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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer 

ZP/PN/2312/22/2318/2018 

na: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
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I. Wstęp 

1. Zamówienie realizowane jest w ramach: 

a) umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu 

praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych” numer MNiSW/2018/124/D/R/D/D z dnia 

13-07-2018 r.,  

b) projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 

w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 

2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom/certyfikatom określonym w Opisie 

przedmiotu zamówienia lub normom/certyfikatom równoważnym. Za równoważne Zamawiający uzna 

normy utworzone przez niezależny ośrodek normalizacyjny o zasięgu europejskim obdarzony zaufaniem 

publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, 

wiarygodności, spójności i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. 

3. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm), jeżeli 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w Opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane 

jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

SIWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących oprogramowania o parametrach i 

funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Opisie Przedmiotu Zmówienia, których 

zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca 

powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równoważności zostały określone w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca załączy odpowiednie 

dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia i wyroby odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego. 

II. Warunki ogólne realizacji zamówienia 

1. Oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą: 

a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego 

do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, 

b) posiadało świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta 

oprogramowania lub dostawcę, 

c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) 

oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z 

obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, 

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane oprogramowania posiadało certyfikaty, atesty, świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że spełniają wymagane prawem 

przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją dostawy- 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Oferowane oprogramowanie musi pochodzić z legalnych źródeł. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

wszystkie składniki niezbędne do potwierdzenia legalności oferowanego oprogramowania (certyfikat 

autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia 

przez Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia.  

4. Udzielenie i przekazanie licencji na oferowane oprogramowanie nie może naruszać praw osobistych i 

majątkowych osób trzecich.  

5. Licencja na oferowane oprogramowanie udzielona będzie na okres zgodny z opisanym w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 
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6. Wszelkie opłaty i wynagrodzenie autorskie za licencje na oferowane oprogramowanie zawarte są w cenie 

przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na własny koszt i na własne ryzyko. 

8. Wykonawca dostarczy oprogramowanie na nośniku CD lub DVD lub nośniku USB lub w wersji 

elektronicznej - w postaci klucza licencyjnego tj. danych zapewniających: pobranie oprogramowania ze 

strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę lub przesłanie klucza licencyjnego na adres mailowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

 

III. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na oferowane oprogramowania zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umożliwiający zgłaszanie wad lub usterek za pomocą 

drogi elektronicznej lub telefonicznie.  

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż okres gwarancji 

udzielony przez producenta oprogramowania. 

 

IV. Część I zamówienia  

Dostawa oprogramowania do przeprowadzania zadań obliczeniowych dla Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

1. Oprogramowanie typu SIMULIA Academic Teaching Suite lub równoważne 
1) Typ licencji: do celów edukacyjnych,  

2) 1 licencja na 20 stanowisk, 

3) Licencja bez ograniczenia czasowego dla 20 stanowisk, zawierająca maintenance na 1 rok z możliwością 

przerwania lub płatnej kontynuacji po upływie pierwszego roku. 

4) Zawiera 20 stanowisk pre/postprocesora Abaqus/CAE. 

5) Pozwala na realizację 20 równocześnie wykonywanych zadań obliczeniowych (Abaqus/Standard 

Abaqus/Explicit) wykonywanych na maks. 4 rdzeniach. 

6) Zapewnia możliwość realizacji zadań wielkości do 250,000 węzłów (1,000,000 dla Abaqus/CFD). 

7) Pozwala na dostęp do programów Tosca, Isight, i fe-safe. 

