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Załącznik nr 1 
(ODA–2410–37/2020) 

           
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Drukarka 3D do drukowania proszkami metali, skaner 3D, specjalistyczne oprogramowanie 
CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury 
punktów ze skanera 3D 

Przedmiotem zakupu jest fabrycznie nowa drukarka 3D, drukująca metodą DMLS, proszkami 
metali z różnorodnych stopów z metali niereaktywnych oraz reaktywnych. W celu zapewnienia 
pełnego procesu pracy z drukarką Oferent dostarczy dodatkowe przybory w postaci piły taśmowej 
z dodatkowymi taśmami z węglików spiekanych do odcinania wydrukowanych detali od stołu 
roboczego, panelu redukcyjnego do obsługi butli z gazami technicznym, urządzenie do przesiewania 
odzyskanych proszków metali, antywybuchowy odkurzacz przemysłowy do pracy z proszkami 
reaktywnymi z certyfikacją ATEX lub równoważnym certyfikatem bezpieczeństwa z akcesoriami oraz 
kompletem filtrów do czyszczenia drukarki oraz urządzenia przesiewania proszków, także piec do 
obróbki termicznej wydruków. Zamówienie obejmuje także zakup nowego oprogramowania CAD, do 
odwrotnej inżynierii oraz do skanera i drukarki, software musi posiadać dożywotnią licencję bez 
częściowych ograniczeń czasowych. 

Zamawiane urządzenia muszą spełnić określone parametry: 

Drukarka 3D do wydruków proszkami metali wraz z niezbędnymi akcesoriami 

Parametry techniczne drukarki 3D: 

− Technologia laserowego przetapiania proszków metalowych, 
− Laser o mocy nie mniejszej niż 500W, 
− Średnica ogniska lasera w granicach 60 - 110µm, 
− Obszar komory roboczej  nie mniej niż (S x G x W) 275 x 275 x 380 mm, 
− Dwukierunkowy system rozprowadzania proszku, 
− Czas rozprowadzenia warstwy roboczej: nie dłużej niż 4 sek/warstwę, 
− Grubość warstwy od min 10µm do max 100µm, 
− Powtarzalność wymiarowa części nie więcej niż 20µm w kierunkach xyz, 
− Najmniejsza grubość ścianek modeli nie więcej niż 150µm, 
− Zużycie gazów ochronnych w trakcie procesu druku 3D powinno wynosić nie więcej niż 30 l/h, 
− Natlenienie w komorze roboczej powinno wynosić nie więcej niż 25ppm, 
− Opróżnienie komory roboczej z powietrza nie dłużej niż 30 min. Parametr tej jest istotny dla 

Zamawiającego i występuje w kryteriach oceniania ofert,  
− Odsługiwane formaty plików: co najmniej STL, STEP, IGES, 
− Dodatkowa taca robocza do ekonomicznych wydruków o polu roboczym nie większym niż 

150 x 200 mm, 
− Oprogramowanie drukarki: stała licencja Użytkownika bez limitu czasowego, 
− Pakiet startowy, instalacyjnych materiałów eksploatacyjnych niezbędny do uruchomienia 

urządzenia: min 220kg proszku, 
− Zakres stopów proszków metali:  
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a) możliwość druku z materiałów niereaktywnych i reaktywnych tj. stopów aluminium, tytanu, 
kobaltu, niklu oraz stali stopowych, stali nierdzewnej.  

b) otwarta infrastruktura – zastosowanie proszków własnej produkcji o frakcji 20 – 120µm, 
− Możliwość odzyskiwania niespojonego proszku, 
− Oprogramowanie drukarki powinno umożliwiać: 

• modyfikować geometrię modeli,  
• analizować ułożenia struktur podporowych w tym zmian ich kształtu i właściwości, a także 
możliwość ich całkowitego pominięcia,  
• analizować miejsca podlegających naprężeniom i odpowiednio dopasować struktury 

podporowe,  
• optymalizować geometrię modeli w celu oszczędności materiału i wagi,  
• tworzyć struktury skafoldowe o różnych stopniach chropowatości/gęstości, 
• umożliwiać generowanie raportów z przebiegu prac z podaniem podstawowych parametrów 

procesu, 
• otwarta struktura do sterowania parametrami procesu, 
• bezpośredni import obrazów uzyskanych z dostarczonego skanera 3D. 

