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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiot zamówienia: dostawa specjalistycznego oprogramowania do projektowania typu CAD3D i 

sprzętu komputerowego wraz z instalacją oprogramowania na dostarczonym sprzęcie komputerowym. 
 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostawy: 
1) oprogramowania oraz jego instalacja: 

l.p. rodzaj oprogramowania liczba 

1. oprogramowanie typu 

CAD3D – SolidWorks 

Proffesional  lub równoważne  

dwie bezterminowe licencje stanowiskowe 

wraz z subskrypcją przez okres 3 lat od 
daty dostawy do Zamawiającego 

2. oprogramowanie typu 

CAD3D – SolidWorks 

Simulation Professional lub 

równoważne 

jedna bezterminowa licencja 

stanowiskowa wraz z subskrypcją przez 
okres 3 lat od daty dostawy do 

Zamawiającego 

(dalej jako: Oprogramowanie) 

 

2) sprzętu komputerowego przeznaczonego do pracy z zaoferowanym 

oprogramowaniem typu CAD3D, na który składa się: 
l.p. rodzaj sprzętu liczba 

1. stacja robocza wraz z programem operacyjnym i pakietem 

aplikacji biurowych, klawiaturą i myszą komputerową wraz z 

gwarancją przez okres 3 lat od daty dostawy do Zamawiającego 

2 

2. monitor do stacji roboczych wraz z gwarancją przez okres 3 lat od 
daty dostawy do Zamawiającego 

4 

3. uchwyt dwuramienny do dwóch monitorów wraz z gwarancją 
przez okres 3 lat od daty dostawy do Zamawiającego 

2 

(dalej jako: Sprzęt) 
 

II. OPROGRAMOWANIE – CHARAKTERYSTYKA, PARAMETRY I WYMAGANIA 

 

1. Szczegółowy opis Oprogramowania i wymaganych w ramach realizacji Przedmiotu 

Zamówienia parametrów/funkcjonalności 
 

A. Rodzaj Oprogramowania i Zakres zastosowania: 

1. 
Oprogramowanie CAD3D – SolidWorks Professional lub równoważne 

 Zakres zastosowania przez 

Zamawiającego 

przygotowanie modeli CAD 3D oraz dokumentacji 

technicznej innowacyjnego steru strumieniowego 

 

2. Oprogramowanie CAD3D – SolidWorks Simulation Professional lub 

równoważne 

 

 Zakres zastosowania przez 

Zamawiającego 

przygotowanie modeli CAD 3D oraz dokumentacji 

technicznej innowacyjnego steru strumieniowego  
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B. Wymagana funkcjonalność oprogramowania: 
a) Tworzenie części i złożeń: 

i. Możliwość modelowania bryłowego, powierzchniowego oraz hybrydowego 
zarówno prostych geometrii 3D jak i bardzo skomplikowanych, 

wymagających specjalistycznych narzędzi: skręcenia, odciśnięcia, kopuły, 
swobodnego formowania, powierzchni według granic, helis o zmiennym 
skoku, itp. 

o Środowisko wieloobiektowe umożliwiające łączenie, operacje lokalne, 
modelowanie symetrii, przecięcie obiektów, zapis struktury części 
wielobryłowej do pliku złożenia przy zachowaniu asocjatywności z 
plikiem źródłowym, zapis pliku złożenia do pliku części 
wieloobiektowej 

ii. Modelowanie arkuszy blach i konstrukcji spawanych w środowisku 

wieloobiektowym 

iii. Narzędzia wspomagające projektowanie form 

iv. Zaawansowane operacje na powierzchniach 

o Tworzenie i edycja złożonej geometrii powierzchni i brył 
o Możliwość swobodnego formatowania powierzchni w oparciu o krzywe 

kontroli i punkty kontroli 

v. Tryb dotykowy: obsługa monitorów dotykowych i tabletów graficznych 

vi. Szkicowanie odręczne i automatyczna konwersja na elementy szkicu 

b) Automatyzacja często wykonywanych operacji tj. konwersja pomiędzy 
formatami pliku, generowanie rysunków na bazie modeli 3D, aktualizacja 

