Postępowanie nr NaviSoC/ZO/2018/5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na dostawę
komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych
na potrzeby prowadzenie prac badawczych w ramach projektu pt.
„Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej
GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeo IoT o niskim poborze mocy”.

Przedmiot zamówienia jest z współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Warszawa, dnia 29.05.2018r.

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I.

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
ChipCraft Sp. z o.o.
Ul. Bohdana Dobrzaoskiego 3/bs073
20-262 Lublin
fundusze@chipcraft-ic.com
Adres do korespondencji:
ChipCraft Sp. z o.o.
ul.: Rektorska 4 lok. 2.14
00-614 Warszawa
Godziny urzędowania: 9.00 - 17.00 (od poniedziałku do piątku)
Adres internetowy www.chipcraft-ic.com

II. PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie numer NaviSoC/ZO/2018/5 prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do
niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie
z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu.
Kod Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV):
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48321000-4 -Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
30248200-1 – Licencje na oprogramowanie
30241000-0 - Oprogramowanie komputerowe
III. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest dr inż. Tomasz Borejko
t.borejko@chipcraft-ic.com lub fundusze@chipcraft-ic.com
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do
projektowania układów scalonych, na potrzeby prowadzenia prac badawczych w ramach projektu pt.
„Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji
satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeo IoT o niskim
poborze mocy”.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ilekrod w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w OPZ użyto norm, aprobat technicznych,
specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązao równoważnych opisywanym, gwarantujących
osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.
4. Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazad, że oferowane
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przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sposób gwarantujący
zachowanie takich samych lub lepszych parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych
i użytkowych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym.
6. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktowad jako graniczne.
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanego oprogramowania Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnieo we wskazanym terminie. Brak możliwości spełnienia przez
proponowane oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej
oceny.
7. Wykonawca zapewni bezpłatne wsparcie poprzez dedykowany serwis www aktywny 24h/7d, czas
reakcji 24h przez 5 dni w tygodniu. Wsparcie musi byd świadczone przez osoby posiadające wiedzę
w zakresie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia przez okres co najmniej 12
miesięcy począwszy od dnia udzielenia licencji.
8. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania do nowszych wersji przez okres co
najmniej 12 miesięcy począwszy od dnia udzielenia licencji.
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Pakiet 1 dostarczony zostanie najpóźniej w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia na okres 365 dni
Pakiet 2 dostarczony zostanie w połowie czerwca 2019 roku na okres 365 dni.
Płatnośd za zamówienie rozłożona będzie na 4 raty, w okresach co pół roku (6 m-cy). Zamawiający zapłaci
za licencje w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę
faktury.
Rozdział III
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz WYMOGI FORMALNE OFERTY
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
(weryfikowane na podstawie oświadczeo dołączonych do oferty):
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązao osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym
b) akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności
c) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo;
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie
ogłoszono upadłości/ likwidacji;
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium
spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają
określone w zapytaniu ofertowym wymagania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od
Oferentów wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny
oferty.
2. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie
później niż na 48 godzin przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający dopuszcza możliwośd składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach
oferty wspólnej) pod warunkiem, że taka oferta spełniad będzie następujące wymagania:
a. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu.
b. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika
takie pełnomocnictwo należy złożyd razem z ofertą.
c. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie Wykonawcy o
3

