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Zaproszeniedo skladania ofert
w postępowaniuo wartościnie przekraczającejrównowartościkwoĘ 14'000euro
na opracowaniedokumentacjiprojektowo- kosztorysowejbudowy ulic:
- Zawiłejna odcinku od ul. Regatowejdo ulicy Zawiłej ( ciąg pieszo-jezdny)dł.ok 400m'
- u|icy Gołębiejd|. ok. 470m'
w Piotrkowie Trybuna|skim wraz zbldową poziemnejinfrastruktury technicznej.
(rodzaj zamówieńa: dostawa/usługałobotabudowlana)

1 . Nazwa (firma), adres Zamawiającegooraz nazwa i adresjednostki wnioskującej.
Miasto Piotrków Trybuna|ski' 97-300 Piotrków Trybuna|skio Pasaż
Rudowskiego 10 ;
Nazwa komórki organizac11nej: Biuro InwesĘcji i Remontów

Karola

2. opis przedmiotu zamówienia.
W zakresie w/w opracowania należywykonać:
a) mapę d/c projektowych w postaci numerycznej w skali 1:500,(z dokonaniem
kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar
wszystkich elementów naziemnych sieci),
b) mapę zawierającą projekty podziału nieruchomości (ok. 5) sporządzonej
zgodnie z odrębnymi przepisami i przyjętej do państwowego zasobu
geodezfnego map z podziałem nieruchomościzgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004t.(Dz. u. z 2004 r ', nr 268, poz. 2663) w
sprawie sposobu i trybu dokonytvania podziałów nieruchomościoraz zgodnie
z ustawą z dnia I0 kwiętnia 2003r. o szczegóInych zasadach przygotowania
i rea|izacjt inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003r,, nr 80,
poz.721)
projekt
c)
zagospodarowaniaterenu;
d) projekt budowlany i projekt wykonawczy (budowlano - wykonawczy)
branża drogowa budowy u|. Zawiłej na odcinku od ul. Regatowej do ulicy
Zawiłej (ciag pieszo - jezdny) wraz ze zjazdatrli na posesje i zie|eniązwiązaną
z układemdrogow1m,
e) projekt budowlany i pĄ ekt wykonawczy (budow1ano _ wykonawczy)
branża drogowa budowy ul. Gołębiej wtaz ze zjazdatni na posesje i zielenią
zw iązaną z lkładem dro gow1m,
f) projekty budowlane i projekty wykonawcze (budowlano - wykonawcze)
budowy kanalizacji deszczowej d1a wynienionych u1ic z uwzględnieniem
odwodnienia terenów przyległych wraz z przyłączami i wpustami ( projekt
przyłączy winien obejmowaó odcinki do wpustów ulicznych i do posesji;
przyłączedo posesji to odcinek od sieci w ulicy do granicy działki)
g) projekty budowlane i projekty wykonawcze ( budowlano- wykonawcze)
budowy kana1izacji sanitamej dla przedmiotowych ulic ( pĄekt przyłączy
winien obejmować odcinek od sieci kalaltzacji sanitamej do budynku,

