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 Warszawa, 20.04.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 5 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 10/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest dostawa oprogramowania 

ANSYS lub równoważnego, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje zmiany 

zapisów Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr I (Załącznik nr 1 a do SIWZ) poprzez 

dodanie zapisu: 

 

„UWAGA: W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić, w ramach wynagrodzenia ujętego w ofercie, przeszkolenia 

personelu Zamawiającego w zakresie pozwalającym na samodzielne wykonywanie prac w co 

najmniej następującym zakresie: 

 

 tworzenie i edycja geometrii,  

 tworzenie i edycja siatki elementów skończonych,   

 nadawanie warunków brzegowych i obciążeń,  

 analizowanie jakości siatki, 

 nadawanie własności materiałowych i fizycznych,  

 definiowanie kontaktów, 

 prowadzenie liniowej i nieliniowej wytrzymałościowej analizy statycznej, 

 prowadzenie analizy modalnej,  

 prowadzenie liniowej i nieliniowej analizy wyboczeniowej,  

 prowadzenie liniowej i nieliniowej analizy termicznej,  

 prowadzenie analizy wytrzymałościowej materiałów kompozytowych,  

 prowadzenie analizy kinematycznej mechanizmów brył sztywnych,   

 prowadzenie analizy sprzężonej termiczno-strukturalnej 

 prowadzenie analizy wibroakustycznej 

 wizualizacja wyników analiz,  

 

Szkolenie  musi być zapewnione dla co najmniej 8 osób z personelu Zamawiającego, 

wskazanych przez Zamawiającego i powinno obejmować minimum po 120 godzin zajęć 

praktycznych na osobę. Szkolenie powinno być przeprowadzone w dwóch grupach 

czteroosobowych, naprzemiennie i rozpocząć się w terminie 1 tydzień od daty zawarcia umowy 

a zakończyć nie później niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Szkolenie powinno odbyć się 

na terenie Warszawy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca powinien zapewnić 

dostęp do komputerów z odpowiednim oprogramowaniem dla każdego kursanta.” 
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Aktualna wersja Opisu przedmiotu zamówienia stanowi załączniki do niniejszego 

komunikatu. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje: 

1) zmiany terminu składania ofert dla części nr I z dnia 26.04.2017 r. na dzień 08.05.2017 r.  

2) zmiany terminu otwarcia ofert dla części nr I z dnia 26.04.2017 r. na dzień 08.05.2017 r. 

Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

W zakresie części nr II termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. nastąpi 

ono w dniu 26.04.2017 r. 

 

 

 