8) Pozwala na przeprowadzania obliczeń w zakresie: 

A) Analizy liniowe i nieliniowe wykonywane metodą implicit: 

a) statyczne naprężeniowo/przemieszczeniowe 

b) bezpośrednie cykliczne 

c) zmęczeniowe niskocyklowe 

d) lepko-sprężyste i lepko-plastyczne 

e) dynamiczne naprężeniowo/przemieszczeniowe 

f) ustalony proces transportu 

g) termiczne (dla stanów ustalonych i nieustalonych) 

h) dyfuzji masy (dla stanów ustalonych i nieustalonych) 

i) akustyczne 

j) analizy sprzężone 

 termiczno-elektryczno-strukturalne 

 przepływ przez ośrodek porowaty z interakcją mechaniczno-termiczną 

 magnetostatyczna 

 elektromagnetyczna dla niskich częstotliwości 

B) Analizy nieliniowe wykonywane metodą explicit: 

a) nieliniowa dynamika naprężeniowo/przemieszczeniowa 

b) adiabatyczna naprężeniowa 

c) akustyczna 

d) sprzężona Eulera-Lagrange'a (CEL) 

e) Smoothed Particle Hydrodynamic Method (SPH) 

f) Discrete Element Method (DEM) - metoda elementów dyskretnych 

g) sprzężone 
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 termiczno-mechaniczna 

 analiza szoku i akustyczno-strukturalna 

9)  równoważne tzn. pakiet oprogramowania zawierający wszystkie elementy oprogramowania SIMULIA 

Academic Teaching Suite. 

V. Część II zamówienia  

Dostawa zintegrowanego oprogramowania do przygotowania kodów sterujących do 

obrabiarek numerycznych CAM 3D dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

1. Zintegrowanego oprogramowania do przygotowania kodów sterujących do obrabiarek 

numerycznych CAM 3D – 1 kpl. 

1) Zamawiający zastrzega, że moduł CAM stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia wraz z posiadanym 

przez Zamawiającego oprogramowaniem SOLIDWORKS, ma na celu stworzenie spójnego 

zintegrowanego systemu, który będzie podstawową platformą CAD/CAM w kształceniu inżynierów 

mechaników. Utworzenie w/w systemu umożliwi Zamawiający przeprowadzenia planowanych w 

programie kształcenia szkoleń studentów i kadry dydaktycznej finansowanych ramach w projektu pn. 

„PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji” nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00. 

2) Zintegrowanego oprogramowania do przygotowania kodów sterujących do obrabiarek 

numerycznych CAM 3D zawiera: 

a) 1 licencja edukacyjna SOLIDCAM na minimum 30 stanowisk, 

b) 1 licencja edukacyjna (stand-alone) jednostanowiskowa, 

c) dedykowany postprocesor do wykorzystywanej tokarki 5-osiowej HAAS Model: ST20Y – 1szt. 

d) dedykowany postprocesor do posiadanej frezarki EMCO Concept MiLL 55 z Sinumerikiem – 1szt. 

3) Typ w/w licencji: wieczysta, sieciowa z możliwością do przygotowania kodów sterujących do obrabiarek 

numerycznych w języku polskim. 

4) Oprogramowanie powinno spełniać poniższe wymagania: 

a) praca w środowisku złożeń  

b) integracja w jednym oknie z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 3D CAD - 

SOLIDWORKS 

c) pełna integracja między CAD i CAM 

d) asocjatywność z obrabianym modelem CAD 

e) możliwość generowania kodu NC 

f) nieograniczona liczba licencji domowych dla studentów i wykładowców (bez możliwości generowania 

kodu NC) 

g) obróbka 5-osiowa symultaniczna przy frezowaniu  

h) obsługa tokarek z narzędziami napędzanymi i przechwytem 

i) symulacja na modelu wirtualnym maszyny  

j) symulacja z wykrywaniem kolizji z elementami obrabiarki  

k) możliwość wskazywania do obróbki bezpośrednio wybranych tylko powierzchni modelu i 

automatyczne omijanie pozostałych 

l) optymalizacja posuwu w zależności od przekroju warstwy skrawanej 

m) możliwość zmiany wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki 

n) łatwe dodawanie uchwytów maszynowych 

o) możliwość stosowania odrębnych konfiguracji i widoków dla poszczególnych ustawień maszynowych  

p) możliwość dodawania pomocy warsztatowych takich jak imadła maszynowe 

q) możliwość definiowania wielu ustawień maszynowych w jednym drzewie 

r) wygodne dostosowanie widoku drzewa operacji do preferencji użytkownika 

s) szybki podgląd podstawowych parametrów obróbkowych bez otwierania okna edycji  

t) dostępne co najmniej poniższe typy narzędzi do frezowania: głowica frezarska, frez palcowoczołowy, 