 

 

Wyposażenie dodatkowe niezbędne w procesie wydruku: 

− Odkurzacz przemysłowy antywybuchowy dostosowany do pracy z proszkami reaktywnymi, 
posiadający certyfikacje ATEX lub równoważne certyfikaty bezpieczeństwa wraz z akcesoriami 
oraz filrtami, 

− Wózek do wyjmowania moduły z wydrukiem, 
− Piec do obróbki metalurgicznej do wygrzewania wydruków, z systemem podawania gazów 

obojętnych z kontrolerem, który pozwali na odpuszczanie modeli oraz wygrzewanie ich 
w temperaturze do 1100 stopni C wyposażony w: 

• Komora robocza o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 400 mm , głębokość 400 mm, 
wysokość 500 mm 

• Temperatura pracy nie mniejsza niż: 860oC z cyrkulacją, nie mniejsza niż 1100oC bez cyrkulacji 
• Drzwi z wentylatorem otwierane na lewo – obieg wymuszony 
• Drzwi do hartowania otwierane na prawo  
• System zabezpieczeń nie pozwalający na pracę w wyższej temperaturze niż 860oC z cyrkulacją 

powietrza 
• Cyrkulacja powietrza pracuje ciągle, gdy drzwi są zamknięte – wyłącza się automatycznie gdy 

drzwi są otwierane 
• Otwieranie drzwi na łożyskach kulowych 
• Wlot pieca (łuk i spód) zrobione z cegieł żaroodpornych 
• Stal nierdzewna na około wlotu z cegieł 
• Wytrzymałe włókniste uszczelnienie pieca 
• Sterowanie poprzez przekaźniki półprzewodnikowe SSR 
• Kontroler sterujący PID programowalny 
• Termopary typu N 
• Niezależne zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu  
• System podawania gazów obojętnych + doszczelnienie komory pieca 
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− Przecinarka taśmowa do odcinania modeli od tacy roboczej z zapasowymi taśmami min. 3, 
przystosowanymi do cięcia tytanu, stali nierdzewnej, Inconelu, itp. Z własnym podawaniem 
płynu chłodzącego, z możliwością przecięcia przedmiotów o wymiarach nie mniejszych 250 x 
250 [mm] (wymiar tacy roboczej, od której musi zostać odcięty wydruk), 

− System do przesiewania i recyklingu niezespolonych proszków metali odzyskanych po procesie 
druku, w ochronie gazów ochronnych, 

− Piaskarka do piaskowania i czyszczenia modeli po wydruku w drukarce 3D. Wymiary komory 
roboczej nie powinny być mniejsze od 270 x 270 x 400, powinna być oświetlana światłem LED. 
Uszczelki obwodowe zastosowane w piaskarce mają umożliwiać wykonywanie pracy w sposób 
przyjazny dla środowiska gwarantując tym samym bezpyłową pracę urządzenia. 
Rolę ścierniwa pełnić może piasek z tworzywa sztucznego, korund, kwarc, szkiełko i tp. 
 

Skaner 3D 

 Zamawiający zakupi skaner fabrycznie nowy z niezbędnym wyposażeniem oraz 
oprogramowaniem , które stanowić będzie komplet do procesu skanowania.  

System pomiarowy umożliwiający pomiar geometrii i pozycjonowanie między sobą detali o gabarytach 
od 50 do 1500 mm  w warunkach przemysłowych z dokładnością o wartości od 0.015mm wg testów w 
oparciu o przewodnik VDI 2634 część 3. System będzie służył również do tworzenia modeli 
parametrycznych na podstawie skanowania 3D.   

Parametry techniczne skanera 3D 

System powinien składać się z następujących składowych: 

1. Głowicy pomiarowej:  
 

• Minimum dwie kamery oraz projektor światła niebieskiego LED umożliwiający pomiar 
w przemysłowych warunkach oświetleniowych jak np. hala produkcyjna, 

• Rozdzielczość kamer pozwalająca na pomiar z fizyczną odległością punktów pomiarowych 
wynoszącą nie więcej niż 0.05 mm, 

• Dostarczenie 3 obszarów  pomiarowych wraz z płytami kalibracyjnymi z certyfikatami dla 
każdego obszaru pomiarowego , dopuszczalna rozbieżność +/- 10 % ,  

- 600 x 500 x 400 mm2 
      - 350 x 250 x 250 mm2 

- 160 x 140 x 120 mm2 

 

