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Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: czwartek, 13 maja 2021 13:02
Do: Marian Malinowski
DW: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl); Emilia 

Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl); Justyna Orzechowska
Temat: Augustów - koncepcja oświetlenia (krok 2) 2021.05.07

Witam, 
 
w odpowiedzi na maila i w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej: 
 
1) w zakresie koncepcji projektowej – zebrana w całość koncepcja oświetlenia (krok 2) pod 
linkiem https://we.tl/t-KmY48zrdcl  Jest to stan na 07.05. czyli na moment naszego ostatniego 
spotkania – zebrane w całość wyniki i propozycje. Zmieniamy geometrię i rozwiązanie na 
Wyszyńskiego zgodnie ze zgłoszonymi uwagami – dziś o 15:00 omawiamy to z naszym 
projektantem, tak aby na jutro móc sfinalizować zmiany. Proszę w miedzy czasie o analizę 
rozwiązania przy ul. Chraptowicza oraz ogólnie co do formy, zawartości i ew. uwagi w punktach. 
 
2) w zakresie doboru opraw – w naszej ocenie po ustaleniu niezbędnej mocy maksymalnej i optyki 
na Wyszyńskiego lista projektowanych opraw będzie skończona. Dobór opraw z zapasem 
mocowym gwarantuje wystarczającą elastyczność jeżeli chodzi o potencjalne efekty (np. 
zwięszenie ilości światła), mam też wspólnie ustalone kwestie estetyki i kolorów. Jutro do końca 
dnia roboczego zamierzam złożyć w UM Augustów karty akceptacji materiałowej (w papierze) na 
oprawy i niezbędne do ich montażu elementy. Elektronicznie dokumentację też prześlemy. 
 
3) w zakresie kwestii organizacyjnych – propozycję zaktualizowanego harmonogramu RzF do 
aneksu uzupełniam bezzwłocznie po tym mailu a następnie projekt umowy z podwykonawcą  
 
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. 

 

 

From: Marian Malinowski <mmarian12@wp.pl>  
Sent: Thursday, May 13, 2021 10:19 AM 
To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Cc: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>; Emilia Wierzbicka 
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<emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl> 
Subject: Augustów oświetlenie 
 
UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie rozpoznajesz 
nadawcy. 
Witam 
Zgodnie z zapisami z protokołu nr 4 z dnia 07-05-2021 Wykonawca zadeklarował uzupełnienie dokumentacji 
dotyczącej obliczeń natężenia oświetlenia doboru opraw (uwagi przekazane wykonawcy w dniu spotkania), 
przedłożyć zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy jak również przedłożyć draft umów z 
podwykonawcami - mija tydzień a żadne z tych zapisów nie zostało wykonane. Proszę Wykonawcę o jak najszybsze 
zajęcie się brakami i złożenie do akceptacji. Odciąganie w czasie przesłanie braków będzie miało wpływ na realizację 
inwestycji. Ja ze swej strony też potrzebuję czasu na analizę dokumentów i sprawdzenie zgodności ich z warunkami 
kontraktu.   
 
P.H.U "PRO-GRES" Marian Malinowski 
ul. Kościuszki 110/3,16-400 Suwałki 
NIP: 846-149-97-34 REGON:200671231 
tel. 607 732 663 e-mail: mmarian12@wp.pl 
 
 
 
 
Grzegorz Bartczak 
Krajowy Koordynator ds. Sprzedaży Oświetlenia Ulicznego 
 
| fax: +48 68 45 33 201 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: grzegorz.bartczak@lug.com.pl 
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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. 

 