realizacjaprzyłączaw ramachinwestycjitylko w pasie drogowyn, przyłącza
powinnybyć skosztorysowane
wyłączniew pasiedrogowyn),
h) projekty budowlane i pĄekty wykonawcze (budowlano- wykonawcze)
budowy sieci wodociągowejwraz z węzłamiwodociągowymi (zasuwy i
hydrantyp-poż.);
i) projekty budowlane i projekty wykonawcze (budowlano-wykonawcze)
usunięciaewentualnychkolizji i przebudowyistniejącychsieci,
j) projektyorganizacjiruchuna czasbudowyi docelowego,
ł) przedmiary robot ze szczegółow1łnopisem pozycji bęz nazw firmowych
zastosowanych
materiałów,
k) kosztorysyinwestorskie.
l) specyfikacjetechrriczne
wykonaniai odbiorurobót dla wszystkichbranż;
m) uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń
w;łnaganych przepisami
szczegó|nymi,
n) sporządzenieinformacji dotyczącejbezpieczeństwai ochrony zdrowia, ze
względuna specyfikęprojektowanego
obiekfubudowlanego,uwzględnionejw
p|aniebezpieczeńs|wa
i ochronyzdrowia(Dz.U '120z 2003r. poz. 1126),
r) załącznlkiwynikającez art. 1ld _,,specustawydrogowej''
Infrastrukturę techniczną na|eży projektować w oparciu o wydane przez
zarządcę drogi wyĘczne do projektowania drogi oraz wydane przez gestorów
sieci warunki technicznedo projektowaniasieci ( wytyczneMZDiK i warunki
technicznePWiK na sieci wod.-kan.w za|ączeniu).Pozostale niezbędnedo
projektowaniawarunki technicznezobowiązanyjest poryskać Projektant'
Uwaea
Przy okreś|aniuca|kowitej wartościzamówienia, należy dodatkowo w ofercie
przedstawićzestawieniekosztowe za opracowanie dokumentacji technicznej
w rozbiciuna poszczególnebranże:
o
branżędrogową
o
siećkanalizacjisanitarneji wodociągową
o
siećkanalizacjideszczowej
Ponadto:
Projektantjest zobowiązanydo zachowaniaszczegó|nejostroŻnościw zakresie
ochrony znaków osnowy geodezy.nej.W przypadku1eie|i rea|izacjaprojektowanej
inwestycjinie moie się obyć bez zniszczeniaznaków, w kosztorysieinwestorskim
należy przewidzieć koszty ich odtworzęnia.Ponadto w kosztorysie inwestorskim
na|eŻyprzewidziećkoszty przejęciastanuznaków osnowy geodezyjnejprzed i po
wejściuWykonawcyna plac budowy.
Loka|lzacjazjazdów na posesjeoraz przebiegprzyłączydo budyrków winien być
uzgodnionyz właścicielem
nieruchomości
(na|eżyzałączyćoświadczenia).
PrZy wystą)ieniu kolizji z istniejącąinfrastrukturąProjektant uzyska niezbędne
warunkitechnicznedlajej przebudowy.
Zamav,,iai acy pr zęka;Że:
- w>ĄyczneMZDiK do projektowania drogi oraz warunki techniczne PWiK do
pĄektowania sieci wod._kan. w celu uwzględnienia w przedmiotow1tn
projekcie,

.

Dokumentację geotechniczną dla potrzeb koncepcji budowy sieci wodnokanalizacllnej na terenie osiedla ,, Jezioma II" w Piotrkowie Trybunalskim
- Koncepcję układu dróg w osiedlu budownictwa j ednorodzirrrrego,,JeziornaII''
w Piotrkowie Trybunalskim oplacowaną w f007r. przez Pracownię Inżynierii
Miejskiej BarbaraMorawiec
. Koncepcję odwodnienia dróg w osiedlu budownictwa jednorodzinnego
,,Jezioma II'' w Piotrkowie Trybunalskim opracowaną w f006r. przez
Hydroservice Civil Engineering Consulting Office
- Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączarnido granic posesji w
osiedlu budownictwa jednorodzinnego ,,Ieziorna II" w Piotrkowie
Trybunalskim opracowany w 200.7r.ptzez Hydroservice Civil Engineeńng
Consulting Office
- Proj ekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączani do granic posesji w
osiedlu budownictwa jednorodzinnego ,,Iezioma II" w Piotrkowie
Trybunalskim opracowany w 200,7r,przez Hydroservice Civil Engineeńng
Consulting Office

Dokumentacjęprojektowo.kosztorysowąnależywykonaó w ilości :
- 6 egz. + wersjaelektroniczna
a). Projekt zagospodarowaniaterenu

- 6 egz.+ wersja
b). Projektybudowlanei wykonawcze(budowlano-wykonawcze)
elektroniczna
.2 egz.ł wersjaelektroniczna
c). Przedmiaryrobót
- 2 egz.+ wersjaelektroniczna(wersjakst i pdf).
d).Kosztorysyinwestorskie
e). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. + wersja
elektroniczna