• Możliwość wymiany obszarów pomiarowych i kalibracji przez użytkownika, 
• Dokładność pomiaru nie przekraczając 0.015 mm wg testów w oparciu o przewodnik VDI 2634 

część 3 przy użyciu najmniejszego obszaru pomiarowego,  
• System musi mieć możliwość wymiany i kalibracji obszarów pomiarowych przez Użytkownika 

w zakresie temperatury od 10-40 stopni C, 
• Czas wykonania pojedynczego skanu nie przekraczający 2 s,  
• Odległość głowicy skanującej od skanowanego detalu nie większa niż 650 mm, 
• Czas wykonania kalibracji systemu wraz z obliczeniem kąta triangulacyjnego – nie dłużej niż 5 

minuty (czas od rozpoczęcia kalibracji do obliczenia odchyłek kalibracji i podania kąta 
triangulacyjnego) według wizualnego przewodnika w oprogramowaniu producenta systemu, 
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• Waga głowicy pomiarowej nie powinna przekraczać 5kg, jest to związane z ergonomią pracy 
oraz mobilnym statywem o  lekkiej konstrukcji, a także z opcjonalną możliwością współpracy z 
ramieniem robota (na stanie Zamawiającego) do automatycznej kontroli wymiarów, 

• Automatyczna kontrola kalibracji, transformacji, ruchu i projekcji dla każdego pojedynczego 
pomiaru. 
 

2. Dedykowane oprogramowanie z bezterminową licencją, sterujące głowicą pomiarową do 
analizy metrologicznej badanych wydruków wyposażone w: 

• moduł do kalibracji z interaktywną instrukcją, 
• moduł do wykonywania odbioru dokładności VDI 2634 część 3 samodzielnie przez 

Użytkownika,  
• sterowanie głowicą pomiarową i stolikiem obrotowym, 
• automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego 

skanu bez ingerencji użytkownika, 
• sterowanie czujnikiem dotykowym i pomiar takich cech jak: 

o płaszczyzna, 
o okrąg, 
o stożek, 
o okrąg, 
o walec, 

• zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów, 
• obróbki siatki trójkątów z możliwością interpolacji dziur, rozrzedzanie, wygładzanie, 
• bazowania różnymi metodami: najlepsze dopasowanie do CAD, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt, 
• wczytywania modeli CAD minimum w formatach CATIA v4 / v5, UG, Pro/E, Parasolid, IGES, 

STEP, STL, 
• analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5 takich 

jak płaskość, bicie, położenie itp.  
• automatyczne dobranie punktów opisujących wybrany element geometrycznych po wskazaniu 

jednego punktu (np. przy obliczaniu płaszczyzny, walca itp.), 
• porównanie danych zmierzonych z modelem CAD,  
• kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą,  
• odtworzenie planu pomiarowego, analizy i automatycznej aktualizacji raportu pomiarowego, 
• projektowania analizy na modelu łopatki CAD bez danych pomiarowych, 
• wizualizacje obszaru pomiarowego i czujnika dotykowego na żywo w okienku 3D dla 

optymalnego procesu akwizycji danych,  
• śledzenie punktów pomiarowych, markerów oraz wybranej siatki trójkątów na żywo w trakcie 

przemieszczania,  
• porównanie do modelu CAD na żywo i podgląd kolorystycznej mapy odchyłek podczas 

pozycjonowania w celu optymalnego umiejscowienia detalu,  
• bezpośredni eksport zeskanowanego modelu do oprogramowania drukarki 3D nabytej w 

ramach tego zadania, 
• analizę statystyczną z wyznaczeniem wartości Cp i Cpk, Pp i Ppk, 
• automatyczne wycinanie tła (np. stolika) podczas wykonywania skanu,  
• podgląd i generowanie symulacji siatki trójkątów po każdym skanie w czasie rzeczywistym bez 

udziału Operatora,  
• podgląd po każdym skanie obszarów zeskanowanych przy każdym czasie naświetlania 

i podanie procentowej ilości zeskanowanych danych przy tych czasach w celu optymalizacji 
czasu skanowania,  

• wygenerowanie jednej siatki trójkątów na podstawie serii siatek,  
• możliwość analizy cyfrowych złożeń współpracujących ze sobą detali (wirtualne złożenia),  
• możliwość analizy wymiarowej na wstępnych danych pomiarowych ( pojedynczych skanach) 

jeszcze przed poligonizacją wszystkich pojedynczych skanów, 
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• wszystkie funkcje w jednym oprogramowaniu w języku polskim, 
• możliwość przemieszczania detalem oraz głowicą skanującą w procesie skanowania w celu 

uzyskania całej geometrii skanowanego obiektu. 
 

