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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako: 

48460000-0 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety 

oprogramowania, 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. dostawę oprogramowania ANSYS CFD Premium lub równoważnego z możliwością 

prowadzenia obliczeń równoległych 

2. dostawę licencji ANSYS HPC lub równoważnej 

3. dostawę licencji ANSYS HPC Pack lub równoważnej i jej wielokrotności (x2 i x3) 
 

OPIS ROWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA DO OBLICZEŃ 

NUMERYCZNYCH 

Oprogramowanie powinno podzielone być na następujące, osobne moduły: 

I. solver (moduł obliczeniowy) 

II. moduł do pre- i postprocessingu 

III. moduł lub moduły do edycji geometrii dziedziny obliczeniowej oraz generacji siatek 

obliczeniowych dyskretyzujących przestrzeń obliczeniową przy założeniu że przestrzeń 

obliczeniowa jest dwuwymiarowa lub trójwymiarowa 

Solver musi obejmować poniżej opisane funkcjonalności: 

1. Analizy Metodą Objętości Skończonych, w tym analizy: 

1) Przepływów wewnętrznych i zewnętrznych 

2) Przepływów ściśliwych i nieściśliwych 

3) Przepływów lepkich i nielepkich 

4) Przepływów turbulentnych z użyciem następujących modeli turbulencji: 

a) Jednorównaniowy Spalart-Almaras 

b) Dwurównaniowe k-ω, k-є 

c) Czterorównaniowe SST, Menter–Langtry γ–θ laminar–turbulent transition 

5) Przepływu z uwzględnieniem wymiany ciepła między ciałami stałymi a płynem 

6) Przepływu wielofazowego, z wbudowanymi modelami oddziaływań między fazami 

przepływu, pozwalające na modelowanie przepływu faz ciągłych i dyskretnych 

7) Przepływu z modelowaniem rozchodzenia się fal dźwiękowych, 

8) Przepływu z uwzględnieniem spalania dla gazów wstępnie zmieszanych, zmieszanych, 

lub niezmieszanych. 

9) Z uwzględnieniem ślizgających interfejsów (sliding Interface) 

10) Z uwzględnieniem ruchu dziedziny obliczeniowej 

 

2. Solver musi być rozszerzalny o funkcje użytkownika pozwalający na modelowanie 

transportu zmiennych definiowanych przez użytkownika. 

3. Solver musi umożliwiać definiowanie w dyskretnych komórkach przestrzeni obliczeniowej 

kombinacji wyznaczanych zmiennych fizycznych. 

4. Solver musi posiadać implementację warunków brzegowych pozwalających na zadawanie  
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liczby Macha, ciśnienia statycznego, temperatury oraz kierunku przepływu na granicy 

domeny obliczeniowej, względnie kombinacji tych zmiennych. 

5. Solver musi posiadać także implementację warunków brzegowych pozwalających na 

zadawanie wydatku masowego czynnika wpływającego do dziedziny obliczeniowej. 

6. Solver musi umożliwiać zapis wybranych wyników, to jest wyznaczanych zmiennych lub 

ich kombinacji w formacie TECPLOT. 

7. Solver powinien umożliwiać wizualizację wyników na wybranych powierzchniach w 

postaci konturów lub wykresów zmiennych fizycznych. 

 

Moduł (moduły) do edycji geometrii dziedziny obliczeniowej oraz do edycji siatki 

obliczeniowej powinny posiadać następujące funkcjonalności: 

1. Definiowanie geometrii przestrzeni obliczeniowej oraz ich granic przez użytkownika przy 

pomocy środowiska graficznego 

2. Import geometrii w formacie IGES 

3. Możliwość generacji różnych typów siatki obliczeniowej, w tym siatki strukturalnej o 

elementach sześciościennych (czworościennych w przestrzeni dwuwymiarowej) i 

niestrukturalnej o elementach czworościennych (trójkątnych w przestrzeni 

dwuwymiarowej). 

 

Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie obliczeń równoległych na 

przynajmniej 4 rdzeniach obliczeniowych, z możliwością zwiększenia tej liczby za pomocą 

dodatkowych licencji (ANSYS HPC lub równoważnej oraz ANSYS HPC Pack lub 

równoważnej).  

 

Licencja typu ANSYS HPC lub równoważna pozwala na rozszerzenie obliczeń równoległych 

o jeden dodatkowy procesor, a do każdych obliczeń można dołączyć dowolną ilość tych 

licencji. 

 

Licencja typu ANSYS HPC Pack lub równoważna pozwala na rozszerzenie obliczeń 

równoległych na następujących zasadach: 

a) Obliczenia na minimum 10 rdzeniach przy posiadaniu jednej licencji 

b) Obliczenia na minimum 32 rdzeniach przy posiadaniu 2 licencji 

c) Obliczenia na minimum 128 rdzeniach przy posiadaniu 3 licencji 

 

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 

związanych z analizami: 

1) Przepływów wewnętrznych i zewnętrznych 

2) Przepływów ściśliwych i nieściśliwych 

3) Przepływów lepkich i nielepkich 

4) Przepływów turbulentnych 

5) Przepływu z uwzględnieniem wymiany ciepła między ciałami stałymi a płynem 

6) Przepływu wielofazowego 

7) Przepływu z modelowaniem rozchodzenia się fal dźwiękowych, 

8) Przepływu z uwzględnieniem spalania 
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9) Przepływu powietrza wokół helikopterów w locie poziomym, z pełną artykulacją łopat, 

z uwzględnieniem oddziaływań niestacjonarnych między przepływem zawirnikowym 

a kadłubem 

10) Przepływów powietrza wokół nośnika i podwieszenia w momencie uwolnienia i zrzutu 

podwieszenia, z zastosowaniem rekonstrukcji siatki obliczeniowej w kolejnych krokach 

czasowych. 

 

Szkolenie  musi być zapewnione dla 15 osób z personelu Zamawiającego, wskazanych przez 

Zamawiającego i powinno obejmować minimum 180 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie 

powinno odbyć się na terenie Warszawy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. 

Wykonawca powinien zapewnić dostęp do komputerów z odpowiednim oprogramowaniem 

dla każdego kursanta. 
  