Dokumentacjawinna spetniaćw1mogiokeślonew:
o Ustawiez dn. 10 kwietnia2003r.o szczególnychzasadachprzygotowania
i
realizacjiinwestycjiw zakresiedróg publicznych(Dz.U. z 2008r.Nr 193,
poz. 1194z późniejszymizmianami)
. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 1ipca 2003 r' w sprawie
szczegółowegozakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120
z 2003r. poz.I133z późntejszymi
zmianami),
. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowegozakresu i formy dokumentacjipĄektowej,
specyfrkacjitechnicznychwykonaniai odbioru robót budowlanychoraz
programufunkcjona1no.użytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072
późniejszymi
z
zmianami)'
. RozporządzeniuMinistra Infrastrukturyz dnia 18 maja 2004r' w sprawie
określeniametod i podstaw sporządzaniakosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanychkosztów prac projektowychoraz planowanych
kosztów robót budowlanychokreślonychw programie funkcjonalno
użytkowym(Dz. U. Nr I30 z 2004r. poz. 1389)- w zakresieopracowania
przedmiarówrobót i kosztorysówinwestorskich.
o Prawie budow1an}.rn,
@z.U. z 2010 r' Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi
zmianami),
l
W}.tycznychzawańychw innychtematycznychprzepisachszczegółowych
i Polskich Normach,
ł Zasadachwiedzytechniczno_ budowlanej.

a) oKresgwarancJl:
Płatnikiemfaktury będzie Miasto Piotrków Trybuna1ski
b) warunki płatności;
z siedzibą przy PasaŻl Karola Rudowskiego 10, 97.300 Piotrków
faktury
dni od dniaprawidłowozłożonej
Trybunalski,NIP.77I-z./-98-.77I,21
c)
irrrreszczegółowewymagariaZutlawiającego:
. na etapie projektowania rozwiązaria techniczne powinny być
konsultowanez Biurem Inwostycjii Remontów ' z PWiK Spółkaz o.o.
w Piotrkowię Trybunalskim, u1' Przemysłow
a 4 oraz z MZDLK
w PiotrkowieTrybunalskim,,i. Belzacka 776
Termin wykonania zamówienia.
- do dnia 30 listopada2011r.
4.
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Sposób przygotowaniaoferĘ oraz miejscei termin sk|adaniaofert.
ofertęnaleŹyz|ożyćw formiepisemnej:
a) osobiściew siedzibie : Urzędu Miasta ul. Szkolna 28' 9,7'300 Piotrków
Trybunalskipokój nr 35
lub
b) przesłaóna adres:Urząd Miasta ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski
pokój nr 35 (zap5Ąaniate|.044 732 18 29)
lub
c) faxem na rtr:042732 1843
lub
d) w wersji elektronicznejna e-mail:a.lagwa@piotrkow.pl
w nieprzekłaczalnym
termińe: do dnia 11 lipca 2011r.
oferty otrzymanepo terminie składaniaofert Zostanązwrócone Wykonawcombez
otwierania.
Do ofertymusząbyó dołączone
następujące
dokumenty:
a. wypełnionyi podpisanyformu|arzoferty;
b. podpisanywzór umowy;
c. inne dokumenty(np. opisy fimkcjonalnei techniczneoferowanego
przedmiotuZamówienia;ceńyfikaty itp' _ o ile byty wymaganeprzez
Zamawiającego)

c) wzór umowy.
2011 r. w
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10' reprezentow

zwan}rrndalej ,,Zamawiającym'' z jednejstony, a

F i r m ą. . . . . . . .' . . . .'..'..

;;;"^ii^ló
',ilii;;;;;;;.,"

ejshony.

Na podstawieart. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych' zawarto umowę
następującej
treści:
$1
1. Przedmiotemumowyjest opracowaniedokumentacji projektowo - kosztorysowej
budowy u|icy Zawilej na odcinku od u|. Regatowej do u|icy Zawiłej ( ciąg
pieszo-jezdny) dł. ok 400m i ulicy Gołębiej dł. ok. 470m w Piotrkowie
Trybuna|skim wraz z budową poziemnej infrastruktury technicznejdla pohzeb
2.