3. Ogólnodostępne oprogramowanie na stronie internetowej producenta skanera optycznego 
z możliwością instalacji na dowolnej ilości komputerów do prowadzenia dalszych badań 
i obliczeń oraz zajęć dydaktycznych z funkcjami: 
 

• otwierania wyników skanowania wraz ze zdjęciami pomiarowymi wygenerowanymi 
w oprogramowaniu oferowanego do sterowania skanera optycznego, 

• importu danych CAD w formatach IGES, STEP, 
• zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów, 
• obróbka siatki trójkątów z możliwością interpolacji dziur, rozrzedzanie, wygładzanie, 
• bazowania różnymi metodami: najlepsze dopasowanie, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt, 
• analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5, 
• pełnego zwymiarowania elementów geometrycznych, 
• oprogramowanie w języku polskim. 

 
 

4. Dodatkowe akcesoria  
 

• Dedykowany statyw do głowicy pomiarowej umożliwiający swobodne przemieszczenia 
systemu względem obiektu skanowanego z wysięgiem minimum 0.9m, 

• Automatyczny stolik obrotowy, którego kąt i ilość ruchów są sterowane z oprogramowania 
dostosowany do pomiarów oferowanym skanerem,  

• Przewody do połączenia głowicy pomiarowej z komputerem,  
• Przenośny komputer dedykowany do sterowania głowicą, wykonywania obliczeń i analiz 

metrologicznych z parametrami umożliwiającymi płynną pracę, nie gorszymi niż: 

− procesor  64 bit minimum 6 rdzeniowy 2.6 GHz 
− minimum 16 GB RAM 
− karta graficzna OpenGL zalecana przez producenta systemu pomiarowego 
− monitor 17" lub większy 
− dysk twardy minimum 1 TB SSD 
− zewnętrzy dysk USB do zapisu backup 
− interfejsy (minimum): WiFi, LAN, USB 2.0 / 3.0 / Thunderbolt 3 
− mysz z rolką 
− systemy operacyjne: 64-bit – zalecany przez producenta systemu pomiarowego 
− torba transportowa 

• Opakowanie transportowe do głowicy oraz akcesoriów, 
• Czujnik stykowy dedykowany do pomiaru elementów geometrycznych działający na zasadzie 

optycznego śledzenia przez kamery pozycji kulki w przestrzeni w czasie rzeczywistym bez 
wewnętrznego lub zewnętrznego zasilania elektrycznego, 

• Waga czujnika dotykowego nie większa niż 200 gramów, 
• Zestaw wymiennych trzpieni pomiarowych umożliwiający zastosowanie różnych konfiguracji 

długości czujnika dotykowego, które pozwolą na pomiar ukrytych cech na głębokości, 
minimum dwa dodatkowe trzpienie o różnych długościach, 

• Baza kalibracyjna do czujnika stykowego. 

 

5. Dodatkowe wymagania 
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• głowica pomiarowa oraz oprogramowanie metrologiczne wyprodukowane przez jednego 
producenta, 

• 12 miesięcy bezpłatnej aktualizacji oprogramowania,  
• trzy dni szkolenia dla minimum 3 osób przeprowadzone przez osobę posiadającą Certyfikat  

wystawiony przez producenta systemu, 
• wzory certyfikatów generowanych po przeprowadzeniu testu dokładności wg przewodnika VDI 

2634 część 3 dla wszystkich oferowanych obszarów pomiarowych dostarczonych wraz ze złożoną 
ofertą,   

• podanie odnośnika internetowego (link) do strony producenta, na której jest możliwość pobrania 
ogólnodostępnego oprogramowania do analizy, 

• weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634 część 3 wykonywana na miejscu dostawy po 
instalacji urządzenia u Zamawiającego,  

• transport, montaż i uruchomienie w oferowanej cenie, 
• system pomiarowy musi być nowy i nie może być prototypem,  
• dołączone do oferty filmy udostępnione na serwerze zewnętrznych (możliwy zapis video 

z oprogramowania): 
o czas pomiaru nie dłuższy niż 1 s,  
o wizualizacje obszaru pomiarowego i czujnika dotykowego na żywo w okienku 3D,  
o moduł do wykonywania testu VDI 2634 część 3, 
o moduł z darmowym oprogramowaniu przedstawiający analizy tolerancji położenia i kształtu 

(GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5, 
o automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu 

bez ingerencji użytkownika, 
o automatyczne dobranie punktów opisujących wybrany element geometrycznych po wskazaniu 

jednego punktu w oprogramowaniu do analizy, 
o zasadę działania czujnika stykowego. 

