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Augustów - ilości opraw zweryfikowane po naradzie 2021.09.22

Szanowni,
przesyłam wynik naszych podliczeń po dzisiejszej naradzie koordynacyjnej w oparciu o
dotychczas zebrane dane oraz GISON.
zakres
podst.

zakres
dod.

GISON

ogólnie opraw

2371

uliczne (soda) wymiana

2037

443

2480

parkowe wymiana

334

721

1055

led bez wymiany

175

pozostałe bez wymiany
ilość słupów

3746

36
2287

3495

Krótko podsumowując:
1) poprzez odjęcie ilości opraw parkowych z zakresu podstawowego od tego co jest w GISON
otrzymujemy 721 szt. opraw parkowych do wymiany – czy tak? Czy może są w tym jakieś
parkowe wymienione na led lub inne których wymieniać nie planujecie?
2) porównując zakres podstawowy opraw ulicznych sodowych od tego co jest w GISON
zostaje 443 szt. opraw. O tym nie rozmawialiśmy - co to może być (są m.in. oprawy na
obwodnicy) jak do tego podchodzimy
3) GISON pokazuje 175 szt. opraw ulicznych wymienionych na LED. Czy to z grubsza
odpowiada stanowi faktycznemu i tyle dodatkowych sterowników będzie potrzeba?
Prośba o weryfikację w/w ilości, żebyśmy mogli przyjąć możliwe dokładne ilości na
potrzeby zakresu dodatkowego i związanej z tym kalkulacji kosztów / różnic i związanych z
tym dalszych ustaleń.
Jeżeli chodzi o brak niektórych punktów w na Google Maps które udostępniliśmy. To jest kwestia
dokładnie 132 pkt. dla których w tabeli inwentaryzacyjnej dołączonej do postępowania nie podano
współrzędnych. Praktycznie całość tego zakresu to oprawy parkowe. Obecnie w porozumieniu z
informatykiem ustalamy jak wyeksportować i zaimportować lokalizację z GISON, żeby móc
swobodnie uzupełniać i aktualizować dane hurtem. Także na razie uzupełnienie Google Maps
wstrzymane, bo trzeba byłoby z ręki wpisywać każdą brakującą lokalizację – zarówno te 132 szt
brakujące jak i cały zakres podstawowy.
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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.
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