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Zaproszenie do składania wyceny 

nr MT/ZW/001/2017 

Aktualizacja nr 1 z dnia 20.11.2017 

 

dotyczące szacowania wartości zamówienia w ramach wyboru wykonawcy na usługę 

Komputerowe analizy dynamiczne wraz z weryfikacją właściwości jezdnych konstrukcji 

bazowej tramwaju dla projektu o roboczym tytule: „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej 

generacji” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020”, Działanie 

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa, nr konkursu: 6/1.1.1/2017 . 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. 

ul. Forteczna 2 

61 – 362 Poznań 

tel.  +48 61 877 54 17 

faks +48 61 879 34 03 

  

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie komputerowych analiz dynamicznych wraz  

z weryfikacją właściwości jezdnych konstrukcji bazowej tramwaju.  

 

2. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia  

 

Na wyżej określony przedmiot zamówienia składają się: 

2.1. Obliczenia skrajni kinematycznej – opis przedmiotu zamówienia: 

Zadanie polega na wyliczeniu przez Wykonawcę maksymalnych gabarytów zewnętrznych 

pojazdu jednoczłonowego w oparciu o normę PN-K-92008:1998. Podczas analizy muszą 

być brane pod uwagę również dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki 



 MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o. 
 ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań 
 LRV@modertrans.poznan.pl  
 NIP 7822343267 tel. +48 61 877 54 17 
 Regon 300207080 faks +48 61 879 34 03 
 KRS 0000250168 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 Kapitał zakładowy: 28 628 000,00 zł 
 Konto PKO BP S.A. O/Swarzędz 96 1020 4027 0000 1602 0394 6308 

office@modertrans.poznan.pl www.modertrans.poznan.pl 

 

Oddział Biskupice 
ul. Główna 45 
62-007 Biskupice Wlkp. 
tel. +48 61 815 50 27, +48 61 815 50 43 
faks +48 61 815 51 17, bus@modertrans.poznan.pl 

infrastruktury miasta eksploatującego pojazd docelowo, np. Poznania (parametry 

ustalone na etapie realizacji zamówienia). Przy pomocy modeli komputerowych będą 

musiały zostać określone wytyczne, które będą stanowić bazę do projektu stylistyki 

zewnętrznej (designu) pojazdu. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i dostarczyć 

Zamawiającemu raport zawierający wyniki badań.  

 

2.2. Symulacje dynamiczne Multibody - opis przedmiotu zamówienia: 

Zadanie polega na wykonaniu przez Wykonawcę symulacji komputerowych 

analizowanego pojazdu jednoczłonowego  na prostych i łukowych odcinkach toru  

o różnej charakterystyce. Analizy muszą być realizowane za pomocą dedykowane do tego 

rodzaju badań oprogramowania. Celem zadania będzie wyznaczenie odpowiedniej 

charakterystyki zawieszenia pojazdu w celu uzyskania najlepszego współczynnika 

komfortu zarówno na torowiskach wzorcowych jak i bardzo zużytych. W ramach prac 

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać prace związane z doborem parametrów 

odsprężynowania i prowadzenia wózków. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać  

i dostarczyć Zamawiającemu raport zawierający wyniki badań. 

 

2.3. Weryfikacja właściwości jezdnych prototypu – opis przedmiotu zamówienia:  

Zadanie polega na weryfikacji symulacji komputerowych podczas eksploatacji próbnej. Do 

tego celu Wykonawca będzie musiał wyposażyć pojazd w szereg czujników mających na 

celu odczyt parametrów dynamicznych pojazdu w czasie rzeczywistym. Celem pracy 

będzie wykonanie przez Wykonawcę zestawienia porównawczego wyników symulacji 

komputerowych oraz wyników z pomiarów rzeczywistych, które pozwoli ocenić 

poprawność założeń projektowych. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i dostarczyć 

Zamawiającemu raport zawierający wyniki badań. 

 

II. Warunki świadczenia usługi.  

 

Wykonawcą usługi może być wyłącznie uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, 

instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania  

i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co 

najmniej ocenę B. 
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III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

• Obliczenia skrajni kinematycznej oraz Symulacje dynamiczne Multibody  - 

realizacja w okresie od 1 lutego 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku,  

• Weryfikacja właściwości jezdnych prototypu realizacja w okresie od 1 listopada 

2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.  

 

IV. Miejsce i termin składania oferty cenowej w celu szacowania wartości zamówienia: 

 

Szacunkowe wartości przedmiotu zamówienia należy podać wg. poniższego zestawienia. W tym celu 

należy wypełnić poniższą tabelę oraz przesłać ją w terminie do 20.11.2017 do godz. 14:00  

w terminie do 21.11.2017 do godz. 14:00: 

• w formie elektronicznej na adres m.kin@modertrans.poznan.pl  

lub  

• faksem +48 61 879 34 03  

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do 20.11.2017 do godz. 14:00  

w terminie do 21.11.2017 do godz. 14:00:  

• ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań, piętro I, pok. 110 

 

V. Osoba do kontaktu w sprawie wycen: 

Pan:  Maciej Kin 

telefon:  +48 61 839 69 70 

adres mailowy:  m.kin@modertrans.poznan.pl 

Przedmiot zamówienia 

Cena netto realizacji 

przedmiotu zamówienia 

(PLN) 

Podatek 
VAT 

Cena brutto realizacji 

przedmiotu 
zamówienia 

 (PLN) 

Wykonanie komputerowych analiz dynamicznych 
wraz z weryfikacją właściwości jezdnych 

konstrukcji bazowej tramwaju 
 

 
 

RAZEM    

 

 

mailto:m.kin@modertrans.poznan.pl

