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Gdańsk, dnia 04.04.2022 r. 

Nr postępowania:  ZZ/04/022/D/22 
 

 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

o wartości poniżej 130 000 złotych 
(strona internetowa zamawiającego) 

 
 

Zamawiający:  

Politechnika Gdańska 
80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej  
 

informuje o zamiarze udzielenia zamówienia i zaprasza do złożenia oferty na: 

dostawę rocznej licencji edukacyjnej ArcGIS 

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rocznej licencji edukacyjnej ArcGIS, udzielonej Ośrodkom 

wyszczególnionym poniżej:  

 

Lp Nazwa Ośrodka Rodzaj licencji Liczba licencji 

1 

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii               

i Ochrony Środowiska 

ul. Pilarskiego 14/16 

90-231 Łódź 

Licencja edukacyjna roczna 

ArcGIS dla jednostki 

dydaktycznej 

1 

(100 

użytkowników) 

2 

Politechnika Gdańska CI TASK 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Licencja edukacyjna roczna 

ArcGIS dla centrum 

komputerowego 

1 

(5 użytkowników) 

 

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy (będący załącznikiem nr 2 do 
niniejszego ogłoszenia), określający przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji. 

 

Wymagany okres ważności licencji, wsparcia/utrzymania do ww. licencji: 12 miesięcy, licząc od dnia 
dostawy przedmiotu zamówienia.   

 
Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. 
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Opis sposobu obliczania ceny: 
 

Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia.  

Cenę oferty należy określić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową  
i terminową realizacją zamówienia, w szczególności koszty: dostawy, wsparcia/utrzymania licencji,   

opieki serwisowej i należny podatek VAT.  
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, 

ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia. 

Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie 
będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.  

Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała 
negocjacjom i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.  

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Zapłata za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie 

podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b 
ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 

Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

cena oferty – 100% 

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania 

niniejszego ogłoszenia. 
 

 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa  11.04.2022 r. o godzinie 13:00. 

Na ofertę składają się: 

1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia 

2)   jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym 

postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 

Wykonawców składających ofertę wspólną 

OFERTA 

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia lub zgodnie ze wzorem.   

Ofertę złożoną w formie papierowej należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.  

Oferta złożona w formie elektronicznej winna być przekonwertowana na format PDF i opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.  

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, określające jego zakres                            

i wystawione przez osoby do tego upoważnione.  

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
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PEŁNOMOCNICTWO 

Jeżeli  umocowanie do działania w imieniu wykonawcy przez osobę biorącą udział w postępowaniu nie 
wynika z właściwego dokumentu rejestrowego (KRS, CEIDG), wykonawca przekazuje zamawiającemu 

wraz z ofertą, stosowne pełnomocnictwo. 

Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba została 

umocowana.  

Osoba udzielająca pełnomocnictwa musi figurować w aktualnym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy (KRS, CEIDG). 

Pełnomocnictwo w ofercie złożonej w formie elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.  

Jeżeli pełnomocnictwo w ofercie złożonej w formie elektronicznej zostało wystawione jako dokument w 
postaci papierowej i zostało opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje jego cyfrowe 

odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem 

osobistym, poświadczając zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje 

mocodawca lub notariusz. 
 

 
Ofertę należy złożyć:  

✓ w wersji pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, 80-233 Gdańsk, ul. 
Gabriela Narutowicza 11/12, Gmach Główny, Gmach B, pok. 211, piętro II 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej i opisanej kopercie: „Oferta 

do postępowania ZZ/04/022/D/22”.  
albo 

✓ w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
wioleta@pg.edu.pl  

W temacie wiadomości emaila należy wpisać: „Oferta do postępowania ZZ/04/022/D/22”. 

 
Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi 

oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze 
złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie 

łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.  

 
 

 

                 Dyrektor 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk 
   Centrum Informatyczne TASK 
 
 
 
 
 

    .......................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej) 

 
Załącznik nr 1: formularz oferty 

Załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami 

Załącznik nr 3: klauzula RODO 
 

                                                                                                                              

mailto:wioleta@pg.edu.pl
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Załącznik nr 1  

do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

Zamawiający: 
Politechnika Gdańska 

Centrum Informatyczne TASK 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na dostawę rocznej licencji edukacyjnej 

ArcGIS, my niżej podpisany:  

 

Imię:..............................................................nazwisko:............................................................... 
 