plików, renderowanie 

c)  Możliwość tworzenia konfiguracji części i złożeń oraz zapisywania 
typoszeregów w pojedynczym pliku 

d)  Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym w celu automatyzacji tworzenia 
konfiguracji 

e) Skrócenie czasu tworzenia złożeń i wspieranie standaryzacji 
i. Automatyczne łączenia, dopasowywanie rozmiarów 

ii. Automatyczne tworzenie otworów znormalizowanych 

iii. Automatyczne dopasowywanie elementów do istniejących otworów 

f)  Rysunki 2D: 

i. Możliwość generowania zautomatyzowanej listy materiałów z 
odnośnikami 
o Aktualizacja odnośników wraz ze zmianami modelu 

o Eksport zestawienia materiałów ze złożenia lub rysunku do wydruku, 
lub do importu do systemu ERP/MRP 

o Aktualizacja listy materiałów w związku ze zmianą struktury złożenia 

ii. Możliwość edycji wymiarów części lub złożenia na asocjatywnym rysunku 
zapewniająca przebudowę obiektów 3D i zaktualizowanie dokumentacji 

iii. Możliwość sprawdzenia norm 

o Zapewnienie spójności przez porównanie rysunków z normami 
obowiązującymi w firmie 

o Możliwość sprawdzenia rysunków – graficzne sprawdzenie wersji i 

porównanie rysunków w celu znalezienia różnic 
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g)  Obliczenia i symulacje 

i. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia wstępnej oceny 
wpływu projektu na środowisko i optymalny dobór materiałów, geometrii 
części i miejsc zaopatrzenia/wykonania 

ii. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia wstępnej symulacji 
wytrzymałościowej części 

iii. Zintegrowana w programie możliwość przeprowadzenia wstępnej symulacji 
przepływów płynów 

iv. Zintegrowane w programie wstępne sprawdzenie możliwości 
wyprodukowania modelu części pod kątem technologicznym 

v. Funkcja automatycznego szacowanie kosztów produkcji części 
vi. Analiza stosu tolerancji 

vii. Zintegrowana w programie CAD3D możliwość przeprowadzania 
zaawansowanych obliczeń wytrzymałościowych w tym: 
o Typ geometrii: Części i Złożenia, Modele bryłowe, powierzchniowe, 

belkowe i kratownice, Komponenty sztywne i Wirtualne ściany, Masa 
skupiona 

o Typy analiz: Statyczne naprężenia i przemieszczenia z kontaktem, 
Częstotliwości drgań własnych, Wyboczenia i utrata stabilności, 
Wymiana ciepła – stacjonarna i niestacjonarna, Zmęczenie / Trwałość, 
Test upadku, Obciążenia mieszane dla Badania zbiorników 
ciśnieniowych, Materiały nieliniowe, Duże przemieszczenia, Analiza 
niestacjonarna, Dynamika liniowa – Historia modalna, Harmoniczna, 

Drgania losowe  

o Własności materiałów: Liniowy sprężysty izotropowy & ortotropowy 
zależny od temperatury, Nieliniowy plastyczny von Mises, Nieliniowy 
sprężysty, Hipersprężysty Mooney-Rivlin & Ogden, Nieliniowy 

wiskoelastyczny (pełzanie), Nitinol, Kompozyty – laminaty  

o Narzędzia projektowe: Badania wielotokowe / scenariusz „Co jeśli”, 
Tabela danych wejściowych dla scenariusza dowolnych kombinacji, 
Doradca symulacji, Sensory z alarmem ograniczeń projektowych, 

Metody adaptacyjny siatki elementów skończonych dla zbieżności, 
Optymalizacja i wgląd w projekt oraz Śledzenie trendu 

o Optymalizacja topologii: badania optymalizujące kształt elementu pod 
kątem maksymalizacji sztywności przy minimalizacji masy, z 
zachowaniem kryteriów technologii wykonania 

o Środowisko (obciążenia/umocowania): Normalne i kierunkowe 
ciśnienie i siła, Nierównomierny rozkład ciśnienia i siły, Grawitacja, 
Siła odśrodkowa, Przyspieszenie liniowe i obrotowe, Sztywna i 
Rozprowadzona masa, Obciążenie łożyskiem, Obciążenie temperaturą 
dla rozkładu termicznego, Import obciążeń z symulacji 
kinematycznych,  Symetria i Symetria kołowa, Geometria odniesienia 
(nieruchoma, cylindryczna, sferyczna, płaska, Przesuwne podpory / 
Nieruchome, Umocowanie łożyskiem kulowym, Temperatura, 