Zamawiającego .
Zamawiający zleca a Wykonawca zobov,liązuje się wykonać wszelkie niezbędne c4mności
dla nea|izowania przedmiotu umowy okeślonego w ust. 1. w zakresie opracowania:

a.

b.

c.
d.

e.

f.

g'

mapy d/c projektowych w postaci numerycznej w skali 1:500, z dokonaniem
kontroli usltuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar
wszystkich elementów naziemnych sieci,
mapy zawierającej projekty podziafu nieruchomości (ok' 5) sporządzone
zgodnie z odrębnymi przepisami i prz!ęte do pństwowego zasobu
geodezfnego map z podziałem nieruchomościzgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r.(Dz. ll. z 2004 r., nr 268, poz.2663)
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r'o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
z f008r., nr I93,poz.1l94 z poŻniejszymizmianami)
projekty zagospodarowaniaterenu;
pĄ ekt budowlany i projekt wykonawczy (budowlano
wykonawczy)
branża drogowa budowy ll|. Zawiłej,na odcinku od ul. Regatowej do ulicy
Zaw|tej (ciąg pieszo . jezdny) wraz ze zjazdarni na posesje i zie|entązwiry,aną
z układemdrogowym,
projekt budowlany i projekt wykonawczy (budowlano - wykonawczy)
branŻa drogowa budowy ul. Gołębiej wIaz Zę zjazdarni na posesje i zieienią
zw ięaną z układęmdrogowyn,
projekty budowlanę i projekty wykonawcze (budowlano
wykonawcze)
budowy kanalizacji deszczowej dla w1mienionych ulic z uwzględnieniem
odwodnienia terenów przy|egłych wraz z przyłączami i wpustami ( projekt
przytączy winien obejmować odcinki do wpustów ulicznych i do posesji;
przyłączedo posesji to odcinek od sieci w ulicy do granicy działki)
pĄekty budowlane i projekty wykonawcze ( budowlano. wykonawcze)
budowy kanalizacji sanitamej dla przedmiotowych ulic ( projekt przyłączy

i.

j.
k.
l.
m.
n.

winien obejmowaó odcinek od sieci knalizac1i sanitamej do budynku,
rea|izacja przyłącza w ramach inwestycji tylko w pasie drogowym, przyłącza
powinny byó skosztorysowanewyłączniew pasie drogowym),
projekty budowlane i projekty wykonawcze (budowlano- wykonawcze)
budowy sieci wodociągowej wraz z węzłami wodociągow1tni (zasuwy i
hydranty p-poż.);
projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowe,
przedmiary rcbót ze szczegółowym opisem pozycji bez naz:w firmowych
zastosowanychmatęriałów'
kosztorysyinwestorskie.
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż;
w1maganych przepisami
uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń

szczegó|nymi,
o.
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze
względu na specyfikę projektowanegoobiektu budowlanego, uwzględnionej w
p|antebezpieczeństwai ochrony zdrowia (Dz.U '120 z 2003 r. poz. 1'126)'
r.
załącznlkiwynikające z art. Lld ,,specustawydrogowej''
3 . W ramach czynnościo których mowa w ust. 1 Wykonawca uzyska:
. niezbędnebrakującewarunki techniczne do projektowania, opinie, uzgodnienia
pozwoleniawyrnaganęprzepisamiszczegółowymi'
i
- dane wy.ściowedo projektowanianie określonew niniejszej umowie.
A
Zamavłiający przekażze Wykonawcy celem uwzględnienia w projekcie wwczne
i warunkitechnicznedo pĄekowania.
5 . Wykonawca oświadcza, ii przedmiot umowy zostanie nea|izowany z zachowaniem
umówionych terminów oraz na|eżrytej
staranrrości.