Imię:..............................................................nazwisko:............................................................... 

 

występujący w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa firmy: 

Adres firmy: 

REGON: NIP: 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami ogłoszenia o udzielanym 

zamówieniu oraz poniższym formularzem:  

• za cenę:  

Lp Nazwa Ośrodka Rodzaj licencji Liczba licencji 
Cena jednostkowa 

(PLN brutto) 

Cena całkowita   

(PLN brutto) 

[4 X 5] 

1 2 3 4 5 6 

1 

Uniwersytet Łódzki 

Wydział Biologii               

i Ochrony Środowiska 

ul. Pilarskiego 14/16 

90-231 Łódź 

Licencja edukacyjna 

roczna ArcGIS dla 

jednostki 

dydaktycznej 

1 

 
(100 użytkowników) 

  

2 

Politechnika Gdańska             

CI TASK 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

Licencja edukacyjna 

roczna ArcGIS dla 

centrum 

komputerowego 

1 

 
(5 użytkowników) 

  

RAZEM (poz. 1 + 2): 
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• w terminie:  14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy, 

• okres ważności licencji, wsparcia/utrzymania do ww. licencji:  wynosi: 12 miesięcy, licząc 

od dnia dostawy przedmiotu umowy, 

• osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem  

umowy jest ……………………………………………………………………………………………………………….  

 adres e-mail: ……….……………………………., nr telefonu: ………………………………………………….. 

2. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględniłem wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do 
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń. Zobowiązuję się do 

zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach w niej określonych.  

 
4. Oświadczam, iż termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 
......................................,dn. ..................... 
          (miejscowość) 

 

 

 

          ................................................................                                                                                                                                   
                                                   podpis i  pieczęć imienna  

osoby uprawnionej do podpisania oferty 
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Załącznik nr 2 

do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 

 

 

UMOWA Nr ZZ/04/022/D/2022 

 

zawarta w dniu ........................... 2022 roku 
 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, Centrum Informatycznym TASK z siedzibą w 80-233 Gdańsk, 

ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620,  

reprezentowaną przez:  

Henryka Krawczyka – Dyrektora Centrum Informatycznego TASK, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

a 

........................................................................................................................................................ 
 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., posiadającą REGON: ..............................  

NIP: .............................., reprezentowaną przez:  

........................................................................................................................................................ 
 

((w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG) 

 

Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą ……………………………………..………….,  

z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji         

i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP …………………….., REGON ……………..…….....,  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, zwanymi w dalszej części Umowy 

pojedynczo Stroną lub łącznie Stronami. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa rocznej licencji edukacyjnej ArcGIS, zwanej dalej „licencją 
edukacyjną ArcGIS”, udzielonej Ośrodkom, wyszczególnionym w „Zestawieniu Ośrodków, liczba 
licencji oraz kosztów licencji objętych Umową nr ZZ/04/022/D/22” stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy, zwanymi dalej „Ośrodkami”, przez Esri Inc. z siedzibą w Redlands CA. 

Szczegółowy opis typów licencji znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Okres ważności licencji: 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1.  Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia 

umowy. 
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2.  Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się przez wydanie Ośrodkom, nowych numerów 

rejestracyjnych i udostępnienie pakietów instalacyjnych na stronie internetowej dedykowanej 
obsłudze użytkowników oprogramowania Esri: https://my.esri.com .  

3.  Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni darmowe aktualizacje oprogramowania                   
i wsparcie techniczne ze strony producenta oprogramowania, w szczególności udzielanie pomocy 

(poprzez telefon lub e-mail) w przypadku wystąpienia problemów z instalacją oprogramowania do 

nowszych wersji. Ośrodki samodzielnie dokonywać będą aktualizacji oprogramowania na podstawie 
dostarczonych numerów rejestracyjnych. 

4.  W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Ośrodkom przysługuje prawo do korzystania z usługi 
serwisowej, w ramach której świadczone jest wsparcie techniczne dla produktów Esri.                