promieniowy, kulisty, stożkowy, kula, jaskółczy ogon, do rowków teowych, do gwintów prostych i 

stożkowych, a także narzędzie grawerskie i do frezowania faz  

u) dostępny kreator pozwalający na utworzenie narzędzia o żądanym przez użytkownika kształcie 

v) możliwość importu narzędzi z tabeli zapisanych różnych formatach, w tym w formacie Excel’a 

w) dostępny kreator technologii uwzględniający materiał, narzędzie, geometrię oraz dane o maszynie w 

celu obliczenia prędkości posuwu, obrotów wrzeciona, szerokości skrawania, głębokości skrawania 
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x) dostępna bogata biblioteka oprawek tokarskich w formacie STL 

y) zastosowanie gotowej technologii dla innych części (technologicznie podobnych) 

z) możliwość automatycznego utworzenia Arkusza Narzędzi z wszystkim informacjami potrzebnymi dla 

operatora maszyny  

aa) definiowanie strategii pracy narzędzia przy frezowaniu czołowym: wierszowanie, kontur, przejście 

pojedyncze, spirala, zachodzenie (krok w bok), kierunek obróbki, sortowanie przejść, odwrócenie 

ścieżki, naddatki, w tym dodanie przejścia wykańczającego 

bb) automatyczne rozpoznanie kieszeni i otworów do obróbki 

cc) możliwość użycie sondy w programie NC  

dd) obsługa specjalistycznych opcji i cykli pomiarowych sond  

ee) moduł iMachining pozwalający na maksymalizację głębokości skrawania, wykorzystujący algorytmy 

separacji obrabianego obszaru na wyspy oraz spirale morficzne jako ścieżki narzędzia 

ff) kreator technologii obliczający automatycznie optymalne parametry obróbki  

gg) przygotowane typowe operacje obróbcze, między innymi takie jak: 

 obróbka spiralna rowka przelotowego 

 obróbka spiralna szerokiego rowka przelotowego 

 obróbka spiralna szerokiego rowka jednostronnie przelotowego 

 obróbka rowka z zagłębieniem ZigZag 

 obróbka rowka przelotowego 

 obróbka rowka nieprzelotowego 

 obróbka rowka jednostronnie przelotowego 

 obróbka wybrania z mostami 

 ścięcie zewnętrznego naroża 

 przeciąganie  

 obróbka wielu prostych wystąpień 

 obróbka otwartej kieszeni 

 obróbka rowka przelotowego ze ścianami nierównoległymi 

 obróbka rowka pod O-ring  

 obróbka spłaszczenia na przedmiocie walcowym 

 ścięcie zewnętrznego narożnika poziomego 

 obróbka prostego wystąpienia 

 obróbka spiralna kieszeni 

hh) strategie obróbcze przy frezowaniu3-osiowym:  

 obróbka stałym Z 

 obróbka hybrydowa z stałym Z 

 obróbka helikalna 

 obróbka płaszczyzn 

 obróbka liniowa 

 obróbka promieniowa 

 obróbka spiralna 

 obróbka morficzna 

 obróbka przez odsunięcie 

 obróbka po krawędzi 3D 

 obróbka resztek 

 stały krok w bok 

 obróbka ołówkowa 

 obróbka równoległa ołówkowa 

 ołówkowa + stały krok w bok 

ii) strategie przy frezowaniu 5-osiowym  

 obróbka równoległa 

 ścieżki równoległe do krzywej 

 ścieżki równoległe do powierzchni 

 ścieżki prostopadłe do krzywej 

 ścieżki dopasowane między krzywymi 

 ścieżki morficzne między powierzchniami 
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 projekcja  

 wiercenie wieloosiowe  

 możliwość dołączenia nieograniczonej ilości postprocesorów  

5) Bezpłatna roczną aktualizacje oprogramowania do nowszych wersji oraz bezpłatne wsparcie techniczne 

świadczone przez osoby posiadające wiedzę w zakresie oprogramowania stanowiącego przedmiot 

zamówienia przez okres minimum 12 miesięcy – począwszy od dnia dostawy. Pomoc jest udzielana za 

pośrednictwem połączenia zdalnego oraz bezpłatnej infolinii.  