braku podstaw do wykluczenia, aktualne na dzieo składania ofert, celem wstępnego
potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega
wykluczeniu z postępowania w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw
wykluczenia z postępowania.
d. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku
oświadczenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
II. WYMOGI FORMALNE OFERTY
Oferta musi spełniad następujące wymogi:
1. Oferta musi byd złożona na „Formularzu ofertowym” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.
2. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna zostad podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byd dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez
oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim
przypadku jest zobowiązany wykazad, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oraz oznaczyd zastrzeżone informacje w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Zaleca się aby
zastrzeżone informacje zostały złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„Tajemnica przedsiębiorstwa”.
9. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że
będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
Rozdział IV
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym zgodnym, co do treści i
formy z Załącznikiem nr 2 do niniejszego ZO.
2. Wykonawca określi cenę brutto przedmiotu zamówienia w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT
zgodną z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia
podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający
doliczy na etapie oceny ofert podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Całkowita cena oferty powinna byd wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli
Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie
NBP z dnia otwarcia ofert.
5. Zaoferowana cena powinna zawierad wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał podjąd,
a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte,
a bez których nie można wykonad zamówienia .
6. Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji.
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Rozdział V
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ZMIANA,
WYCOFANIE I WYKLUCZENIE OFERTY
I.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Zamawiający dopuszcza możliwośd złożenia oferty:
 w formie papierowej - Osobiście lub pocztą/kurierem pod adresem: ChipCraft Sp. z o.o., ul.
Rektorska 4 lok. 2.14, 00-614 Warszawa
 lub elektronicznie w formie zeskanowanych dokumentów na adres: fundusze@chipcraft-ic.com lub
t.borejko@chipcraft-ic.com
Ofertę należy przesład do dnia 06.06.2018r.
II. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad ofertę poprzez
złożenie/przesłanie powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostad złożone w sposób i formie przewidzianych
w niniejszym ZO dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że będzie zawierało dodatkowe oznaczenie
„ZMIANA”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie/przesłanie oświadczenia podpisanego przez
Wykonawcę.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
IV. ODRZUCENIE I WYKLUCZENIE OFERTY
1. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega
odrzuceniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Rozdział VI
KRYTERIA OCENY OFERT
I. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami : 100% cena
Kryterium wyboru

Znaczenie

Cena brutto oferty (C) max.100pkt

100%

a) Cena brutto oferty ( C) – według następującego wzoru:
C= (najniższa cena ofertowa ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu /
cena oferty badanej) x 100
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza
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możliwośd złożenia ofert dodatkowych.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie została złożona żadna oferta;
b) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego;
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyd na
sfinansowanie zamówienia.
d) Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzied
wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożnośd zawarcia prawidłowej umowy.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
2. Umową regulującą prawa i obowiązki stron będzie umowa licencyjna. Ostateczne zapisy umowy
licencyjnej Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą. Umowa musi byd zgodna z warunkami
zawartymi w zapytaniu ofertowym tj. regulacje dotyczące czasu i sposobu dostarczenia licencji czy
wsparcia musza odpowiadad treści zapytania ofertowego.
3. W przypadku wycofania się lub odmowy realizacji zamówienia przez wybranego Wykonawcę,
Zamawiający może zawrzed umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego
i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy
będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły byd wprowadzane z powodu:
 wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
 wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 zmiany istotnych regulacji prawnych;
 zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy,
 wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąd w inny sposób, a zmiana
Umowy będzie umożliwiad usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez Strony,
5. Zamawiający może unieważnid umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postępowania na podstawie,
którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpid z powodu uchybieo
proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady
konkurencyjności.
6. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwośd udzielenia wybranemu wykonawcy
dodatkowych zamówieo, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawierania umowy, Zamawiający
może rozwiązad umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
8. Załącznikami do niniejszego Postępowania są:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2-- Formularz ofertowy

6

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Zakup komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych
Przedmiotem zamówienia są 2 pakiety specjalistycznego oprogramowania komputerowego EDA/CAD do
projektowania układów scalonych. Każdy z pakietów musi umożliwiad 12 miesięczną pracę dla dwóch stanowisk
projektowych:
1. Pakiet (1) oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych analogowych i mieszanych. Ilośd sztuk:
1
2. Pakiet (2) oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych analogowych, mieszanych i cyfrowych.
Ilośd sztuk: 1
Oprogramowanie EDA/CAD powinno pracowad pod kontrolą systemu operacyjnego Linux klasy Enterprise i musi byd
kompatybilne z systemem RHEL-64bit serii 6.x lub jego klonami (np. CentOS 6.x lub Scientific Linux 6.x).
Ad.1: Szczegółowy opis pakietu (1)
Oprogramowanie ma stanowid zintegrowany pakiet i umożliwiad przeprowadzenie pełnej ścieżki projektowej oraz
weryfikację układów analogowych i mieszanych. W pakiecie powinny znajdowad się następujące narzędzia:
 edytor schematów elektrycznych,
 symulator układów elektronicznych,
 edytor topografii masek produkcyjnych układów scalonych,
 symulator układów cyfrowych,
 narzędzie do weryfikacji topografii masek produkcyjnych pod kątem reguł projektowych DRC (ang. Design
Rules Checker) oraz zgodności zaprojektowanej topografii ze schematem elektrycznym LVS (ang. Layout
Versus Schematic),
 narzędzie do ekstrakcji elementów pasożytniczych RC z zaprojektowanej topografii masek produkcyjnych.
Specyfikacja techniczna:
L.p. Parametr techniczny
1.
Opis ogólny

2.