Regulamin świadczenia wsparcia technicznego dostępny jest na stronie: 

http://pomoc.esri.pl/regulamin .  

5.  Po upływie roku użytkowania licencja edukacyjna ArcGIS wygasa. Jej kontynuacja wymaga 

kolejnego wznowienia. 

6.  Zgodnie z wymogami producenta, firmy Esri Inc., dotyczącymi prowadzenia z producentem 
oprogramowania wszelkiej korespondencji w języku angielskim obowiązek ten przejmuje na Siebie 

w całości Esri Polska. Natomiast wszelka korespondencja dotycząca przedmiotu umowy będzie 
prowadzona pomiędzy Ośrodkami i Esri Polska w języku polskim.  

7.  Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy, dostarczonego do Ośrodków, muszą 

być zgodne z ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niespełniającego 
warunków zamówienia, Ośrodki, nie dokonają jego odbioru. 

8.  Odbioru przedmiotu umowy pod względem zgodności z ofertą dokonają upoważnione przez Ośrodki 
osoby wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy, spisując  wraz z przedstawicielem Wykonawcy 

stosowny protokół zdawczo - odbiorczy.         

       W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub stwierdzonych niezgodności 
przedmiotu umowy z ofertą, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin 

ten nie będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie 
uchyla uprawnień Zamawiającego oraz konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem 

terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy i odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 

9.  Osobą upoważnioną do reprezentowania: 

✓ Wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem  umowy jest: …………………………………,                      

adres e-mail: ……………………………….. , nr telefonu: ………………………………. . 

✓ Zamawiającego w sprawach związanych z wykonaniem  umowy jest: ………………………………,                 

adres e-mail: ………………………………….. , numer telefonu: ………………………….. . 

O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 

zobowiązaną. 

Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie 

wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się 
administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 

10. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania. 

 

 

 

 

http://pomoc.esri.pl/regulamin
mailto:gkozlowski@cador.pl
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§ 3 

CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia ………………. r. złożoną przez Wykonawcę, 

ustala się cenę w kwocie brutto: ………………………… złotych, słownie: ……………………………………… . 
Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 

przedmiotu umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 

z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

2. Kwota, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy wypłacona zostanie Wykonawcy w ten 

sposób, że: 

2.1. kwota w wysokości …………………………… PLN brutto (słownie: …………………………………), 

będzie płatna przez Politechnikę Gdańską, Centrum Informatyczne TASK (Ośrodek 

wymieniony w poz. 3 załącznika nr 1 do Umowy), 

2.2. kwota w wysokości …………………………… PLN brutto (słownie: …………………………………), 

będzie płatna przez Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (Ośrodek 
wymieniony w poz. 2 załącznika nr 1 do Umowy), 

3. Wykonawca wystawi faktury za realizację przedmiotu umowy zgodnie z podziałem, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.  

4. Należność za fakturę będzie płatna przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Ośrodki 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy             
o podatku od towarów i usług. 

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja usługi objętej przedmiotem umowy, 

bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

7. Wykonawca oświadcza, że faktury wystawione w formie papierowej nie będą wystawiane w formie 
elektronicznej, i na odwrót.   

8. W przypadku faktury papierowej lub w formacie elektronicznym np. PDF (Portable Document 

Format) może być ona przesłana przez Wykonawcę drogą mailową na adres:  

8.1. efaktury@pg.edu.pl Politechnice Gdańskiej, Centrum Informatycznemu TASK (Ośrodek 

wymieniony w poz. 3 załącznika nr 1 do Umowy), 

8.2. …………………………… Uniwersytetowi Łódzkiemu Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska 

(Ośrodek wymieniony w poz. 2 załącznika nr 1 do Umowy). 

9. Wykonawca oświadcza, że faktura przesłana drogą mailową będzie przesłana z następującego 
adresu e- mail: ………………………………………  

10. Wykonawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność 

faktur przesyłanych drogą elektroniczną.  

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 

Zamawiającego za pośrednictwem platformy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1666 z późn. zm.)   

