
                          

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy 

 

 

Umowa o dzieło nr 2019/……../STER CPP/ZK 

 

zawarta w Gdańsku w dniu ......................... pomiędzy:  
 

BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa z 

siedzibą w Gdańsku, 80-299, ul. Nowy Świat 38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk, pod nr KRS 
0000432307, NIP 5862278701, REGON 221740579, reprezentowaną przez:  

Krzysztofa Kaweckiego - Prezesa Zarządu Komplementariusza, uprawnionego do jego 

samodzielnej reprezentacji 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

 

a      

................................................................................ z siedzibą w …………………….., wpisaną 
do ……………… w ……………… , pod nr ………………, NIP, ………………………….. 
KRS/inny Rejestr ………………………………………, reprezentowanym/ą przez1: 

zwanym/ą w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania 

Ofertowego nr 2/2018/STER CPP/ ZK zgodnego z zasadą konkurencyjności została zawarta 
Umowa z Wykonawcą o treści następującej: 

 

§ 1 

[OŚWIADCZENIA] 
 

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje Projekt: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w 

układzie tandem” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przed 
przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” finansowanego, 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (dalej jako: Projekt) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek przeszkód 
prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego 
niniejszej Umowy.  

                                                           
1 Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia 

Aneksu.  



                          

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie 
Przedmiotu Umowy oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 
realizację Przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w związku z realizacją 
Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy: 

1) dostawę oprogramowania oraz jego instalację na Sprzęcie: 

a) oprogramowanie typu CAD3D - SolidWorks Proffesional  lub równoważne - 
dwie bezterminowe licencje stanowiskowe wraz z subskrypcją przez okres 3 lat 
od daty dostawy do Zamawiającego, 

b) 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) dostawę sprzętu komputerowego przeznaczonego do pracy z zaoferowanym 

oprogramowaniem typu CAD3D, na który składa się: 

c) 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 sztuki, 

d) monitor do stacji roboczych wraz z gwarancją przez okres 3 lat od daty dostawy 
do Zamawiającego – 4 sztuki, 

e) uchwyt dwuramienny do dwóch monitorów wraz z gwarancją przez okres 3 lat 

od daty dostawy do Zamawiającego – 2 sztuki, 

- dalej jako: Sprzęt; 
3) świadczenie trzyletniej subskrypcji zawierającej usługę serwisową w siedzibie 

klienta realizowanej w przeciągu ……………………… dnia/dni roboczego/czych 

od otrzymania zgłoszenia, o ile nie będzie możliwości braku możliwości usunięcia 
usterki zdalnie (on-line)2; oraz wszystkie możliwe aktualizacje do najnowszych wersji 
Oprogramowania, w tym nowych wydań i dodatków przez czas trwania przedmiotowej 

gwarancji. 

4) zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku braku możliwości jego naprawy w 
wyniku serwisowania w siedzibie klienta w okresie gwarancji3; 

5) możliwość ręcznego transferowania licencji programu z komputera na komputer4; 

6) możliwość skojarzenia licencji z kontem Użytkownika na portalu internetowym5; 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia opisano w Załączniku  nr 1 do Zapytania 

Ofertowego. Oferta wraz z załącznikami stanowi Załączniku  nr 1 do Umowy. 

3. Według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV odpowiadający Przedmiotowi 
Umowy to:  

4. 48321100-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo 

(CAD) 

                                                           
2 Zgodnie z punktem 2 Oferty.  
3 Usunąć punkt, jeśli Wykonawca nie zadeklarował tej usługi w 3 punkcie Oferty.  
4 Usunąć punkt, jeśli Wykonawca nie zadeklarował tej usługi w 4 punkcie Oferty.  
5 Usunąć punkt, jeśli Wykonawca nie zadeklarował tej usługi w 5 punkcie Oferty.  



                          

30211000-1 Komputery wysokowydajne 

30214000-2 Stacje robocze 

30231310-3 Wyświetlacze płaskie 

30237200-1 Akcesoria komputerowe 

 

 

§ 3 

[TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY] 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia maksymalnie w 
terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego z Zamawiającym. W przypadku gdy ostatni dzień  
30-dniowego terminu ustalonego w zdaniu poprzedzającym przypadnie na dzień wolny 
od pracy – dostawa będzie zrealizowana w kolejnym dniu roboczym następującym po 
dniu wolnym od pracy. 

2. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 
13.00. Data i godzina dostarczenia sprzętu zostanie ustalona przez Wykonawcę z 
Zamawiającym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia na adres siedziby 
Zamawiającego, tj. BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa., ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk. 
 

§ 4  

[INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY] 

 

1. Wykonawca może zostać poproszony przez podmioty realizujące kontrolę lub audyt 
Projektu, w ramach którego realizowany jest Przedmiot Umowy, o dodatkowe 
informacje lub wyjaśnienia związane z Umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu kopie informacji 

pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów 
sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą Przedmiotu 

Umowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania w sposób gwarantujący należyte 

bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją Przedmiotem 

Umowy, w szczególności oryginałów dokumentów księgowych, protokołów odbioru 
dokumentujących wykonanie Przedmiotu Umowy lub innych dokumentów 
potwierdzających jego wykonanie, przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu, tj. 
co najmniej do dnia 30.11.2024 r. Okres ten może ulec zmianie, o czym Wykonawca 

zostanie poinformowany przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg Przedmiotu 
Umowy.  

 

 



                          

 

§ 5 

[WYNAGRODZENIE] 

 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1) lit. a), 

Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości ...…………………… zł netto 
(słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości  
…………………………. zł (słownie: ……………….... zł), co stanowi łącznie kwotę 
………….. zł brutto (słownie: ……………….... zł). 

2. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1) lit. b), 

Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości ...…………………… zł netto 
(słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości  
…………………………. zł (słownie: ……………….... zł), co stanowi łącznie kwotę 
………….. zł brutto (słownie: ……………….... zł).  

3. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 2) lit. a-c), 

Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości ...…………………… zł netto 
(słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości  
…………………………. zł (słownie: ……………….... zł), co stanowi łącznie kwotę 
………….. zł brutto (słownie: ……………….... zł).  

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony  protokół zdawczo – 

odbiorczy, którego wzór  stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie poprawnej pod względem formalno-

rachunkowym faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie do 14 dni do wpłynięcia poprawnej faktury do Zamawiającego, przy 

czym za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu wyczerpuje w 

całości roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy i obejmuje 

wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś 
priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie 
„Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” finansowanego, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 6 

[KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE ] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia zawinionej szkody wyrządzonej 
Zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie realizowania Przedmiotu Umowy lub w 

związku z realizacją tej Umowy. 
2. Poprzez istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy rozumie się: 



                          

1) zrealizowanie przez Wykonawcę z własnej winy Przedmiotu Umowy niezgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w § 2 Umowy i Załączniku nr 1 do 
Umowy, 

2) opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w stosunku do 

terminu wskazanego w § 3 Umowy ust. 1.  

3) opóźnienie w świadczeniu usługi serwisowej w siedzibie Zamawiającego w ramach 

subskrypcji w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 1 pkt. 3) 

4) brak zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku braku możliwości jego 
naprawy w wyniku serwisowania w siedzibie klienta w okresie gwarancji6. 

5) trwały brak możliwości ręcznego transferowania licencji programu z komputera na 
komputer7; 

6) trwały brak możliwości skojarzenia licencji z kontem Użytkownika na portalu 
internetowym8; 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych naruszeń w realizacji Umowy, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1) i  pkt 4-6) - o ile punkty 4-6) mają zastosowanie - 

niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego za każde naruszenie 
karę umowną w wysokościach 5% brutto wartości wynagrodzenia, którego dane 
naruszenie dotyczy, tj. wartości wskazanej w § 5, ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych naruszeń w realizacji Umowy, 
o których mowa w ust. 2 pkt 2) i pkt. 3) niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na 
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku nie wykonania Umowy w całości Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto przewidzianego 

umową.  
6. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego, przy czym szkoda nie może obejmować utraconych korzyści (lucrum cessans). 
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w przypadku 

opóźnienia w płatności wynagrodzenia, ponad ostateczny termin wskazany w § 5 ust. 5 

umowy. 

 

§ 7 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, lub od części 
niniejszej Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrażać 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.  

                                                           
6 Usunąć punkt, jeśli Wykonawca nie zadeklarował tej usługi w 3 punkcie Oferty.  
7 Usunąć punkt, jeśli Wykonawca nie zadeklarował tej usługi w 4 punkcie Oferty.  
8 Usunąć punkt, jeśli Wykonawca nie zadeklarował tej usługi w 5 punkcie Oferty.  



