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Dotvczv: postepowania prowadzonego w trvbie przetargu nieograniczonego na ..Dostawe urzadzenia
do plazmowego nanoszenia cienkich warstw ICP-CVD" nr K1/37l2019

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia ż9 sĘcznia ż004 r. Prawo zamówięń
publicznych, publikuje odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1.

DoĘczy załqcznika nr ] do SIWZ Wymagania i parantetry techniczne, punh 6.2

,,Komora załadowcza (o objętości ś6r"

Czy Zamauiajqcy wyrazi zgodę na zaproponowanie urzqdzenia z kolnorq załcldowczq o objętości
ok. 7 litrów'?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza komorę załadowczą o objętości < 7l

Pytanie 2.

Dotyczy załqcznika nr ] do SIWZ Wymagania i parantetry techniczne, punkt 6.10

,,maskowanie pĘtki od krcnłędzi (Edge Exclusion): 2.0 mm-|/- 0.2mm"

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodę na maskowanie płytki od krawędzi rzędu 2.5 mm+/- 0.2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza margines maskowania większy o 0,5 mm pĘtki od krawędzi (Edge Exclusion):
2.5 mm +/- 0.2 mm.

Pytanie 3.

DoĘczy załqcznika nr ] do SIWZ Wymagania i parantetry techniczne, punh 6.15

,,pompa turbomolekularna o wydajności > 1150 l/sec (N) "

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodę na zaproponowrlnie pompy turbomolekularnej o wydajności ]360 l/sec

(N2), która spełnia pozostałe wymagania'?
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pompy turbomolekularnej o wydajności > 1360 Vsec (N2) pod
warunkiem, że spełnione będą pozostałe wymagania dla układu próżniowego.

Pytanie 4.

DoĘczy załqcznika nr l do SIWZ Wynagania i parametry techniczne, punkt 6.15 ,,ogrzewana rura
wylotowa gclzów z komory procesowej"

Czy Zamcnłiajqcy wyrazi zgodę na zaproponowanie urzqdzenia bez ogrzewanej rury wylotowej przy
zapewnieniu, że oferowane urzqdzenie jesl tak skonstruowane oraz ciśnienie na odcinku komora
procesowa-pompa turbomolekularna wystarczajqco niskie, że nie dochodzi do kondensacji?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza rozwiązarie opisane jak niżej

,,ogrzewana rura wylotowa gazow z komory procesowej lub alternatywne rozwiązanie techniczne
zapobiegające kondensacji/ powstawaniu depozytu na odcinku komora procesowa pompa

turbomolekularna",

Pytanie 5.

Dotyczy załqcznika nr ] do SIWZ Wymagania i parametry techniczne, punkt 6.18

,,Dwie Jlansze o średnicy > 10 młn w komorze reakcyjnej: ]x wziernik (ang. viewport), 1 x OES; jedna

flansza o średnicy 25 mmw górnej pokryuie reaktora"

Czy Zalnclwiajqcy wyrazi zgodę na zaproponowanie urzqdzenia, które posiclda w komorze reakĘnej 3
flansze o średnicy 10 młn:

- ]x wziernik
- lx OES
- ]x reduktor DN10->DN25 KF, który zapewniwymaganqJlctnszę o średnicy 25 mm,

gdzie w górnej części kontory znajduje sięjedynie źródło ICP plazmy.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamavliający dopuszcza dwie flansze o średnicy > 40 mm w komorze reakcyjnej: lx wziernik (ang.

viewport), 1 x OES; jedna flansza o średnicy 25 mm w górnej pokrywie reaktora lub alternaĘwnie flansza

o średnicy 40 mm z redukcją na 25 mm - DN40->DN25 Y\F"

Uwaga!
Niniejsze pismo jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiany te zostaĘ wprowadzone w dostępnym na stronie zamawiającego załączniku nr 1 do SIWZ
w formacie word.
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