12. Faktura w swej treści zawierać musi numer niniejszej umowy oraz numer PKWiU.  

13. Przesłanie faktury na adres e-mail inny niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie stanowi 

doręczenia faktury w formie elektronicznej.   

 

 

 

 

mailto:efaktury@pg.edu.pl
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§4 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy 

zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,1% zł wartości umowy za każdy dzień roboczy 
zwłoki w reakcji ze strony Wykonawcy, liczony od początku dnia następującego po upływie czasu 

reakcji. 

2. Z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, za odstąpienie od 
niniejszej umowy przez jedną ze Stron, Strona, po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej 

Stronie karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku, gdy zwłoka przekroczy 10 dni umowa może zostać uznana za niezrealizowaną                

i Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20% ceny brutto 
określonej w § 3 ust. 1 umowy.  

5. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 
również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny. 

7. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

8. W razie zwłoki w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 kary 

umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.  

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana i uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby 
trzecie mogą wystąpić przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw 

należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, 
wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne korzystanie 

z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające 
Zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju odpowiedzialnością 

wobec osób trzecich. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego strat, kosztów, 
wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej, pisemnej zgody. 

4. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, a w szczególności art. 15r - 15r 1 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego. 

7. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, oferta Wykonawcy i wszelkie aneksy oraz załączniki 

sporządzone do umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego i likwidacyjnego. 

10. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia 16.03.2022 r. i w ogłoszeniu 
o udzielanym zamówieniu. 

11. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

12. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zestawienie Ośrodków, liczba licencji oraz kosztów licencji objętych Umową nr ZZ/04/022/D/22 
2. Protokoły zdawczo-odbiorcze 

3.  Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 
4.  Oferta Wykonawcy 

 

 

 

WYKONAWCA                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 



  

  

Załącznik nr 1 
do umowy ZZ/04/022/D/22 

 

Uzgodnione Zestawienie Ośrodków, liczba licencji oraz kosztów licencji objętych Umową nr ZZ/04/022/D/22 
 

Lp Dane Ośrodka Rodzaj licencji Liczba licencji 
Całkowity koszt  

(PLN brutto) 

Do opłacenia 

przez Ośrodek  

(PLN brutto) 

Do opłacenia 

przez                   

CI TASK  

(PLN brutto) 

1 

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii               

i Ochrony Środowiska 

ul. Pilarskiego 14/16 

90-231 Łódź 

NIP: 724-000-32-43 

e-mail: dominik.kopec@biol.uni.lodz.pl 

Licencja edukacyjna roczna 

ArcGIS dla jednostki 

dydaktycznej 

1 

 

(100 użytkowników) 

   

2 

Politechnika Gdańska CI TASK 

ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

NIP: 584-020-35-93 

e-mail: e.politowska@task.gda.pl 

Licencja edukacyjna roczna 

ArcGIS dla centrum 

komputerowego 

1 

 

(5 użytkowników) 

   

RAZEM: 
   



  

  

Załącznik nr 2 

do umowy Nr ZZ/04/022/D/2022 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

WYKONAWCA: OŚRODEK: 

 

 

 

 

(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

 

(pieczątka Ośrodka) 

 

Przedmiot umowy: Dostawa rocznej licencji edukacyjnej ArcGIS dla                                        

…………………………………………………………………………………………………….…………… w liczbie   ……………… .  

 

Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę w dniu ............................ 

 

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.* 

 

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/niezgodności stwierdzone podczas odbioru: 

........................................................................................................................................................ 

 

Termin usunięcia braków/niezgodności ............................* 

 

Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

 

............................................   ............................................ 

      (imię i nazwisko)                  (podpis) 

 
Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

............................................   ............................................ 

      (imię i nazwisko)                  (podpis) 

 
* niepotrzebne skreślić 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.  
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Załącznik nr 3 

do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą  

w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel,                                     

tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                             

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/04/022/D/2022 na dostawę rocznej licencji 
edukacyjnej ArcGIS;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne 
finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez 
okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników); 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach,  
o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: 
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go 

dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji 
precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania  o udzielenie zamówienia) 

2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to 
Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie 
zamówienia. 
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