Edytor schematów
elektrycznych (np. Virtuoso
Schematic Editor L lub
równoważny)

3.

Symulator układów
elektronicznych (np. Spectre
Multi-Mode Simulation with

Wymagany przez Zamawiającego (funkcjonalności)
 pakiet oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów
scalonych
 pakiet powinien umożliwiad przeprowadzenie pełnej ścieżki
projektowej oraz weryfikację układów analogowych, mieszanych i
cyfrowych
 oprogramowanie powinno byd zintegrowane, co oznacza możliwośd
pracy narzędzi z jednolitą bazą danych projektu (np. OpenAccess)
 oprogramowanie musi współpracowad z zestawem plików
konfiguracyjnych, technologicznych i modeli oraz z PDK (ang. Process
Design Kit) dla technologii fabryki półprzewodników Shanghai Huahong
Grace Semiconductor Manufacturing Corporation o wymiarze
charakterystycznym 110 nm
 możliwośd uruchamiania jednocześnie przynajmniej dwóch
niezależnych edytorów – możliwośd równoległej pracy dwóch
użytkowników edytora schematów
 wsparcie dla projektów hierarchicznych zawierających różne
reprezentacje układów i ich modeli: schemat elektryczny, kody Verilog,
VHDL i Verilog AMS
 hierarchiczne podświetlanie połączeo
 hierarchiczne wyszukiwanie połączeo i instancji
 obsługa parametryzowanych modeli przyrządów P-Cells (ang.
Parametrized Cells) dostarczanych przez fabrykę półprzewodników
Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation
dla technologii o wymiarze charakterystycznym 110 nm
 zintegrowany ze środowiskiem graficznym umożliwiającym
konfiguracje i uruchamiania symulacji analogowych oraz analogowocyfrowych
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AMS lub równoważny)
wraz z zintegrowanym
środowiskiem symulacyjnym
(np. Virtuoso ADE Explorer lub
równoważny)

4.

Prosty, podstawowy edytor
topografii masek
produkcyjnych układów
scalonych (np. Virtuoso Layout
Suite L lub równoważny)

5.

Zaawansowany edytor
topografii masek
produkcyjnych układów
scalonych (np. Virtuoso Layout
Suite XL lub równoważny)

6.

Symulator układów cyfrowych
(np. Incisive Enterprise
Simulator – L lub równoważny)

7.

Narzędzia do weryfikacji
topografii masek
produkcyjnych pod kątem

 możliwośd jednoczesnego uruchomienia przynajmniej dwóch
interfejsów graficznych, które umożliwiają uruchamianie symulacji
parametryzowanych, przypadków skrajnych i statystycznych Monte
Carlo – możliwośd równoległej pracy dwóch użytkowników graficznego
środowiska symulacyjnego
 symulator typu SPICE
 symulator typu Fast-SPICE (wykorzystanie wielu rdzeni procesora w
jednej symulacji)
 symulator do symulacji mieszanych analogowo-cyfrowych obsługujący
języki do modelowania i opisu sprzętu: VHDL, VHDL-AMS, Verilog,
SystemVerilog, Verilog-AMS
 dedykowane analizy do symulacji układów analogowych i radiowych
RF: symulacja stanu ustalonego DC, symulacja małosygnałowa AC,
symulacja czasowa, symulacja szumów, analiza stabilności, symulacja
typu HB (ang. harmonic balance)
 narzędzia do wyznaczania kluczowych parametrów układów
radiowych: macierz rozproszenia S, szumy fazowe, punkt
intermodulacji trzeciego rzędu IP3, kompresja 1dB, współczynnik
szumów
 symulacja układów po ekstrakcji elementów pasożytniczych z opcją
redukcji liczby elementów RC
 możliwośd jednoczesnego uruchomienia przynajmniej sześciu
podstawowych symulacji typu SPICE
 możliwośd jednoczesnego uruchomienia przynajmniej trzech
zaawansowanych symulacji typu Fast-SPICE lub AMS na wielu
rdzeniach
 interaktywne informowanie o naruszeniu reguł projektowych DRC
 obsługa parametryzowanych modeli przyrządów P-Cells (ang.
Parametrized Cells) dostarczanych przez fabrykę półprzewodników
Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation
dla technologii o wymiarze charakterystycznym 110 nm
 hierarchiczne wyszukiwanie instancji, połączeo i portów
 możliwośd prowadzenia magistral i ścieżek ekranowanych
 interaktywne informowanie o naruszeniu reguł projektowych DRC
 automatyczna generacji instancji i portów wejścia/wyjścia na
podstawie schematu elektrycznego
 sprzężenie edytora topografii z edytorem schematów elektrycznych
pozwalające m.in. na: podświetlenie instancji i ścieżek w edytorze
topografii poprzez zaznaczenie instancji lub ścieżki w edytorze
schematów elektrycznych i odwrotnie, informowanie o
niedokooczonych ścieżkach i zwarciach, informowanie o nazwie
prowadzonej ścieżki
 obsługa parametryzowanych modeli przyrządów P-Cells (ang.
Parametrized Cells) dostarczanych przez fabrykę półprzewodników
Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation
dla technologii o wymiarze charakterystycznym 110 nm
 hierarchiczne wyszukiwanie instancji, połączeo i portów
 możliwośd prowadzenia magistral i ścieżek ekranowanych
 możliwośd nakładania ograniczeo projektowych i ich automatyczna
weryfikacja
 obsługa języków opisu sprzętu: Verilog, VHDL, SystemVerilog, SystemC,
PSL, Si2 Common Power Format (CPF)
 graficzny interfejs do analizy i wyświetlania wyników z obsługą
skryptów w języku TCL
 współpraca z plikami zawierającymi reguły projektowe dostarczanymi
przez fabrykę półprzewodników Shanghai Huahong Grace
Semiconductor Manufacturing Corporation dla technologii o wymiarze
8