Konwekcja, Radiacja, Moc cieplna, Strumień ciepła, Import temperatur 
do Badania statycznego z Badania termicznego, Import wyników 
przepływu jako obciążeń w Statycznym i Termicznym Badaniu 

o Połączenia komponentów: Kontakt Część-Do-Części z poślizgiem i 
tarciem, Kontakt wiązany stykających ścian części, Pasowanie 
skurczowe, Sprężyna, Śruba, Sworzeń i Spoina Punktowa, Opór 
termiczny  

o Narzędzia wyświetlania wyników: Wypadkowa i składowe 
przemieszczenia z deformacją, Naprężenia vonMises, Naprężenia 
główne, składowe naprężenia, Odkształcenia główne, Składowe 
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odkształcenia, Gęstość energii odkształcenia, Kryterium vonMises, 
Tresca, Mohr-Coulomb dla współczynnika bezpieczeństw, 
Współczynnik bezpieczeństwa śrub i kołków, Sonda i lokalne 
wyświetlanie, Dynamiczne przekroje, Porównanie wyników z wielu 
badań, Zdeformowana geometria (zapis jako część do programu 
CAD3D),Trwałość i uszkodzenie, Kształt modów częstotliwości 
rezonansowych z animacją, Kształt wyboczenia, Rozkład temperatury i 
strumienia ciepła, Naprężenie zlinearyzowane dla badania zbiornika 
ciśnieniowego, Odpowiedź w funkcji czasu dla Badania upadku, 
Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia, Odpowiedź w funkcji czasu 
lub częstotliwości dla Analizy dynamicznej z PSD  

o Współpraca i wymiana danych: Raporty HTML i DOC, Zapis 

wykresów do BMP, JPEG, VRML, XGL czy AVI, Biblioteka / 
Szablony, Eksport do innych aplikacji MES 

h) Możliwość przeprowadzenia wizualizacji i renderingu modelu bezpośrednio z 
poziomu aplikacji projektowej 

i) Dostęp do biblioteki elementów znormalizowanych 

j) Harmonogram zadań 

k) Możliwość otwierania i obróbki plików zawierających chmury punktów lub 
siatki ze skanerów 3D i maszyn pomiarowych 

l) Import i eksport obwodów drukowanych PCB z popularnych aplikacji ECAD 

m) Zintegrowane narzędzie do zarządzania plikami projektowymi w ramach grupy 
konstruktorów 

n) Możliwość pracy z projektem bez konieczności rozumienia szczegółów 
oprogramowania 

i. Narzędzia rozwiązujące konflikty w przedefiniowanych szkicach i 
proponujące ewentualne zestawy rozwiązań 

ii. Narzędzie zarządzające tworzywem i modyfikacją pochyleń 

iii. Narzędzie zarządzające interakcjami pomiędzy operacjami zaokrąglania i 
pochylenia 

iv. Narzędzie do identyfikacji problemów dotyczących wiązań w złożeniach. 
o) Obsługa popularnych formatów plików CAD, w tym: DWG, DXF, PRT, ASM, 

IPT, IAM, JT, SLDDRW, SLDPRT, SLDASM, SAT, STEP, IGS, STL, 

Parasolid 

p) Bezpośrednie otwieranie plików Creo, Solid Edge, NX, Autodesk Inventor  
q) Bezpośrednie otwieranie plików formatów przejściowych .STEP, .IGS 

r) Bezpośrednia praca na obiektach graficznych (siatkowych) plików .STL 

s) Bezproblemowa praca (widoczna i edytowalna historia operacji) na istniejącej 
dokumentacji CAD3D (SLDDRW, SLDPRT, SLDASM)  

t) Możliwość zapisania z poziomu aplikacji CAD dokumentacji 
(część/złożenie/rysunek płaski wraz z modelem 3D, z którego został wykonany) 

do pliku wykonywalnego EXE niewymagającego od odbiorcy instalowania 
jakichkolwiek dodatkowych aplikacji. 

