
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  

Nazwa i adres Zamawiającego 

 
 

Nazwa:     

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  

 

Adres pocztowy:     

 

Ulica: 

Narutowicza 11/12  

Miejscowość:     Kod pocztowy:      Województwo:      

Gdańsk  80-952  pomorskie  

Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: 

Bogusława Litwińska  058 348 61 52  

e-mail: Fax: 

boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl  058 347 24 45  

 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Dostawa oprogramowania Cadna A XL na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gdańskiej.  

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów): 

Katedra Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej realizuje projekt pt.: "Opracowanie metodyki monitorowania 
środowiska aglomeracji miejskich z zastosowaniem nowoczesnych środków 
teleinformatycznych i technologii geoinformacyjnych". Jednym z głównych zadań 
realizowanych w ramach projektu jest stworzenie systemu informatycznego, który umożliwi 
prezentację dynamicznych zmian poziomu zanieczyszczenia hałasem na terenie aglomeracji 
miejskiej. Do celów badawczych wybrano obszar miasta Gdańska. Do zrealizowania tego 
zadania niezbędne jest posiadanie numerycznego modelu terenu (mapa zasadnicza miasta 
Gdańska), na bazie którego opracowany jest model akustyczny. Miasto Gdańsk bierze czynny 
udział w realizacji niniejszego projektu. W ramach tej współpracy zostanie udostępniony 
numeryczny model terenu, a w późniejszym okresie również opracowany model 
akustyczny.Chcąc w pełni zrealizować zadania określone w projekcie Katedra Systemów 
Multimedialnych postanowiła zakupić oprogramowanie do modelowania hałasu na terenach 
zurbanizowanych, dostępne pod handlową nazwą Cadna A XL. Wybór oprogramowania 
podyktowany jest koniecznością zachowania pełnej zgodności z oprogramowaniem, w 
którym zostanie opracowany model akustyczny dla miasta Gdańsk. Wydział Ochrony 
Środowiska w Gdańsku dysponuje już takim oprogramowaniem.Zachowanie pełnej zgodności 
informatycznej umożliwi szybką wymianę danych oraz wydatnie przyspieszy osiągnięcie 
oczekiwanych rezultatów praktycznych. Wybrany przez zamawiającego wykonawca - firma 
ACESOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Kasprowicza 12 jest jedynym 
dystrybutorem w Polsce oprogramowania Cadna A XL firmy DataKustik GmbH z 
Monachium.  



NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1  

 

Nazwa:     

ACESOFT Sp. z o.o.  

 

Adres pocztowy:     

 

Ulica: 

J. Kasprowicza 12  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     
Województwo: 
     

Sopot  81-852  pomorskie  

Telefon: Fax: 

058 550 00 28  058 550 79 66  

e-mail:  

 


