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Dotvczv: postcpowania o udzielcnie zamOwienia publicznego. prowadzonego w trvbic przetargu
nieograniczonego na zadanie: „dosta ►► a wielozadanimvej aparatury uftrawysokoprOZnimvej
przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i ukhulaw wielowarstwowych meiotic! PVI)
modyfikacji i kompleksowej atudizy powierzchni metodami z rodziny spelaroskopii .fotoelektronaw
PES oraz mikroskopii skaningowej ,SPM w ramach Projekt, Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdatiskiej"

Zamawiajacv na podstawic art. 38 ust. 2 Ustawv z dnia 29 stvcznia 2004 roku Prawo ZamOwicti 
Publicznvch (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ) zwang. dalej ..uPzp" informuje. 12 W.phingly zapvtania
od Wvkonawcv dotvczgee tresci Specvfikacji Istotnvch WarunkOw ZarnOwienia zwang dalej ..SIWZ". 
Zamaw iajacv przekazuje trek zapvtania wraz z odpowicdziami. 

Pytanie: Uprzejmie zwracamy sic do Panst ► a z pros'hq o wyjaktienie nastcpujacego zapisu w ostainio
zmienionej specyfikacji:

W dokumencie S'pecyfikacji 2012-10-26 13:56:54 INFORMACM 0 ZMIANIE TRESCI
Specyfikacji Istotnych Warunkaw Zamawienia jest napisane:
Modul SPM
Zamawiajqcy wprowadza zapis: Musi obslugiwae podlo±a o rozmiarze do 2 tali z moiliwokiq
pracy z mniejszymi prabkami z takze must posiadac moiliwoSe montowania masek.
Czy to oznacza, ze razem z wymaganiami okre.qonymi w Zalqczniku 7 do SIWZ •S'zczegalowy
Opts Przedmiotu Zaniwienia), 2. Modul SPM gdzie punkt 1 stanowi. ie mikroskop SP/14 must
takte obslugiwae podlo±a o rozmiarze 2 call z maskami?
Poniewat jesteSmy wiodqcym producemem urzqdzeh UHV SPM od ponad 20 lat wiemy. ze
takie urzqdzenie nie ismieje. Zatem podejrzewamy, 2e zaistnialo nieporozumienie.
Uprzejmie prosimy o wyjaSnienie tej kwestii

Odpowiedi: Zamawiajacy wykrela zapis: 2 Modul SPM - Musi obsitigiwaa podloza o rozmiarze
do 2 tali z moZliwoScia pracy z mniejszynn prObkaini a taki.c must posiadaC mo/liwok montowania
masek.

Pytanie: Ponadto prosimy a ustosunkowanie sic do naszego listu wyslanego do Pahstwa dnia
19.10.2012, w ktarym prosilamy o wprowadzenie nastcpujqcego zapisu: „O ile w stosownym
prawie nie sq zapisane inne bezwzglvdnie ohowiqzujqce uregulowania. maksymalna
odpowiedzialno.s'e wyra2ona w sumie calkowitej z uwzglednieniem przyczyny pociqgniecia do
odpowiedzialnoki zgodnie z 5 oraz 6 ograniczona jest w wysokoki do kiwi)), jakq
zamawiajqcy zaplacil zleceniobiorcy." Poniewa2 nie otrzymaliSmy od Panstwa odpowiedzi na
nasze pytanie rawniet chcielibySmy wiedziee czy akceptulq Patistwo naszq propozycje zmian
czy zostanie ona uwzgledniona w umowie.

Odpowiedi: Zamawiajacy nic akccptujc propozycji powy/szych propozycji zmian. JcdnoczeSnic
Zamawiajacy inform*, i/ brak wczcsnicjszcj odpowicdzi wynika z faktu, iz zgodnie z art. 38 ust.
ustawa Pzp Ifykonawca mote zwrocic sic do zamawiajacego o wyjaktienie treki specyfikacji istotnych
warunktiw zamei •ienia. Zamawiajacv jest ()hoick/zany udzielie uyjanieri (...) pod warunkiem,
wniosek o wvjaktienie treki specyfik-acji istotnvch warunkOw zantawienia wplynal do zamo•iajncego
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nie pOt.niej nit do kofica dnia, w ktOrym uplvwa polowa wvznaczonego termini, .skladania yeti. Zgodnic
z art. 38 ust. la) ustawy Vv./eel/ wniosek o wvjanienie .spectlikacji istatnyc •h warunkOw za ► uiwienia
wplynql po uplvwie terminu skladaniativiasku. o ktOrvin mowa w ust. 1 (...) zamawiajqcy note udzielie
ItyjaSnie ► alho pozostmrie wniosek bez rozpoznania. Wniosck Wykonawcy wpl ∎ nal 19.10.2012 toroth)
na ktOry Zamawiajacy musi udzicliC odpowicdzi mina) 10 10.2012r.

3. Pytanie: Uprzejmie zwacamv sic do Panstwa a wvjaSnienie nastepujqcego zapisu w ostatnio zmienionej
specy ►kacji:

Rdz. 11 Ph
Zamatriajqcy wprowadza zapis: Przedmiotem zamowienia jest rOwnie2, dokonanie wszelkich
koniecznvch prac instalacvjnvch, adaptacyjnych w lahoratorium w Budvnku Cent•um
Xanotechnologii Politechniki Gdanskiej. Docelowe miejsce- przedstawia zatqcznik technicznv do
SIWZ. P
Prosimy 0 dokonanie opisanie zakresu prac przewidzianvch przez Zamawiajqcego wraz
przedstawieniem plant' pomieszczenie, rozmieszczenia gazthr, ► oa`y, energii elektrycznej i
odprowadzenia gaztiw poprocesotrych.

Odpowiedi: Zamawiajacy informujc, iz przcwidziany zakres prac koniccznycli do instalacji ogranicza
sic wylacznie do standardowych prac polegajacych na podlaczcniu do istnicjacych mcdiOw.
przewidnic sic zadnych robot budowlanych czy ingerencji budowlanych w budynku. Na probe
Wykonawcy Zamawiajacy zamicszcza do SIWZ plan ∎ ponticszczcnia (0/18) — zalacznik tcchniczny
itr 2.

Powyisze odpowiedzi stanowia integralna czcsc SIWZ.

Udzielone wyja gnienia oraz wprowadzone zmiany bcd4 wi4iace dla wszystkich Wykonawc6w,
ktOrzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl  zgodnie z art. 38 ust 2
i 4 uPzp, prowadza takie do zmiany tresci Ogloszenia o zarnewieniu.

r
1Niare Vok

( Kiero nik Zamawiajacego
lub o oba upowainiona)
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