i. Możliwość dodawania znaczników, odnośników i notatek do przeglądanego 
pliku 

ii. Możliwość mierzenia, dodawania przekrojów i sprawdzania właściwości 
masy pliku 

iii. Możliwość ochrony pliku poprzez hasło 

u) Dostępna z poziomu programu biblioteka części znormalizowanych 
uwzględniająca wsparcie dla niegeometrycznych cech, takich jak klasa 
dokładności wykonania, klasa wytrzymałości, materiał, czy powłoki ochronne 
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2. W zakresie licencji i subskrypcji Oprogramowania Wykonawca: 

1) udzieli Zamawiającemu wieczystej licencji na dostarczone Oprogramowanie; 

2) dostarczy Zamawiającemu najnowszą dostępną wersję Oprogramowania oraz 

zagwarantować późniejszą możliwość aktualizacji i upgrade (podniesienia) 
oprogramowania CAM 2,5 osi do wyższych pakietów (3, 4, 5 osi ciągłych). 

3) zintegruje i wdroży dostarczone Oprogramowanie z systemem Zamawiającego 
zapewniając kompatybilność środowiska PDM z oprogramowaniem SolidWorks, 
które jest już w posiadaniu Wnioskodawcy; 

4) zapewni trzyletnią subskrypcję na Oprogramowanie obowiązującą od daty dostawy 

do Zamawiającego, która obejmować będzie co najmniej: 

a) zdalne wsparcie techniczne w rozwiązywaniu każdego problemu związanego z 
Oprogramowaniem, a jeśli zdalne wsparcie nie jest możliwe, usługa serwisowa 
w siedzibie Zamawiającego w przeciągu ilości dni zadeklarowanych w punkcie 

2 Oferty; wyjątkiem od powyższego są wady oprogramowania wynikające z 
aktualizacji wprowadzonej przez producenta, na którą Wykonawca nie ma 
wpływu. 

b) wszystkie możliwe aktualizacje do najnowszych wersji Oprogramowania, w 
tym nowych wydań i dodatków przez czas trwania przedmiotowej gwarancji. 

 

III.  SPRZĘT KOMPUTEROWY PARAMETRY I WYMAGANIA 
 

1. Minimalne parametry oraz funkcje/technologie dotyczące oferowanego Sprzętu: 
STACJA ROBOCZA 
(przeznaczona do pracy z 

oprogramowaniem SolidWorks 

Simulation/ Professional) 

minimalne parametry / wymagane funkcje / technologie 

 

procesor: l. rdzeni: 4 

l. wątków: 8 

bazowa częst. procesora: minimum 3,7 GHz 

cache: 8,25 MB SmartCache 

dyski: minimum 256 GB SSD Class 50(NVMe)+2TB SATAIII 7200 

obr/min) 

minimum 64GB 2400 MHz,DDR4 

zapewnienie opcji „keep your hard drive” 

karta sieciowa: 10/100/1000 Mb 

liczba portów USB: minimum 6, w tym: port 3.0 - minimum 4 

układ szyfrowania TPM TPM 

karta graficzna 
model karty graficznej  musi 

być certyfikowany przez 
producenta oprogramowania 

zgodnie z podawanymi przez 

niego wymogami 

8 GB GDDR5X, 256-bit 

max. HDR 7680x4320 

przepustowość pamięci 288 GB/s,  
złącza graficzne 4xDP 

wydajność Peak Single Precision FP32:8.9 TFLOPS 

system operacyjny: zaoferowany system musi być kompatybilny z systemem 
operacyjnym Zamawiającego; Zamawiający korzysta z 