 

Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej  
 

Niezależny program z bezterminową licencją do inżynierii odwrotnej, który poprzez swoje funkcje łączy 
modelowanie 3D z danymi z procesu skanowania. Program powinien pozwalać tworzyć oparte o cechy, 
edytowalne modele bryłowe kompatybilne z programami CAD. Program powinien być osobną 
aplikacją, niezależną od innych środowisk CAD, z osobną licencją USB bez ograniczeń czasowych lub 
częściowych.  

 

Program musi posiadać następujące funkcje: 

• Automatyczne wyciągnięcia cech wymaganych do projektowania z danych zeskanowanych. 
• Tworzenie powierzchni i modeli bryłowych bezpośrednio z pliku *.stl. 
• Automatyczne tworzenie szkiców 2D i 3D na danych zeskanowanych (z chmury punktów). 
• Funkcje wyciągania, obrotu, loftu i rozciągania używane do kreowania modelu CAD bazując na 

danych zeskanowanych. 
• Zaokrąglanie i fazowanie krawędzi z automatycznym obliczaniem promieni i kąta. 
• Tworzenie loftów.  
• Budowanie kompletnego drzewa czynności (historii modelowania). 
• Kontrolowanie w czasie rzeczywistym podczas projektowania dokładności modelu CAD do 

modelu rzeczywistego w postaci wizualizacji jako kolorystyczna mapa odchyłek. 
• Transfer wygenerowanych modeli parametrycznych wraz z drzewkiem czynności do 

programów CAD (SoldWorks, Siemens NX, PTC Creo, Autodesk Inventor). 
• Import chmury punktów lub siatki trójkątów z każdego skanera lub innego źródła (100% 

kontatybilność z oferowanym skanerem). 
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• Konwertowanie surowych skanów na wysokiej jakości modele w postaci siatki trójkątów. 
• Redukowanie wielkości siatki trójkątów bez straty dokładności. 
• Tworzenie modeli powierzchniowych NURBS do użycia w środowiskach CAD/CAM oraz dalszej 

obróbce. 
• Możliwość automatycznego, bez ingerencji użytkownika, wygenerowania kompletnego 

modelu powierzchniowego. 
• Modelowanie krzywych i powierzchni dla wymagających aplikacji. 
• Trzy dni szkolenia dla minimum 3 osób , przeprowadzone przez osobę posiadającą Certyfikat   

wystawiony przez producenta oprogramowania. 
 

 

 

Oprogramowanie CAD – licencja komercyjna 

Dożywotnia licencja oprogramowania CAD 3D wraz z co najmniej rocznym maintenancem. 
Oprogramowanie zostanie dostarczone na nośniku CD lub DVD lub nośniku USB lub w postaci klucza 
licencyjnego tj. danych zapewniających pobranie oprogramowania ze strony internetowej wskazanej 
przez Wykonawcę.  
 
Parametru techniczne oprogramowania CAD: 

