastosowane materiaty sq dobrane w spokb zapewniajqcy
samokontpensacjc, tzn. wspatczynniki rozszerzahioki ciepinej materialaw wzajemnie sic kornpensujq, 4
krysztaty sq bezpoSrednio .sprzctone ze sobq• a plaszczyzna noSna ma clitta masc. IV oparciu a naszq
wiedzc opis zestawu z siedmionur krysztalami jest opisem konstrukcji a nie kryterium zwiqzanym z
wvdajnokiq i parametrami uZytkowymi. W zwiqzku z tym mamy nadziejc, ze nasze rozwiqzanie zostanie
przyjyte.

Odpowiedi: Zamawiajacy zmienia trek SIWZ dopuszczajac kazde rozwiazanic. ktOre za

pomocq min. jednego krvsztalu osiagnie Ivymagane parametry - peinc brzmienie - Informacja

o zmianie treki SIWZ.

Pytanie: II kamorze wzrostu warstw Pl/D Zamawiajqcy nymaga, ahv miekila sic prohka a Srednicv 2
lakie sq nymagane maksonalne wymiaty praki dla pozostatvch inodulaw (APS i Sal)?

Odpowiedi: Zamawiajacy zmienia trek SIWZ. pozostalc modul) ()CPS i STM) nutsm mic§cid prObki
o takich samych rozmiarach jak komora wzrostu warsiw PVD pc!ne brzmienie - Informacja o zinianie
treSci SIWZ.

Pytanic: Dotyczy modulu APS (punkt 8): czv Zamawiajqcv myrazi zgodc na zaolerowanie
monochromatora z jednym dutym krysztatem zamiast siedmiu jezeli parametry zaoferowane z jednym
duL'yin krysztalem nie bcdq gorsze ad uymaganych 	 niektarych przypadkach nawet lepsze)?
Dodatkowq zaletq hcdzie wawczas Iatwiejsze osiowanie ukladu.

Odpowiedi: OdpowiedZ udzielona przy pytaniu nr 9.
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12. Pytanie: Dotyczy moduly AP.S. (punkt 10): Zamawiajacy wymaga zrodla foam do trawienia
i neutralizacji ladunku. Zaznyczaj do neutralizacji ladunku wvmagane jest zrod/o elektronOw. Czv
Zamawiajgcy myrazi zgodc na zaoferowanie kombinacji zrodla jonowego do trawienia i ±rOdla
elekironowego do neutralizacji hhmkOvr?

OdpowieW: Odpowiedi. udziclona przy pylanin nr 4.

Powyisze odpowiedzi stanowiq integralnq cz06 SIWZ.

Udzielone wyjanienia oraz wprowadzone zmiany bed wigigce dla wszystkich Wykona nvc6w,
kthrzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pp,.gda.pl zgodnie z art. 38 ust 2
i 4 uPzp, prowadzq takie do zmiany tresci Ogloszenia o zamOwieniu.

(Kierownik ZamawiaAcego
lub osoba upowainiona)
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