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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA: 
Rozbudowa oprogramowania „SYSWELD” i wsparcie systemu w zakresie oprogramowania 
„SYSWELD” przeznaczone dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa. 
Przedmiot zamówienia:   

1. Rozbudowa posiadanej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa 
licencji solvera oprogramowania „SYSWELD” dla systemu operacyjnego „Windows” do 
celów komercyjnych z 1-rdzeniowej na 8-rdzeniową na czas nieograniczony dla celów 
komercyjnych. 

2. Regularne aktualizacje oprogramowania „SYSWELD” dla systemu operacyjnego 

„Windows” przez okres 3 lat od podpisania umowy. 
3. Wsparcie systemu w zakresie oprogramowania „SYSWELD” przez okres 3 lat od 

podpisania umowy.  
4. Dostęp do aktualnej bazy materiałowej posiadanej przez Wykonawcę przeznaczonej 

do wykorzystania w oprogramowaniu „SYSWELD” (pliki w formacie *.mat) przez okres 
3 lat od podpisania umowy. 

5. 3-miesięczna licencja oprogramowania „Welding Assembly” dla systemu operacyjnego 

„Windows” do zastosowań komercyjnych i oprogramowanie „Welding Assembly” dla 

systemu operacyjnego „Windows” ze wsparciem technicznym. Możliwość uruchomienia 
licencji i instalacji oprogramowania w przeciągu 3 lat od podpisania umowy, lecz nie 
później niż 3 miesiące przed jej zakończeniem. 

6. Jeżeli Zamawiający określając w Specyfikacji Technicznej produkt, będący 
przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się wskazaniem konkretnej firmy – 
producenta, w tym zakresie dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę 
równoważną należy rozumieć zaoferowanie towaru producenta innego aniżeli 
wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy 
jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno-
eksploatacyjne, posiadać taką samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać 
gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wymieniony producent. 

7. Wykonawca deklaruje, że jest właścicielem praw własności intelektualnej 
oprogramowania lub jest autoryzowany przez właściciela do komercjalizacji 
oprogramowania. Wykonawca gwarantuje, że nie narusza praw własności 
jakiejkolwiek strony trzeciej. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest zgodny ze 
specyfikacją przedstawioną w niniejszej specyfikacji technicznej i jego prawidłowe 
działanie na systemie operacyjnym wskazanym w niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
 
Warunki: 

1. Wykonawca dostarczy drogą poczty elektronicznej e-mail lub umożliwi Zamawiającemu 
poprzez sieć Internet ściągnięcie z serwera oprogramowania, aktualizacji i licencji w 
terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy przez okres 3 lat od podpisania umowy. 

2. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązuje się dostarczać drogą 
elektroniczną Zamawiającemu dane z aktualnej bazy materiałowej posiadanej przez 
Wykonawcę przeznaczonej do wykorzystania w oprogramowaniu „SYSWELD” (pliki w 
formacie *.mat) przez okres 3 lat od podpisania umowy.  

3. Zrealizowanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym 
Protokołem Odbioru. 
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4. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem Umowy Zamawiający zastrzega 
sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy są 
oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W przypadku identyfikacji 
nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia 
oprogramowania należycie licencjonowanego i oryginalnego oraz do odstąpienia od 
Umowy w terminie 90 dni od daty dostawy. 

5. Usługi wsparcia dla oprogramowania będą świadczone w języku polskim lub 
angielskim. 

6. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie oprogramowania (awarię 
oprogramowania) telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o danych kontaktowych serwisu w dniu podpisania 
umowy. 

7. Zgłoszenie awarii oprogramowania może być dokonywane w postaci: zgłoszenia 
telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu procedurę zgłoszenia awarii, w tym wzór zgłoszenia serwisowego w 
dniu podpisania umowy. 

8. Czas reakcji na zgłoszenie awarii oprogramowania wynosi nie dłużej niż 2 dni od jego 
zgłoszenia. 

9. Po wykonanym zgłoszeniu awarii oprogramowania przez Zamawiającego, Wykonawca 
potwierdzi w terminie do 2 dni przyjęcie za pomocą poczty elektronicznej lub 
telefonicznie. 

10. Wsparcie techniczne może być przeprowadzone pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną 
e-mail, poprzez oprogramowanie obsługi zdalnej lub komunikatory głosowe), która nie 
będzie wymagała od Zleceniodawcy ponoszenia dodatkowych kosztów. 

11. W ramach świadczonego wsparcia systemu Wykonawca zapewni dostęp do jego 
portali internetowych zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego. 
W szczególności narzędzia te muszą umożliwiać: 
a) przeszukiwanie bazy wiedzy producenta dotyczącej oprogramowania objętego 

wsparciem technicznym, 
b) pobieranie poprawek i nowych wersji oprogramowania objętego serwisem przez 

cały okres trwania umowy. 
12. Wykonawca zapewni wsparcie systemu w stosunku do oprogramowania będącego 

Przedmiotem Umowy, a szczególności związane z: 
a) utrzymaniem oprogramowania w trybie umożliwiającym korzystanie z niego, 
b) użytkowaniem oprogramowania. 
 

Gliwice, dnia 21.05.2019r. 
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                                          dr inż. Piotr Sędek, prof. IS 


