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Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Lewkowicz <grzegorz.lewkowicz@urzad.augustow.pl>
Wysłano: piątek, 29 października 2021 10:36
Do: Grzegorz Bartczak
DW: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia 

Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Joanna Adamczewska 
(joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl)

Temat: Re: Augustów - aneks nr 3 do GDWU 2021.10.29

Dzień dobry, 

moim zdaniem daty w projekcie aneksu do gwarancji są nieprawidłowe. 

Aneks do umowy nr 5/I/2021 zakłada wydłużenie terminu do 31.12.2021 r. Zamawiający ma wyznaczyć 
termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni. Zakładając, że odbiór odbędzie się najpóźniej 7 dnia od upływu 
terminu (07.01.2022 r.), 70% wartości gwarancji obowiązuje do 30 dni od odbioru końcowego tj. 
06.02.2022 r. Wykonawca daje gwarancję 7 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego tj. do 
06.01.2029 r. natomiast pozostałe 30% ma zostać zwolnione 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi, 
tj. 21.01.2029 r. 

 

Pozdrawiam, 

Grzegorz Lewkowicz 

W dniu 29.10.2021 o 09:57, Grzegorz Bartczak pisze: 

Dzień dobry, 
  
w załączniku aneks do GDWU stosownie do ostatnio złożonego aneksu do umowy o 
realizację modernizacji oświetlenia ulicznego. 
  
Pozdrawiam 
  
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. 
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From: Marta Grześkowiak <marta.grzeskowiak@lug.com.pl>  
Sent: Thursday, October 28, 2021 3:11 PM 
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Cc: Karolina Grzegorczyk <karolina.grzegorczyk@lug.com.pl>; Ewa Blim-Baryła <ewa.blim-
baryla@lug.com.pl> 
Subject: RE: Augustów - aneks nr 3 do umowy GNWU 2021.10.18 
  

From: Grzegorz Lewkowicz <grzegorz.lewkowicz@urzad.augustow.pl>  
Sent: Monday, October 18, 2021 11:29 AM 
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Cc: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; Joanna Adamczewska 
<joanna.adamczewska@urzad.augustow.pl> 
Subject: Aneks nr 3 do umowy 
  
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie 
rozpoznajesz nadawcy. 

Witam, 

w związku z planowanym zawarciem terminowego aneksu nr 3 do umowy, proszę o 
dostarczenie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zaktualizowanej do nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 

Po podpisaniu aneksu proszę o dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. 
  

 
--  

 