8.

reguł projektowych DRC (ang.
Design Rules Checker) oraz
zgodności zaprojektowanej
topografii ze schematem
elektrycznym LVS (ang. Layout
Versus Schematic) (np.
Physical Verification System
Design Rule Checker XL lub
równoważny oraz Physical
Verification System Layout vs.
Schematic Checker XL lub
równoważny)
Narzędzie do ekstrakcji
elementów pasożytniczych RC
z zaprojektowanej topografii
masek produkcyjnych (np.,
Quantus QRC Extraction – XL
lub równoważny)




charakterystycznym 110 nm
zintegrowany z edytorem topografii masek produkcyjnych interfejs
graficzny
interaktywne znajdowanie i wyjaśnianie błędów



współpraca z plikami zawierającymi reguły projektowe dostarczanymi
przez fabrykę półprzewodników Shanghai Huahong Grace
Semiconductor Manufacturing Corporation dla technologii o wymiarze
charakterystycznym 110 nm
 wykorzystanie przetwarzania wielowątkowego
 ekstrakcja elementów pasożytniczych dla wielu przypadków skrajnych
(ang. corners) w jednym przebiegu
 wsparcie dla analizy IR i EM dla ekstrakcji na poziomie tranzystorów i
bramek
 ekstrakcja pojemności miedzy połączeniami typu 3D metodą Field
Sover

Ad.2: Szczegółowy opis pakietu (2)
Oprogramowanie ma stanowid zintegrowany pakiet i umożliwiad przeprowadzenie pełnej ścieżki projektowej oraz
weryfikację układów analogowych, mieszanych i cyfrowych. W pakiecie powinny znajdowad się następujące narzędzia:
 edytor schematów elektrycznych,
 symulator układów elektronicznych,
 edytor topografii masek produkcyjnych układów scalonych,
 symulator układów cyfrowych,
 zintegrowane narzędzie do automatycznej syntezy układów cyfrowych od poziomu kodu w języku opisu
sprzętu na poziomie RTL (ang. Register Transfer Level) do projektu topografii masek produkcyjnych w
formacie GDSII,
 narzędzie do weryfikacji topografii masek produkcyjnych pod kątem reguł projektowych DRC (ang. Design
Rules Checker) oraz zgodności zaprojektowanej topografii ze schematem elektrycznym LVS (ang. Layout
Versus Schematic),
 narzędzie do ekstrakcji elementów pasożytniczych RC z zaprojektowanej topografii masek produkcyjnych.
Specyfikacja techniczna:
L.p. Parametr techniczny
1.
Opis ogólny

Wymagany przez Zamawiającego (funkcjonalności)
 pakiet oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów
scalonych
 pakiet powinien umożliwiad przeprowadzenie pełnej ścieżki
projektowej oraz weryfikację układów analogowych, mieszanych i
cyfrowych
 oprogramowanie powinno byd zintegrowane, co oznacza możliwośd
pracy narzędzi z jednolitą bazą danych projektu (np. OpenAccess)
 oprogramowanie musi współpracowad z zestawem plików
konfiguracyjnych, technologicznych i modeli oraz z PDK (ang. Process
Design Kit) dla technologii fabryki półprzewodników Shanghai Huahong
Grace Semiconductor Manufacturing Corporation o wymiarze
charakterystycznym 110 nm
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2.