$2

1 . Wykonawca oświadcza'Źe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczeniei dysponuje
stosownąbaządo wykonania przedmiotu umowy.
f . Dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 1 Zostanię sporządzonaw sposób
i w zakesie umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej w organie administracji budowlanej orazbędzie zgodna z:
a) Ustawą z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczegó|nych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U' z 2008r' Nr 193, poz.
1194 z późniejszyni zmianami)
b) Rozporządzeniem Ministra InfiastrŃtury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowegoZakesu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003
r. poz. l l33 z póżruejsz5,rni
zmianami).
c) Rozporządzęniem Ministra Infrastrukturyz dnia f września2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pToglamu
funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz,2072 z póżrllejszymi
zmianaml),
d) Rozporządzeniem Ministra Inftastrukfury z dnia 18 maja 2004r, w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzalia kosztorysu inwestorskiego,
obliczatia planowanych kosztów prac projektowych oraz p1anowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno

uŹ}tkowym (Dz. U. Nr I30 z 2004 r. poz. 1389) . w zakresie opracowania
przedmiarów robót i kosztorysów inwęstorskich.
e) Prawem budowlanym, (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1.623z późniejszymt
zmianami),
f) W1'tycznyni zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych
i Polskich Normach,
g) Zasadami wiedzy techniczno budowlanej.
Projektant jest zobowiązany do zachowania szczegóLnej ostrożności w zakresię
ochrony znaków osnowy geodezfinej. W przypadku jeŻe|i rea|izacja projektowanej
inwestycji nie moŹe się obyć bez zniszczenia znaków, w kosztorysie inwestorskim
na|eiy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim
na|eiy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezfnej przed i po
wejściuWykonawcy na plac budowy.
4' Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia z właścicielemposesji lokalizacji
zjazdów na posesje oraz przebiegu przyłączy do budynków (naleizy załączyć
oświadczenia).
$3
Poszczególne elementy dokumentacjipĄektowej ' o której mowa w $1, naleŹy wykonać
w nizej podanej ilościegzemplarzy :
- 6 egz. + wersla elektroniczna
a). Projekt zagospodarowaniaterenu
b). PĄekty budowlane i wykonawcze (budow1ano-wykonawcze)- 6 egz, +
wersja elektroniczna
- 2 egz' r wersjaelektroniczna
c). Przedmiaryrobót
- 2 egz. + wersja elektroniczna (wersja kst i pdf)
d). Kosztorysy inwestorskie
e).Specyfikacje technicznę wykonania i odbioru robót- 2 egz.+ wersja
elektroniczna
3.

$4

1. Wykonawca moie korzystaÓ z pomocy irrnych osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
2. Strony zobowiązują się współdziałaó ze sobą ściśleprzy wykonytvaniu niniejszej
umowy.
3. Wykonawca zobowięany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie
realizacji niniej szej umowy.
9)
1. Wykonawca zobowiązuje się zrea|izowaÓ kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnyni uzgodnieniami i opinią ZUDu
do dnia 30 listopada 2011r.
2. Przedmiot umowy' przekazany zostanie Zamawiająceml przez Wykonawcę na
podstawie protokołu zda'wczo - odbiorczego wraz z oświadczeniem o jego
kompletnościi zgodnościZ umową.
3. W tęrminię 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego opracowania
Zarnawiający ośwtadczy,czy je ptz71mĄe, czy też żądadokonania określonychzmian
lub nie przyjmuje go w całości.
4. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnió w opracowaniu przedstawione uwagi
w terminie 7 dni od daty przedstawieniauwag.
5. leŻe|i w terminie, o któr}łrn mowa w lst. 3, Zamawiający nie złoŻy iadnego
oświadczenia,uważasię, że przy1Ą opracowaniebez zastrzeŻen.

(w
tt

TI

$6

I. Z chwi|ąprzy1ęcia przedmiofu zamówienia przez Zarnawiającego, na Zamawiającego
przechodząautorskie prawa majątkowe.
2. Wykonawca wytuża zgodę na akfualizację dokumentacji kosztorysowej przez
Zarna'wiającegopo upły'lvie terminu jej ważności.

$7
I ' Z t1Ąlłuwykonania niniejszej umowy Wykonawcaotrzwa w}naglodzenie
. .)..a
n a k w 0 1 ęn e t t o :. ' . . . . . . . . . ' . . . .z.ł' ....(. s l o w n i e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z. l... .0.0. ./.|.0. 0

\

2.
3.
4.
5'

6.

7.
8.

