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Szanowna Pani, 
 
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z p. Magdaleną Sokołowską przesyłam harmonogram 
rzeczowo-finansowy modernizacji oświetlenia ulicznego w wersji elektronicznej bez opinii 
Inspektora Nadzoru. 
Uzyskanie pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru zgodnie z §1 pkt 5 umowy nie było możliwe, ze 
względu na fakt, że Inspektor Nadzoru nie został jeszcze ustanowiony przez Zamawiającego.  
 
Zwracam uwagę, że powyższy fakt rodzi utrudnienia w procesie produkcji opraw i zamawiania 
materiałów, gdyż Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora przez montażem. 
Przy takiej skali inwestycji Wykonawca nie może ponosić ryzyka zamówienia materiałów, które nie 
zostały zaakceptowane przez Inspektora.     
 
W harmonogramie uwzględniono także dwutygodniowe przesunięcie terminu wejścia w teren ze 
względu na złe warunki pogodowe tzn. śnieg i duży mróz utrzymujące się bez przerwy od dnia 
zawarcia umowy. 
 
Szczegóły i dalsze kwestie proponuje omówić podczas najbliższego spotkania koordynacyjnego tj. 
na przełomie lutego / marca. Dokładny termin umówimy w przyszłym tygodniu. 
 
Pozdrawiam 
 
Grzegorz Bartczak 
Pełnomocnik Wykonawcy 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl 
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Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość 

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli 
nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja 
lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne 
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera. 


