
Dofinansowane przez Mechanizm Finansowy  
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

    

Gdańsk, 18.03.2016 r. 
 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji 

W dniu 18.03.2016 r. 
 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 
 

       

 

Dot.: zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem 

przekazującym obraz do internetu 

 

W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytania do treści zapytania 

ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do 

internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza 

Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej 

i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie 1: 

Ze względu na brak szczegółowych informacji dotyczących istniejących w ziemi instalacji na terenie 

inwestycji, potrzebne jest przygotowanie projektu na podstawie mapy do celów projektowych 

przygotowanej dla projektanta przez geodetę. Następnie projektant musi przy konsultacji z ZUDem nanieść 

na mapę gotowy projekt. W świetle prawa, dopiero po tych krokach (ok 3-4 tygodnie) można zacząć 

realizację inwestycji. Jak Inwestor widzi rozwiązanie dla takiej sytuacji? 

 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 29a i Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym Art. 28b ust.2  

dla przyłączy telekomunikacyjnych nie ma wymogu dokonywania zgłoszenia oraz uzgadniania w ZUD. 

Wykonawca powinien wykonać dokumentację powykonawcza systemu. Miejsce występowania kolizji  

z innymi instalacjami wskaże inwestor. Prace ziemne w tych lokalizacjach mają zostać wykonane ręcznie. 

Termin wykonania zamówienia nie ulega zmianie. 

 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca dnia 

18.03.2016 r. w jeden z wymienionych sposobów:  

1) przesłać na adres: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk,  

2) przesłać drogą mailową na adres: frugak@ug.edu.pl  

3) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

Adres do korespondencji:  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

    ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk,  

godziny pracy 08:00-16:00 

 

Kontakt: tel. 607-316-330, e-mail: frugak@ug.edu.pl 
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