Wyrragrodzenie powyŻsze obejmie zwrot wszelkich wydatków poniesionych przez
Wykonawcęw celu wykonanianiniejszejumowy.
Wykonawc a otrzymawpa.grodzenie określonew ust. 1 po wykonaniu zamówienia,
potwierdzonyn protokołemodbioru i po złożeniufaktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu
umowy bez zastrzeż.eń.
W prz1padktl zgłoszenia przez Zama,wiającego Zastrzeień, wystawienie faktury
będzie mogło nastąlió po usunięciu braków i protokolamym przejęciu ptzez
Zamawiającego.
Termin zapłatyfaktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 21
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wtaz z
podpisan1m przez shony plotokołemodbioru.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w dniu przyjęcia prac przez
Zamawiającego.
Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą Pasa.i Karola
Rudowskiego 10' 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771-27-98-77|.

$8
1. Wykonawca
zobowiązuje
sięwykonaÓprzedmiot
umowybezusterek.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do ich nieodpłatnejwymiany lub usunięcia w terminie do 7 dni od
daty zg).oszenia.
3. Wykonawca udziela '...'.......'....
miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru
całości
zamówienia.
2.

$e

Strony zastrzegająsobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejsząumowąlub nienaleŹle wykonaniezobowiązafiz umowywynikających.
$10
1. WykonawcazapłaciZama'wiającemu
następujące
kary umowne:
a) za odstąpienieod umowyprzezWykonawcęwskutekokoliczności,
za które
odpowiadaWykonawca- 20oń w5magrodzenia
bruttookreślonego
w $ 7 ust.1,
b) za zwłokę w rea|tzacji umowy. 0'25%owynagrodzenia brutto okeślonego
w$7ust. I zakuŻdydzieńzwłoki
c) za odstąlienie od umowy ptzez Zama,wtającego
z winy Wykonawcy 20%
w1nagrodzenia
brutto,określonego
w $ 7ust. 1,

2.
3.

1.
2.

d) za zwłokęw usunięciuwad - 0,25Yowyrragrodzenia
bruttookreślonego
w $7
ust. 1, Za każzdydzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonęgo przęz
Zamawtającegona usunięciewad .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącęgo
wysokośó
kar umownychdo wysokości
poniesionejszkody.
W przypadkuodstą:ieniaprzez Zamawiającego
od umowyz przyczyn leŻącychpo
stronieWykonawcy, Zamawiającyoprócz kar określonych
w ust. lc, zachowuje
prawo do kar umownych za z:włokęWykonawcy.
$ 11
W sprawach nieuregulowanychniniejszą umową mają zastosowanieprzepisy
usta.''r'y
z dnia 23 kwiętnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz' U.' Nr 16/64,poz. 93
póżn.
z
zm.).
Wszelkie zmiany lub uzupełnienianiniejszej umowy mogą nastąpićza zgodą
Stronw formiepisemnegoaneksupod rygoremnieważności.

$12
Wykonawca oświadcza,iŻ wyruŻazgodę na pzetwarzanie danych osobowych
zawańychw umowie oraz sporządzonej
na jej podstawiedokumentacjidla potrzeb
rea|izacji zadania pn. ''Rozbudowa ulicy Zalesickiej,, przez Miasto Piotrków
Trybunalski,zgodnie z ustawąz 29 sierpnia1997 r. o ochroniedanychosobowych
(Dz. U ' z 2002nr 101'poz, 926 z późn.zm')
$13
Sądemwłaściw1m
dla wszystkichspraw,które wyrikną z rea|izacjitej umowybędzie
sądw PiotrkowieTryb.
$14
Niniejsząumowę sporządzonow dwóch jednobrzmiącychegzemp|arzach,
po 1 egz.
d|aZamawia1ącego
i dla Wykonawcy.

Zamawiający :

IĘykonawca :

(pieczęć i podpis osoby
sk'ladania oświadczeńwoli w imieniu
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!
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Zaproszenie do składąniaofert ze strony Zamawiającegozostało
::....:'..:

t

Ś

ta.i\,..
i,,r.. -. tir!,,.:.

..2011r.przez
(pieczęći podpis
pos,ępowanlu w

)

FORMULARZ

OFERTY

na opracowaniedokumentacji projektowo - kosztorysowejbudowy ulicy Zawilej na
odcinku od ul. Regatowej do ulicy Zawiłej ( ciąg pieszo-jezdny)d|. ok.400m i u|icy
Gołębiejdł' ok. 47o m w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową poziemnej
infrastruktury technicznej.