Windows 10 Pro 64 bit 

pakiet aplikacji 

biurowych: 

zaoferowany pakiet musi być kompatybilny z pakietem 

Zamawiającego; Zamawiający korzysta z pakietu MS Office 

gwarancja: minimum 3 lata 

MONITOR  minimalne parametry / wymagane funkcje lub technologie 

technologia: LED, IPS 
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rozdzielczość:   3840 x 2160 (UHD 4K) 

format ekranu: 16:9 

przekątna: 27" 

złącza: HDMI, DisplayPort 

powłoka matrycy: Matowa 

kąty widzenia w pionie i 
poziomie: 

nie mniejsze niż 170 stopni 

jasność: nie mniejsza niż 350 cd/m² 
inne: filtr światła niebieskiego, 

redukcja migotania 

funkcja PIVOT 

gwarancja: minimum 3 lata 

UCHWYT DO 

MONITORÓW 

minimalne parametry / wymagane funkcje lub technologie 

 uchwyt biurkowy dwuramienny, tj. dostosowany do 

zainstalowania dwóch monitorów zaoferowanych w złożonej 
ofercie  

możliwość regulacji wysokości, kąta i obrotu monitorów w 
pionie i poziomie 

gwarancja: minimum 3 lata 

DODATKOWE WARUNKI w zakresie Sprzętu 

1. Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy oraz wolny od wad; 
2. Wykonawca zapewni kompatybilność wszystkich elementów oprogramowania, tj. 

efektywną pracę stacji roboczych z monitorami oraz montaż dwóch oferowanych 
monitorów na jednym oferowanym dwuramiennym uchwycie; 

3. Wykonawca zapewni zdalne wsparcie techniczne w rozwiązywaniu każdego problemu 
związanego ze Sprzętem w przeciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia jego jej 
zgłoszenia, a jeśli zdalne wsparcie nie jest możliwe, usługę serwisową w siedzibie 

Zamawiającego w przeciągu ilości dni zadeklarowanych w punkcie 2 Oferty; wyjątkiem 
od powyższego są wady oprogramowania wynikające z aktualizacji wprowadzonej przez 
producenta, na którą Wykonawca nie ma wpływu. 

 

 

IV. WARUNKI DOSTAWY I INSTALACJI W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Oprogramowanie i Sprzęt zostaną dostarczone jednocześnie. 
2. W dniu dostawy  Oprogramowania i Sprzętu Wykonawca dokona ich instalacji i konfiguracji, 

które będą obejmować:  
1) konfigurację sprzętową obu stacji roboczych oraz pozostałego sprzętu w celu dostosowania 

parametrów urządzeń do potrzeb systemu operacyjnego oraz dedykowanego systemu 
informatycznego, 

2) konfigurację systemu operacyjnego i pakietu aplikacji biurowych na każdej stacji roboczej,  

3) instalację i konfigurację na obu stacjach roboczych oprogramowania SolidWorks 
Professional lub równoważnego oraz, na jednej ze stacji roboczych, oprogramowania 

SolidWorks Simulation Professional lub równoważnego, 

4) konfigurację środowiska sieciowego. 
3. Dostarczony Sprzęt będzie fabrycznie nowy oraz wolny od wad. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kompatybilność Oprogramowania ze Sprzętem – tj. 

wszystkich elementów oprogramowania poprzez zapewnienie efektywnej pracy stacji 
roboczych z monitorami oraz montaż dwóch oferowanych monitorów na jednym oferowanym 
dwuramiennym uchwycie.  
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Załącznik: Opis równoważności oprogramowania do oprogramowania Solid Works 

Załącznik do Załącznika nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Opis równoważności oprogramowania innego niż oprogramowanie Solid Works zostanie 

zweryfikowany poprzez analizę funkcjonalności zaproponowanego równoważnego w stosunku do Solid 
Works oprogramowania. Każda funkcjonalność wskazana w tabeli A. Wymagana funkcjonalność 
oprogramowania (cz. II, pkt 1, tabela B. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) otrzyma ocenę 
wg formuły spełnia/nie spełnia. Ocena jest zero-jedynkowa. Równoważność zostanie osiągnięta, jeśli 
wszystkie funkcjonalności otrzymają ocenę spełnia. 