VI. Część III zamówienia  

Dostawa oprogramowania do symulacji przepływów metodą objętości skończonych dla 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

Oprogramowania do symulacji przepływów metodą objętości skończonych – 1 kpl, w tym zawiera: 

1. Oprogramowanie typu ANSYS CFD (Computational Fluid Dynamics) - system obliczeniowy do 

symulacji przepływów metodą objętości skończonych lub równoważne  
1) Typ licencji: ANSYS Academic Teaching CFD 

2) Licencja/Liczba stanowisk  – 1 licencja na 5 stanowisk 

3) Termin licencji: czas nieokreślony 

4) Przeznaczenie – realizacja programu kształcenia na studiach wyższych I stopnia 

5) Funkcjonalność pakietu w tym: 

a) możliwość tworzenia sparametryzowanej geometrii i  modelu numerycznego (podział na elementy, 

warunki brzegowe i początkowe, obciążenia).  

b) import i naprawa gotowych modeli geometrycznych wraz z przeniesieniem cech (parametry, materiały i 

nazwy) bezpośrednio z następujących systemów CADowskich: Unigraphics, Solidworks, Solid Edge, 

Catia v5, ProE, One Space Designer oraz Inventor.  

c) zawiera wydajne narzędzia do generacji siatki umożliwiające szybkie zmiany geometrii poprzez zmianę 

parametrów.  

d) pozwala na zaawansowaną generację dowolnych typów siatek włączając w to siatki strukturalne 

hexahedralne. 

e) pozwala na edycję siatki w tym: automatyczną i ręczną edycję jakości elementów, pełna diagnostykę 

jakości siatki pod zadanymi kryteriami, łączenie różnych typów siatek, 

f) pozwala na przygotowanie odpowiedniej siatki do symulacji wytrzymałościowej, przepływów i 

elektromagnetycznej. 

g) posiada możliwość automatycznego wykrywania powierzchni kontaktujących się części modelu.  

h) zawiera postprocesor pozwalający na prezentację wyników, tworzenie obrazów oraz filmów 

ilustrujących efekt obliczeń z możliwością tworzenia automatycznych raportów w formacie HTML. 

i) posiada polski interfejs użytkownika. 

j) posiada możliwość zaawansowanej definicji analiz przy użyciu własnych skryptów 

k) standardowo umożliwia skalowalne obliczenia wieloprocesorowe i rozproszone na 4 

procesorach/rdzeniach. Posiada możliwość rozbudowy na większą ilość CPU. 

l) ma możliwość prowadzenia analiz przepływów (jak poniżej) 

m) pozwala na optymalizację parametryczną, probabilistyczną 

n) pozwala na parametryczny morphing siatek 

o) posiada dwa niezależne solwery przepływowe 

p) posiada możliwość rozbudowy o analizy wytrzymałościowe, zmęczeniowe, explicite oraz analizy 

sprzężone płyn ciało-stałe 

q) System pozwala na symulowanie modeli do 32 tysięcy węzłów w części mechanicznej oraz do 512 

tysięcy węzłów jeżeli chodzi o modele przepływowe. 

r) Licencja jest przeznaczona do dydaktyki oraz wykonywania prac inżynierskich, przejściowych oraz 

magisterskich. Licencja nie pozwala na prowadzenie badań, prac doktorskich, publikacji itp. 