Edytor schematów
elektrycznych (np. Virtuoso
Schematic Editor L lub
równoważny)

3.

Symulator układów
elektronicznych (np. Spectre
Multi-Mode Simulation with
AMS lub równoważny)
wraz z zintegrowanym
środowiskiem symulacyjnym
(np. Virtuoso ADE Explorer lub
równoważny)

4.

Prosty, podstawowy edytor
topografii masek
produkcyjnych układów
scalonych (np. Virtuoso Layout
Suite L lub równoważny)

5.

Zaawansowany edytor
topografii masek
produkcyjnych układów
scalonych (np. Virtuoso Layout
Suite XL lub równoważny)

 możliwośd uruchamiania jednocześnie przynajmniej dwóch
niezależnych edytorów – możliwośd równoległej pracy dwóch
użytkowników edytora schematów
 wsparcie dla projektów hierarchicznych zawierających różne
reprezentacje układów i ich modeli: schemat elektryczny, kody Verilog,
VHDL i Verilog AMS
 hierarchiczne podświetlanie połączeo
 hierarchiczne wyszukiwanie połączeo i instancji
 obsługa parametryzowanych modeli przyrządów P-Cells (ang.
Parametrized Cells) dostarczanych przez fabrykę półprzewodników
Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation
dla technologii o wymiarze charakterystycznym 110 nm
 zintegrowany ze środowiskiem graficznym umożliwiającym
konfiguracje i uruchamiania symulacji analogowych oraz analogowocyfrowych
 możliwośd jednoczesnego uruchomienia przynajmniej dwóch
interfejsów graficznych, które umożliwiają uruchamianie symulacji
parametryzowanych, przypadków skrajnych i statystycznych Monte
Carlo – możliwośd równoległej pracy dwóch użytkowników graficznego
środowiska symulacyjnego
 symulator typu SPICE
 symulator typu Fast-SPICE (wykorzystanie wielu rdzeni procesora w
jednej symulacji)
 symulator do symulacji mieszanych analogowo-cyfrowych obsługujący
języki do modelowania i opisu sprzętu: VHDL, VHDL-AMS, Verilog,
SystemVerilog, Verilog-AMS
 dedykowane analizy do symulacji układów analogowych i radiowych
RF: symulacja stanu ustalonego DC, symulacja małosygnałowa AC,
symulacja czasowa, symulacja szumów, analiza stabilności, symulacja
typu HB (ang. harmonic balance)
 narzędzia do wyznaczania kluczowych parametrów układów
radiowych: macierz rozproszenia S, szumy fazowe, punkt
intermodulacji trzeciego rzędu IP3, kompresja 1dB, współczynnik
szumów
 symulacja układów po ekstrakcji elementów pasożytniczych z opcją
redukcji liczby elementów RC
 możliwośd jednoczesnego uruchomienia przynajmniej sześciu
podstawowych symulacji typu SPICE
 możliwośd jednoczesnego uruchomienia przynajmniej trzech
zaawansowanych symulacji typu Fast-SPICE lub AMS na wielu
rdzeniach
 interaktywne informowanie o naruszeniu reguł projektowych DRC
 obsługa parametryzowanych modeli przyrządów P-Cells (ang.
Parametrized Cells) dostarczanych przez fabrykę półprzewodników
Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation
dla technologii o wymiarze charakterystycznym 110 nm
 hierarchiczne wyszukiwanie instancji, połączeo i portów
 możliwośd prowadzenia magistral i ścieżek ekranowanych
 interaktywne informowanie o naruszeniu reguł projektowych DRC
 automatyczna generacji instancji i portów wejścia/wyjścia na
podstawie schematu elektrycznego
 sprzężenie edytora topografii z edytorem schematów elektrycznych
pozwalające m.in. na: podświetlenie instancji i ścieżek w edytorze
topografii poprzez zaznaczenie instancji lub ścieżki w edytorze
schematów elektrycznych i odwrotnie, informowanie o
niedokooczonych ścieżkach i zwarciach, informowanie o nazwie
prowadzonej ścieżki
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6.

Symulator układów cyfrowych
(np. Incisive Enterprise
Simulator – L lub równoważny)

7.