                          

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych 
przyczyn lub przerwał realizację Umowy i jej nie kontynuuje mimo wezwania 

Zamawiającego, przy czym wezwanie może być skierowane drogą elektroniczną 
na adresy wskazane w § 9 ust. 2 pkt. 2) niniejszej Umowy lub ustnie. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzednich wyrażonych zastrzeżeń 
Zamawiającego i wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje 
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umownymi. 

4) W razie likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego 
upadłości. 

2. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub nie będzie uznany za 

naruszającego postanowień Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, rozumianej 
jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które uniemożliwiają 
wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły 
przewidzieć, oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie 
z należytą starannością.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie 
dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzenia mającego cechy siły wyższej oraz 
wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.  

4. Odstąpienie od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 

[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY] 
 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   
 

§ 9 

[DORĘCZENIA] 
 

1. Wszelkie oświadczenia Stron, zawiadomienia, winny pod rygorem nieważności zachować 
formę pisemną. 

2. Do bieżących kontaktów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Strony wskazują osoby: 
1) ze strony Zamawiającego:  

Lucyna Formela, email: lucyna.formela@botatechnik.pl, tel. 539-523-525, 

2) ze strony Wykonawcy:  

(imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………, 
3. Do odbioru Przedmiotu Umowy po stronie  Zamawiającego uprawnieni są działający 

łącznie: Lucyna Formela i Karol Felicjancik.  

4. Doręczenia będą dokonywane pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy.  
5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 

adresu do doręczeń pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany 
adres za skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza.  

 

mailto:lucyna.formela@botatechnik.pl


                          

§ 10 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z 

Wykonawcą, chyba  że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem 
nieważności.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
związanych z Umową lub jej realizacją przez okres 3 lat od dnia podpisania Umowy. 
Wykonawca uprawniony jest do udostępnienia informacji na żądanie uprawnionych 
ustawowo organów/instytucji/ urzędów oraz do kontroli przewidzianej niniejszą Umową.  

4. Wykonawca uprawniony jest do udostępnienia informacji związanych z Umową na 

żądanie uprawnionych ustawowo organów/instytucji/ urzędów oraz do audytów i/lub 
kontroli przewidzianej niniejszą Umową.  

5. Strony poddają spory wynikające w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej 

Umowy prawu polskiemu materialnemu i procesowemu, które to ewentualne spory Strony 
poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego każdorazowo właściwego miejscowo ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
Załącznik nr 2: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

................................                                                                      ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Załącznik nr 2: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego 

 

 

Gdańsk, …………   [data] 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

1. Zamawiający: Bota Technik Sp. z o.o. Spółka komandytowa 

2. Wykonawca: …………………………..…………… 

3. Przedmiot Umowy: Dostawa specjalistycznego oprogramowania do projektowania typu 

CAD3D i sprzętu komputerowego wraz z instalacją oprogramowania na dostarczonym 

sprzęcie komputerowym w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R 
przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. (dalej 

jako: Dostawa). 

4. Oznaczenie Projektu: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

5. Opis wykonanych zadań: 

 

I. DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ JEGO INSTALACJA: 
Lp. rodzaj 

oprogramowania 

ilość nazwa 

dostarczonego 

oprogramowania, 

ilość dostarczonych 
licencji, okres 

udzielonej 

subskrypcji 

zastrzeżenia 

/uwagi 

1. oprogramowanie 

typu CAD3D – 

SolidWorks 

Proffesional  lub 

równoważne  

dwie licencje 

stanowiskowe wraz z 

subskrypcją przez 
okres 3 lat od daty 

dostawy do 

Zamawiającego 

  

2. oprogramowanie 

typu CAD3D – 

SolidWorks 

Simulation 

Professional lub 

równoważne 

jedna licencja 

stanowiskowa wraz z 

subskrypcją przez 
okres 3 lat od daty 

dostawy do 

Zamawiającego 

  

(dalej jako: Oprogramowanie) 

 

 

 

 



                          

 

Szczegółowy opis wymaganych w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia 
parametrów/funkcjonalności Oprogramowania: 

 

l.p. Nazwa parametru/funkcjonalności TAK

/NIE 

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 

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 

 

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 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 

 

 

Warunki dotyczące licencji i subskrypcji: 
l.p. Warunki – Wykonawca: Tak/Nie Uwagi/ 

zastrzeżenia 

1. udzielił Zamawiającemu wieczystej licencji na dostarczone 

Oprogramowanie; 

  

