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Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
wtorek, 2 listopada 2021 08:03
Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia
Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Joanna Adamczewska
(joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl)
Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl); Justyna Orzechowska
Augustów - oferta i kosztorys z robotami dodatkowymi 2021.10.29
Augustów - kosztorys ofertowy z robotami dodatkowymi 2021.10.29.pdf;
pomocnik@urzad.augustow.pl_20211008_142127.pdf; Augustów - oferta na roboty
dodatkowe 2021.10.29.pdf

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wykonania robót dodatkowych dla zadania pn. Poprawa
efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta Augustów, znak sprawy: ZP.271.36.2019 Wykonawca przedkłada kosztorys obejmujący
dodatkowy zakres robót (z uwzględnieniem ustaleń z narady w dn. 19.10 i spotkania w dn. 28.10).
Poszerzony zakres w ramach zwiększenia budżetu zadania o 10% do kwoty 6 154 082,28 zł brutto
obejmuje roboty dodatkowe i zamienne tj:
1) wymianę i instalację łącznie 2 794 szt. opraw z czego 2097 szt. opraw ulicznych i 697 szt. opraw
parkowych tj. o 17,8% opraw więcej niż w pierwotnym zakresie
2) dostawę i instalację sterowników wraz z licencją na 10 lat do w/w opraw
3) doświetlenie 3 kpl. przejść dla pieszych w ciągu ul. Wyszyńskiego.
4) wymianę 47 kpl. słupów w układzie ul. Wyszyńskiego na stalowe, z podwójnymi wysięgnikami i
oprawami
5) demontaż 9 szt. słupów stalowych przy ul. Sucharskiego z uwagi na wystarczające doświetlenie
ulicy z drugiej stronu jezdni
Z uwagi na wciąż utrzymujące się trudności w dostępie do komponentów do produkcji opraw (obudowy,
zasilacze) potwierdzony na dziś przez produkcję termin dostawy dodatkowych opraw to koniec marca 2022
tj. 12 -13 tydzień roku. Proponowany termin wykonania zadania wraz z dodatkowym zakresem to
21.05.2021
PS. Zwracam uwagę, że ilości opraw wskazane w zapytaniu wymagają dodatkowej inwentaryzacji, gdyż z
aktualnie posiadanych danych nie wynika, że taka ilość opraw zarówno ulicznych (nowoczesnych) jak i
parkowych jest jeszcze potencjalnie do wymiany. W praktyce ilości te wydają się mniejsze.
Z poważaniem
Grzegorz Bartczak
Pełnomocnik Wykonawcy
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl
LUG Light Factory Sp. z o.o.
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska
tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl
KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN
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.

1

-----Original Message----From: Joanna Adamczewska <joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl>
Sent: Friday, October 8, 2021 2:54 PM
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>; Justyna Orzechowska
<justyna.orzechowska@lug.com.pl>
Subject: Pismo wycena robót dodatkowych
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie
rozpoznajesz nadawcy.
Witam
Skan pisma w załączeniu . Oryginał wysyłam dzisiaj poczta tradycyjną.
Pozdrawiam,
Joanna Adamczewska
Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
87 643 42 21
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