Modelowanie brył trójwymiarowych,  
Możliwość projektowania dużych złożeń, 
Zaawansowane modelowanie powierzchni, 
Moduły: Arkusz blachy, Konstrukcje spawane, Formy wtryskowe, 
Odczytywanie danych PCB jako części 3D, 
Automatyczne tworzenie widoków rysunków oraz aktualizacja widoków rysunków, 
Wymiarowanie i adnotacje, lista materiałów, listy elementów konstrukcji spawanej, 
Tabele otworów, tabele spoin i tabele gięcia blach, 
Obsługa standardów międzynarodowych, 
Pełna wymiana danych ECAD-MCAD, 
Wsparcie dla międzynarodowych standardów i norm, 
Kontrola rysunków (porównywanie w jednym oknie), 
Wyszukiwarka poleceń oraz plików, konfiguracje, 
Automatyzacja projektowania, przeglądanie dużego projektu, 
Modele trójwymiarowe od dostawców, 
Inteligentne komponenty i łączniki, biblioteka projektów, 
Analizy inżynierskie dla części i złożeń, 
Animacje typu „przejście” lub „przelot”, animacja części i złożeń, 
Wykrywanie kolizji oraz przenikania,  
Sprawdzanie wyrównania otworów, technologiczności projektu, 
Symulacja przepływu gazów i cieczy,  
Kosztorysowanie projektów, 
Analizy inżynierskiej dla części i złożeń, 
Narzędzie do zarządzania dokumentacją projektową oraz okołoprojektową wykorzystujące bazę SQL, 
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Analiza pochyleń i podcięć,  
Analiza zrównoważonego rozwoju, 
Udostępnianie modeli dla drukarek 3D w formacje *3MF oraz *AMF 
Wykorzystywanie danych 2D DWG/DXF, 
Archiwizacja danych oraz kontrolowanie zmian z poziomu interfejsu CAD, 
Ochrona danych projektowych podczas udostępniania, 
Importowanie oraz obróbka danych ze skanerów 3D, w tym danych za skanera oferowanego, 
Moduł projektowania rur i przewodów elektrycznych, 
Rozpoznawanie operacji w modelach importowanych. 
Wbudowany Viewer do przeglądania plików *sldprt *sldasm *slddrw z możliwością: wyświetlania 
właściwości masy,  
Wykonywania przekrojów oraz widoków rozstrzelonych,  
Odtwarzania animacji, hiperłączy,  
Zapisu do formatu *STL oraz Web HTM,  
Wyświetlania właściwości masy z możliwością dodawania i wyświetlania notatek oraz wyników analiz 
inżynierskich, 
Wyświetlanie listy zadań w interfejsie CAD, 
Biblioteka normaliów – toolbox,  
Narzędzie do renderowania – wbudowane w interfejs CAD – tworzenie realistycznych wizualizacji, 
Edytor do tworzenia prosty zadań automatyzacji procesów bez wymaganej znajomości języków 
programowania, 
Mechanizm drag drop do wybierania zadań z biblioteki, 
Biblioteka przynajmniej 80 zadań,  
Tryb manualnego uruchamiania procesów, 
Możliwość łączenia zadań w złożone procesy,  
Możliwość kastomizacji zadań, 
Dołączenie plików do zadań w interfejsie CAD, 
Dodawanie notatek do zadań oraz zasobów w interfejsie CAD, 
Edycja wykresu Gantta w interfejsie CAD a także Export oraz import do csv i xml, 
Wprowadzanie zmian projektowych w interfejsie CAD, 
Wprowadzanie zmian budżetowych w interfejsie CAD, 
Wyświetlanie kalendarza dla wszystkich działów w interfejsie CAD, 
Wyświetlanie raportów, Tworzenie projektów, Wyświetlanie listy projektów w interfejsie CAD, 
Zarządzanie klientami,  Dostęp do administracji z poziomu CAD, 
Co najmniej roczny dostęp do modułu CAM działający w interfejsie CAD o funkcjonalnościach: 
Automatyczne rozpoznawanie własności – Otwory, 
Automatyczne rozpoznawanie własności – Kieszenie, Dodania, 
Technologiczna Baza Wiedzy, Sortowanie operacji, 
Automatyczne rozpoznawanie wielu ustawień obróbczych, 
Postprocesor – konfigurator,  
Modele półfabrykatów i generowanie w toku obróbki, 
Arkusze ustawień – XML, XMLT, MDB, Universal Post Generator, 
Biblioteka własności, Symulacja ścieżki, krokowa ścieżki, 
Import/Eksport danych CAM,  
Biblioteka posuwów i prędkości (MES,) 
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Interaktywne tworzenie właściwości,  Odsunięcie obszaru, 
Obróbka zgrubna, Konturowanie (obróbka wykańczająca), 
Nawiercanie, Wiercenie, Edytor kodu NC, Pogłębianie stożkowe, walcowe, 
Pogłębianie, Rozwiercanie, Gwintowanie, Grawerowanie, 
Płaskie obszary,  Obejmuj/Pomijaj obszary i własności 
Tworzenie właściwości wielopowierzchniowych, Poziom Z. 

 

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia co najmniej 12 miesięcznej 
gwarancji z następującymi warunki serwisu gwarancyjnego:  

- czas przystąpienia do usuwania awarii sprzętu w ciągu nie dłuższym niż 72 godziny od momentu 
zgłoszenia w dni robocze. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu właściwych przepisów 

- usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych  

- świadczenie serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności 
naprawy poza siedzibą wykonawca pokryje koszty transportu wraz z ubezpieczeniem sprzętu na czas 
transportu w obie strony i naprawy.  

  