2. dostarczył Zamawiającemu najnowszą dostępną wersję 
Oprogramowania oraz zagwarantował późniejszą możliwość 
aktualizacji i upgrade (podniesienia) oprogramowania CAM 2,5 

osi do wyższych pakietów (3, 4, 5 osi ciągłych) 

  

3. zintegrował i wdrożył dostarczone Oprogramowanie z systemem 
Zamawiającego zapewniając kompatybilność środowiska PDM z 
oprogramowaniem SolidWorks, które jest już w posiadaniu 
Wnioskodawcy; 

  

4. zapewnił trzyletnią subskrypcję na Oprogramowanie 

obowiązującą od daty dostawy do Zamawiającego, która 
obejmować będzie co najmniej: 

i. wsparcie techniczne w rozwiązywaniu każdego problemu 
związanego z Oprogramowaniem w przeciągu czasu, 
zadeklarowanego w punkcie 1 Oferty, 

ii. wszystkie możliwe aktualizacje do najnowszych wersji 

Oprogramowania, w tym nowych wydań i dodatków przez 
czas trwania przedmiotowej gwarancji. 

  

 

 

II. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ: 
lp. rodzaj sprzętu ilość marka/model 

dostarczonego 

sprzętu, ilość sztuk 

zastrzeżenia 

/uwagi 

1. stacja robocza wraz z programem 

operacyjnym i pakietem aplikacji 

biurowych, klawiaturą i myszą 
komputerową 

2   

2. monitor do stacji roboczych 4   

3. uchwyt dwuramienny do dwóch monitorów 2   

(dalej jako: Sprzęt) 
 

Minimalne parametry oraz funkcje/technologie dotyczące oferowanego Sprzętu: 



                          

STACJA ROBOCZA 

(przeznaczona do 

pracy z 

oprogramowaniem 

SolidWorks 

Simulation/  

Professional lub 

równoważnym) 

minimalne parametry / wymagane funkcje lub 

technologie 

 

zaoferowane 

parametry/ 

funkcje/ 

technologie  

Spełnienie 
minimalnych 

wymogów – 

TAK/NIE 

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   

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  

  



                          

 

 

DODATKOWE WARUNKI DOSTAWY I INSTALACJI w zakresie Sprzętu: 
l.p. Nazwa warunku Tak/Nie Zastrzeżeni

a/ Uwagi 

1. Oprogramowanie i Sprzęt zostały dostarczone jednocześnie.   

2. W dniu dostawy  Oprogramowania i Sprzętu Wykonawca dokonał ich 
instalacji i konfiguracji, które obejmowały:  

  

3. i. konfigurację sprzętową obu stacji roboczych oraz pozostałego sprzętu 
w celu dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb systemu 
operacyjnego oraz dedykowanego systemu informatycznego, 

  

ii. konfigurację systemu operacyjnego i pakietu aplikacji biurowych na 
każdej stacji roboczej,  

  

iii. instalację i konfigurację na obu stacjach roboczych oprogramowania 
SolidWorks Professional lub równoważnego oraz, na jednej ze stacji 
roboczych, oprogramowania SolidWorks Simulation Professional lub 

równoważnego, 

  

iv. konfigurację środowiska sieciowego.   

4. dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad;   

5. zapewnił kompatybilność wszystkie elementy oprogramowania są 
kompatybilne, tj. została zapewniona efektywna praca stacji roboczych z 

monitorami oraz montaż dwóch oferowanych monitorów na jednym 
oferowanym dwuramiennym uchwycie; 

  

6.  zapewnił zdalne wsparcie techniczne w rozwiązywaniu każdego 
problemu związanego z Oprogramowaniem i Sprzętem, a jeśli zdalne 
wsparcie nie jest możliwe, usługa serwisowa w siedzibie Zamawiającego 
w przeciągu …….. dni (zgodnie z pkt. 2 Oferty); wyjątkiem od 
powyższego są wady oprogramowania wynikające z aktualizacji 
wprowadzonej przez producenta, na którą Wykonawca nie ma wpływu. 

  

 

 

 

……………………………                           ………………………….. 
Wykonawca        Zamawiający 

 

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

  

gwarancja: minimum 3 lata   

INNE 

 Wykonawca zapewnił zdalne wsparcie techniczne w 

rozwiązywaniu każdego problemu związanego ze Sprzętem, a jeśli 
zdalne wsparcie nie jest możliwe, usługa serwisowa w siedzibie 
Zamawiającego w przeciągu …….. dni (zgodnie z pkt. 2 Oferty); 

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

 