6) Pozwala na przeprowadzenie analiz w zakresie: 

a) Analiza termiczna dla stanów ustalonych oraz zmiennych w czasie uwzględniająca: 

 przewodność 

 konwekcję 

 promieniowanie 

 przemiany fazowe 
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 wewnętrzne źródła ciepła 

 użycie uzyskanych pól temperatur jako obciążenia w analizie wytrzymałościowej 

b) Analiza przepływów dla stanów ustalonych oraz zmiennych w czasie uwzględniająca: 

 płyny ściśliwe oraz nieściśliwe, newtonowskie oraz nienewtonowskie 

 przepływy laminarne i turbulentne 

 przepływ z powierzchnią swobodną 

 przepływy poddźwiękowe i naddźwiękowe. 

 możliwość prowadzenia obliczeń rozproszonych: na wielu komputerach i/lub na wielu procesorach. 

 możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz: maszyn wirnikowych, reakcji chemicznych, 

przepływów wielofazowych, zaawansowanych symulacji aerodynamicznych. Powinna istnieć 

możliwość powiązania w/w zjawisk. 

 możliwość bezpośredniego transferu wyników z symulacji przepływów jako obciążeń w analizie 

wytrzymałościowej. 

 możliwość symulacji spalania na wielu poziomach szczegółowości wraz z uwzględnieniem 

powstawiania termicznych NOx i SOx. Program powinien posiadać wbudowaną bogatą bazę reakcji 

i materiałów. 

 możliwość dostosowania interfejsu programu do własnych wymagań. 

 możliwość połączenia symulacji przepływów z symulacjami wytrzymałościowymi (dwukierunkowa 

wymiana danych) 

 możliwość automatycznej optymalizacji konstrukcji w oparciu o morphing siatki w kierunku 

redukcji oporów przepływu czy zmiany siły nośnej. 

7) Równoważne tzn. pakiet oprogramowania zawierający wszystkie elementy oprogramowania ANSYS CFD 

(Computational Fluid Dynamics) 

2. Oprogramowanie typu ANSYS Academic Associate CFD lub równoważne 
1) 2 licencje miesięczne jednostanowiskowe z możliwością wykorzystania przez Zamawiającego w terminie 

od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. 

2) Licencja o funkcjonalnościach pakietu ANSYS Academic Teaching CFD określonych w ust. 1    

3) Licencja nie zawiera ograniczeń wielkości modelu obliczeniowego do 32 tysięcy węzłów w części 

mechanicznej oraz do 512 tysięcy węzłów dot. modeli przepływowych. 

4) Równoważne tzn. pakiet oprogramowania zawierający wszystkie elementy oprogramowania ANSYS 

Academic Associate CFD. 

VII. Część IV zamówienia  

Dostawa oprogramowania do symulacji efektów akustycznych dla Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

1. Oprogramowanie typu EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) – oprogramowanie do 

symulacji efektów akustycznych lub równoważne  

1) Typ licencji: EASE + AURA + EARS,  

2) Licencja/Liczba stanowisk  –  1 licencja na 5 stanowisk, 

3) Termin licencji: czas nieokreślony 

4) Przeznaczenie – realizacja programu kształcenia na studiach wyższych I stopnia 

5) Funkcjonalność oprogramowania w tym: 

a) korzystanie systemu obliczeniowego z wbudowanych w oprogramowanie narzędzi i modułów, 

zaawansowany moduł obliczeniowy AURA (Analysis Utility for Room Acoustics), zawierający 

algorytmy CAESAR przeznaczone do obliczania charakterystyk i parametrów akustycznych zgodnie z 

międzynarodowymi standardami 

b) pozwala na edycję i wykorzystanie w symulacjach wszelkiego rodzaju źródeł dźwięku, w tym nawet 

bardzo złożonych (np. rozbudowane zestawy głośnikowe typu LineArray) 

c) zawiera ciągle aktualizowaną bazę danych materiałów stosowanych w budownictwie do wykończeń 

wnętrz oraz produktów wszystkich liczących się producentów zestawów głośnikowych i materiałów 

przeznaczonych do adaptacji akustycznych. Baza zawiera szczegółowe parametry sprzętu i materiałów 

niezbędne do wykonywania dokładnych obliczeń i symulacji akustycznych 

d) umożliwia graficzną prezentację wyników obliczeń akustycznych w czasie rzeczywistym 
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6) Równoważne tzn. pakiet oprogramowania zawierający wszystkie elementy oprogramowania EASE 

(Enhanced Acoustic Simulator for Engineers). 
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