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Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: środa, 11 sierpnia 2021 08:24
Do: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia 

Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Marian Malinowski (mmarian12
@wp.pl)

DW: Justyna Orzechowska; Mariusz Karolewski
Temat: Augustów - założenia do harmonogramu montażu opraw / informacje bieżące 

przed naradą 2021.08.11

Szanowni, 
 
w nawiązaniu do ostatnich ustaleń na potrzeby dzisiejszej narady koordynacyjnej informuje co 
następuje: 

1) montaż opraw oświetleniowych rozpocznie się od ulic (w kolejności alfabetycznej): 29 
listopada, Arnikowa, Hoża, Limanowskiego, Raginisa, Wilcza – zakładam że Sappo 
zacznie jeszcze w tym tygodniu 

2) montaż trzech stacji bazowych i uruchomienie systemu sterowania jest umówiony z 
dostawcą systemu sterowania na czwartek 19.08 

3) harmonogram montażu kolejnych opraw wynikać będzie z kolejności opracowania i 
uzgodnienia dokumentacji projektowej – dziś kierownik projektu Mariusz Karolewski będzie 
podsumowywał zebrane dane także liczę że lada moment będziemy mogli wskazać 
przewidywaną kolejność 

4) niestety wciąż są opóźnienia z produkcją opraw parkowych (które bardzo chętnie byśmy 
wymieniali teraz) i z tego co mi ostatnio podano w planowaniu to termin jest na 15.09 

5) dokumentacja projektowa na OZE do konserwatora jest przygotowana - prześlę ją dziś do 
sprawdzenia w kolejnym mailu 

6) dokumentację formalną (harmonogram do aneksu, umowy itd.) również mam 
przygotowane i dziś prześlę (bankowo!) 

 
Ze swojej strony ze względu na badania lekarskie dziś nie mogę być na miejscu na naradzie 
koordynacyjnej (telefonicznie będę dostępny po godz. 12:00). Jutro tj. czwartek 12.08 wyjeżdżam 
do Augustowa celem ustawienia spraw montażowych i finalizowania dokumentacji projektowej 
także na pewno pojawię się w UM z w/w dokumentami. Dziś na naradzie reprezentować nas 
będzie Justyna Orzechowska.   
 
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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Grzegorz Bartczak 
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl 

  
LUG SERVICES Sp. z o.o. 
Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska 
e-mail: lug_services@lug.com.pl 

 
KRS 0000828305, REGON 385524029, NIP PL 9731069933, Kapitał zakładowy: 50 000 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. 


