
1

Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: wtorek, 23 marca 2021 09:54
Do: Emilia Wierzbicka
DW: Marian Malinowski; Magdalena Sokołowska; Justyna Orzechowska
Temat: Re: Narada koordynacyjna
Załączniki: lug-light-factory.png; 30_years.png

Szanowi Państwo, 
 
ze swojej strony potwierdzam jutrzejszy termin tj. środa 24.03 godz. 10:00 w UM Augustów. 
 
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. 

 

Od: "Emilia Wierzbicka" <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl> 
Do: "Marian Malinowski" <mmarian12@wp.pl>, "Grzegorz Bartczak" 
<grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
DW: "Magdalena Sokołowska" <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl> 
Wysłane: czwartek, 18 marca, 2021 10:59:52 
Temat: RE: Narada koordynacyjna  
 

Witam, 

Potwierdzam termin. 

  

  

Pozdrawiam, 

Emilia Wierzbicka 
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-- 

Wydział Inwestycji 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl 

www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-42-18 

  

From: Marian Malinowski [mailto:mmarian12@wp.pl]  
Sent: Thursday, March 18, 2021 10:47 AM 
To: Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>; grzegorz.bartczak@lug.com.pl 
Cc: Magdalena Sokołowska <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl> 
Subject: Narada koordynacyjna  

  

Witam 

W związku z rozpoczęciem pełnienia nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej proponuję 
zorganizowanie spotkania (rady budowy) w dniu 24-03-2021 o godz. 10 w siedzibie zamawiającego UM 
Augustów. Proszę o potwierdzenie obecności i terminu. Proszę wykonawcę o przegotowanie niezbędnych 
materiałów. 

  

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 
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Dnia 17 marca 2021 12:49 Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl> napisał(a):  

  

  

  

Pozdrawiam, 

Emilia Wierzbicka 

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

-- 

Wydział Inwestycji 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl 

www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-42-18 

  

From: Emilia Wierzbicka [mailto:emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl]  
Sent: Friday, February 19, 2021 8:21 AM 
To: 'Grzegorz Bartczak' <grzegorz.bartczak@lug.com.pl> 
Subject: RE: Augustów - harmonogram RzF 2021.02.15 

  

Witam, 

W nawiązaniu do poprzedniego maila odnośnie logotypów oraz finansowania, proszę o poprawienie 
harmonogramu: 

1.       Na początku harmonogramu należy umieścić wiersz z nazwą „KOSZTY KWALIFIKOWALNE” 

2.       Nad pozycją nr. 8 należy umieścić nowy wiersz „KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE” 

3.       Pozycja 5- wymiana słupów umieścić należy w kosztach niekwalifikowalnych 

4.       Pozycja 7.4 – Wykonanie dokumentacji powykonawczej należy umieścić w kosztach niekwalifikowalnych 
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5.       Pozycja 8.1 – Opracowanie projektów organizacji ruchu umieścić w kosztach kwalifikowalnych 

6.       Na końcu dodać wiersz z „ZAAWANSOWANIEM” w zł. 

  

  

Pozdrawiam, 

Emilia Wierzbicka 

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

 

-- 

Wydział Inwestycji 

Urząd Miejski w Augustowie 

ul. 3 Maja 60 

emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl 

www.urzad.augustow.pl  

tel. 87 643-42-18 

  

From: Grzegorz Bartczak [mailto:grzegorz.bartczak@lug.com.pl]  
Sent: Thursday, February 18, 2021 11:55 PM 
To: Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl> 
Cc: Justyna Orzechowska <Justyna.Orzechowska@lug.com.pl>; Mariusz Karolewski 
<mariusz.karolewski@lug.com.pl> 
Subject: Augustów - harmonogram RzF 2021.02.15 

  

Szanowna Pani, 

  

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z p. Magdaleną Sokołowską przesyłam harmonogram 
rzeczowo-finansowy modernizacji oświetlenia ulicznego w wersji elektronicznej bez opinii 
Inspektora Nadzoru. 

Uzyskanie pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru zgodnie z §1 pkt 5 umowy nie było możliwe, ze 
względu na fakt, że Inspektor Nadzoru nie został jeszcze ustanowiony przez Zamawiającego.  
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Zwracam uwagę, że powyższy fakt rodzi utrudnienia w procesie produkcji opraw i zamawiania 
materiałów, gdyż Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora przez montażem. 

Przy takiej skali inwestycji Wykonawca nie może ponosić ryzyka zamówienia materiałów, które nie 
zostały zaakceptowane przez Inspektora.     

  

W harmonogramie uwzględniono także dwutygodniowe przesunięcie terminu wejścia w teren ze 
względu na złe warunki pogodowe tzn. śnieg i duży mróz utrzymujące się bez przerwy od dnia 
zawarcia umowy. 

  

Szczegóły i dalsze kwestie proponuje omówić podczas najbliższego spotkania koordynacyjnego tj. 
na przełomie lutego / marca. Dokładny termin umówimy w przyszłym tygodniu. 

  

Pozdrawiam 

  

Grzegorz Bartczak 
Pełnomocnik Wykonawcy 
GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl 

  

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,  
czy  łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

  
Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź,  
czy  łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

  
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. 

 