Narzędzia do weryfikacji
topografii masek
produkcyjnych pod kątem
reguł projektowych DRC (ang.
Design Rules Checker) oraz
zgodności zaprojektowanej
topografii ze schematem
elektrycznym LVS (ang. Layout
Versus Schematic) (np.
Physical Verification System
Design Rule Checker XL lub
równoważny oraz Physical
Verification System Layout vs.
Schematic Checker XL lub
równoważny)
Narzędzie do ekstrakcji
elementów pasożytniczych RC
z zaprojektowanej topografii
masek produkcyjnych (np.,
Quantus QRC Extraction – XL
lub równoważny)

8.

 obsługa parametryzowanych modeli przyrządów P-Cells (ang.
Parametrized Cells) dostarczanych przez fabrykę półprzewodników
Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation
dla technologii o wymiarze charakterystycznym 110 nm
 hierarchiczne wyszukiwanie instancji, połączeo i portów
 możliwośd prowadzenia magistral i ścieżek ekranowanych
 możliwośd nakładania ograniczeo projektowych i ich automatyczna
weryfikacja
 obsługa języków opisu sprzętu: Verilog, VHDL, SystemVerilog, SystemC,
PSL, Si2 Common Power Format (CPF)
 graficzny interfejs do analizy i wyświetlania wyników z obsługą
skryptów w języku TCL
 współpraca z plikami zawierającymi reguły projektowe dostarczanymi
przez fabrykę półprzewodników Shanghai Huahong Grace
Semiconductor Manufacturing Corporation dla technologii o wymiarze
charakterystycznym 110 nm
 zintegrowany z edytorem topografii masek produkcyjnych interfejs
graficzny
 interaktywne znajdowanie i wyjaśnianie błędów








9.

Zintegrowany system narzędzi
do automatycznej syntezy
układów cyfrowych od
poziomu kodu w języku opisu
sprzętu na poziomie RTL (ang.
Register Transfer Level) do
projektu topografii masek
produkcyjnych w formacie
GDSII (np. Virtuoso Digital
Implementation XL z VDI-XL
Block Capacity Option lub
równoważne)















współpraca z plikami zawierającymi reguły projektowe dostarczanymi
przez fabrykę półprzewodników Shanghai Huahong Grace
Semiconductor Manufacturing Corporation dla technologii o wymiarze
charakterystycznym 110 nm
wykorzystanie przetwarzania wielowątkowego
ekstrakcja elementów pasożytniczych dla wielu przypadków skrajnych
(ang. corners) w jednym przebiegu
wsparcie dla analizy IR i EM dla ekstrakcji na poziomie tranzystorów i
bramek
ekstrakcja pojemności miedzy połączeniami typu 3D metodą Field
Sover
synteza logiczna obsługująca minimum 300 000 instancji
synteza topografii obsługująca minimum 300 000 instancji
obsługa języków opisu sprzętu: Verilog, SystemVerilog, VHDL
obsługa bibliotek komórek standardowych w formatach: .alf, TLF oraz
.lib
obsługa bibliotek technologicznych w formacie LEF
obsługa ograniczeo czasowych SDC
generowanie: schematu w formacie DEF i Verilog, informacji o
elementach pasożytniczych połączeo w formatach DSPF, SPICE i SPEF,
informacji o opóźnieniach w formacie SDF, topografii masek
produkcyjnych w formacie GDSII
wsparcie dla technik obniżających pobór mocy układu takich jak:
wykorzystanie tranzystorów o różnym napięciu progowym,
bramkowanie sygnału zegarowego, bramkowanie zasilania
wsparcie dla projektów wykorzystujących różne domeny zasilania
statyczna analiza czasowa
analiza integralności sygnałowej SI (ang. Signal Itegrity) przy pomocy
zintegrowanego narzędzia typu Signoff Timing Analysis (np. Tempus
Timing Signoff Solution L lub równoważny)
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 analiza sieci połączeo zasilania i masy IR drop przy pomocy
zintegrowanego narzędzia typu Signoff Power Analysis (np. Voltus IC
Power Integrity Solution - L lub równoważny)
 Automatyczna generacja zaawansowanych sekwencji testowych typu
ATPG, Scan Compression insertion, OPCG, SmartScan, Ultra LPCT do
testowania płytek krzemowych (np. Modus ATPG z Modus DFT Option
lub równoważne)
 współpraca z bazą danych wykorzystywaną przez edytor schematów
elektrycznych i topografii masek produkcyjnych w stylu full custom (np.
OpenAccess)
 Narzędzia (9) maja umożliwiad kwartalna pracę w trakcie
12miesiączego okresu licencjonowania narzędzi 2-8
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