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Emilia Wierzbicka

Od: Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>
Wysłano: wtorek, 11 maja 2021 11:14
Do: 'Grzegorz Bartczak'; 'Marian Malinowski'
DW: 'Magdalena Sokołowska'
Temat: FW: ledy

Witam, 
Niżej przesyłam uwagi do harmonogramu. Proszę je uwzględnić.  
Poprawiony harmonogram proszę wysłać do sprawdzenia.  
 
 
Pozdrawiam, 
Emilia Wierzbicka 

 
-- 
Wydział Inwestycji 
Urząd Miejski w Augustowie 
ul. 3 Maja 60 
emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl 
www.urzad.augustow.pl  
tel. 87 643-42-18 
 
 
Są to nadal te same uwagi o których mówię od początku projektu: 
W harmonogramie muszą mieć pozycję: 
Dokumentacja projektów (projekt wykonawczy) – bez żadnych dodatkowych napisów a w obecnym harmonogramie 
jest inaczej 
 
 
Koszty niekwalifikowalne, podaję chyba 5 raz, że muszę mieć koszty niekwalifikowalne, a są nimi: 
 

Pozycja 
kosztorysu 

Wyszczególnienie 

1 d.1 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 

2 d.1 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie 

3 d.1 
Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji 
metalowych linii NN - bezpiecznik 

10 d.3 Tablica bezpiecznikowa wnękowa typu TB1 lub IZK-4 

11 d.4 
Demontaż aparatów elektrycznych o masie 
do 2.5 kg - demontaż aparatów w szafach 
stacyjnych i szafach SO 

12 d.4 
Modernizacja Szafki SO (zestawy) o masie 
ponad 20 kg na słupie lini nn 

13 d.4 Montaż aparatów elektrycznych w szafie SO 
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Pozycja 
kosztorysu Wyszczególnienie 

14 d.4 
Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn 
z przewodów nieizolowanych (nowe) 

16 d.4 
Montaż uziomów poziomych w wykopie  
o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II (bednarka FeZn 20x4 
mm) 

18 d.4 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
- obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 

20 d.4 
Dopuszczenie do pracy na urządzeniach 
należących do PGE Dystrybucja 

22 d.5 
Konfiguracja systemu sterowania i szkolenie 
obsługi 

23 d.6 Utylizacja źródeł światła 

24 d.6 Utylizacja pozostałych materiałów z demontażu 

25 d.7 
Posadowienie słupa oświetlenia ulicznego wraz  
z instalacją fotowoltaiczna i oprawą o mocy 30W 

 
W obecnym harmonogramie nie ma tych pozycji, a są inne np. koszty administracyjne które mnie w ogóle nie 
interesują 
 
Chyba że macie nowy harmonogram o którym nie wiem. 
 
 
 
Pozdrawiam, 
 
Emilia Słucka 
p.o. Kierownika Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych 
tel. 532 364 016 
Urząd Miejski w Augustowie 
ul. 3 Maja 60 
16-300 Augustów 
www.urzad.augustow.pl 

 
 


