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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, 

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise Solver lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia 

technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku 

2) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS 

Mechanical Enterprise PrePost lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia 

technicznego TECS lub równoważnego na okres 1 roku 

3) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS HPC 

Pack lub oprogramowania równoważnego 

 

OPIS ROWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA DO OBLICZEŃ 

NUMERYCZNYCH 

 

Oprogramowanie powinno podzielone być na dwa, osobne moduły: 

I. solver (moduł obliczeniowy) 

II. moduł do pre- i postprocessingu 

Praca na jednym z nich nie może wpływać na możliwość pracy na drugim. 

 

Solver musi obejmować poniżej opisane funkcjonalności: 

1. Analizy Metodą Elementów Skończonych, w tym analizy: 

a. wytrzymałościowe statyczne liniowe 

b. wytrzymałościowe statyczne nieliniowe (z możliwością uwzględnienia kontaktu, tarcia, 

dużych odkształceń, nieliniowości materiału) 

c. częstotliwościowe (analiza modalna, spektralna, z wymuszeniem harmonicznym, 

z wymuszeniem losowym) 

d. wyboczeniowe liniowe i nieliniowe 

e. termalne ustalone i przejściowe (z możliwością uwzględnienia konwekcji, kondukcji, 

radiacji) 

f. wytrzymałościowe materiałów kompozytowych 

g. zmęczeniowe 

2. Obliczenia sprzężone następującego typu: 

a. termalno-strukturalne 
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b. wibroakustyczne 

c. magnetyczno-strukturalne 

d. przepływowo-strukturalne (jako możliwość dodania w przyszłości) 

3. Analiza kinematyki mechanizmów brył sztywnych. 

4. Możliwość obsługi następujących cech materiałowych: 

a. modele liniowe materiału – izotropowe, ortotropowe, anizotropowe 

b. plastyczność zależna i niezależna od tempa odkształceń 

c. hiperelastyczność zależna i niezależna od tempa odkształceń 

d. lepko sprężystość 

e. pełzanie 

5. Obsługa następujących typów kontaktu: 

a. połączenie klejone (bonded) 

b. nadawanie napięcia wstępnego dla połączeń śrubowych 

c. połączenia spawane 

d. kontakt bez tarcia oraz z tarciem 

e. mechanika pękania 

f. uśmiercanie i tworzenie elementów siatki modelu 

Moduł prepostprocessingowy musi umożliwiać: 

1. Tworzenie, importowanie i edycję modeli pod analizy oraz dzielenie ich na siatki 

elementów skończonych 

2. Definiowanie wszystkich warunków i obciążeń wymienionych w opisie funkcjonalności 

modułu obliczeniowego 

3. Import obciążeń z plików zewnętrznych 

4. Definiowanie ułożenia warstw kompozytów (model ortotropowy, kompozyty warstwowe 

z włókien długich i typu sandwich), 

5. Automatyczne uruchamianie i kolejkowanie obliczeń zdalnych na serwerze 

6. Zadawanie obciążeń użytkownika, ich automatyzację i wprowadzanie zaawansowanych 

funkcji w oparciu o własne makra 

7. Mapowanie na dowolną siatkę rozkładu temperatur pochodzących z analizy 

termodynamicznej 

8. Zadawanie obciążeń na geometrii (punkty, linie, powierzchnie) oraz bezpośrednio na 

siatce (w węzłach elementów skończonych) 

9. Wyświetlanie wyników w postaci rozkładów naprężeń, przemieszczeń, odkształceń i 

innych, 

10. Wyświetlanie wyników na liniach, powierzchniach i bryłach oraz  wzdłuż ścieżek i na 

wybranych grupach elementów skończonych 

11. Wyświetlanie sił i momentów reakcji w podporach oraz sił wewnętrznych w elementach 

12. Szczegółowe przedstawianie wyników w kontakcie pomiędzy elementami: powierzchni 

styku, sił reakcji, nacisków powierzchniowych, poślizgu 

13. Automatyczne tworzenie raportów 

14. Prezentacja wyników w postaci skalarów, wektorów, wykresów zmienności danego 

wyniku w czasie i animacji 
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15. Eksport wartości do plików formatu TXT i CSV 

16. Modyfikowanie standardowych wyników pod kątem własnych potrzeb, lub jeśli jest to 

niewystarczające, tworzenie własnych niestandardowych wyników i kryteriów oceny 

(np.: weryfikacja naprężeń w oparciu o własne hipotezy wytężeniowe) 

Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie obliczeń równoległych na co 

najmniej 16 rdzeniach z możliwością zwiększenia tej liczby w przyszłości.  
 

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI DLA WSPARCIA TECHNICZNEGO TECS 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić roczną usługę zawierającą aktualizacje, dostęp do 

portalu klientów, zniżki na kursy i seminaria oraz techniczną i elektroniczną pomoc 

techniczną. 

 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.   