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

N I P :. . . . . . . . . . . . . . . . .
REGON:
Numer rachunkubantowego:
przedmiotuzamówienia:
2' KalkulacjacenowaWykonawcyza realizacjęcałości
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:
zł.,a wraz z na|eŻnympodatkiemVAT w wysokośct
.'..''.'..%
za cenębrutto:
''.''.''.''.'
Zł';
poszczególne
w tym za
branże:

::::::::::::::::::::::::
b) oferujemy termin realizacji zamówienia: ...........'.dni/tygodni, 1tcząc od dnia
podpisania umowy;
3. oŚwiadczam, ii zapoznałem się z opisem przedmiotu zarnówienia i wynogami
Zamavtiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4- Załącznlkani do niniejszego formularza ofęrty stano.Wiącyniintegralną częśćoferty
są:
a) podpisany wzór umowy;

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeńwoli w imieniu Wykonawcy)

i Komunikacii
Dróg
Zanąd
l,llieiski

Rl#'T'f;;l;$1#i#,?iłił'.5

Piotrków Trybunalski7 czerwca20l 1r'

DUD.5s41-r/3/201r
l' ''].] .Ji.óJlnPicil(cii3 Tfl.Una]sxlĘ()
.,'\cEi''\RlA
oGÓLNA

-06-0I
, ?311

, e39\1 Ą

Pani Małgorzata
Majczyna
Dyrektor
Biura|nwestycji
i RemontÓw
ul.Szkolna28
97.300PiotrkówTrybuna|ski

Dot. sprawy:RlM.7011.1.5.2011.AŁ

W odpowiedzina pismoz dnia9 maja2011r'znak:RIM'7011.l.5.2011
AŁ Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji określaw}tyczne do projektowaniabudowy u|ic: Zavńłe1,
Gołębieji Zeglarskiej(na odcinku od ul' Koralowej do granicydz. nr ewid. 2412 obręb18
położonej
przy ul. Jeziornej63):
Ulica Zawiła:
l' Kategońadrogi_ drogagrrrinna.
2. Klasa drogi- L.
pĄektowa - 40 km/h.
3. Prędkość
4. Konstrukcjanawierzchnijezdni dla KR3.
_ jak w planiemiejscowym- l2 _ 15m'
5' Szerokośó
w liniachrozgraniczających
jezdni jak w planiemiejscowym- óm.
6. Szerokość
7. Szerokośóchodników_ minimum l.5m. Nawierzchniachodników dla oieszvchz kostki
betonowejna podsypcecementowo-piaskowej.
8. Warstwaścieralnanawierzchnijezdni z SMA.
9. Uwzględnićistniejącezjazdydo posesji.
jezdni.
l0, Należyprzewidziecprogi zł,ła|niĄąc'e
z kostkiwbudowanew konstrukcję
11. odwodnienie do kanalizacji deszczowejna odrębnychwaruŃach wg wytycznych
wydanychprzezPiotrkowskieWodociągii KanalizacjęSp. z o. o.
U|ica Gołębia:
Kategoriadrogi- drogagminna.
Klasa drogi- D.
Prędkość
projektowa_ 40 km/h'
Konstrukcjanawierzchnijezdni dla KR3.
_ jak w planiemiejscowym_ 10-12m.
Szerokośó
w liniachrozgraniczających
- 5m.
jezdni - jak w planiemiejscow1.rn
Szerokośc
_
Szerokość
chodników minimum l.5m. Nawierzchniachodnikówdla pieszychz kostki
betonowejna podsypcecementowo-piaskowej.
8 . Warstwaścieralnanawierzchnijezdni z SMA.
o Uwzględnićistniejącezjazdydo posesji.
jezdni'
1 0 .Należyprzewidziećprogizwalniającez kostkiwbudowanew konstrukcję
1l. odwodnienie do kanalizacji deszczowejna odrębnychwarunkach_ wg wytycznych
wydanychprzezPiotrkowskieWodociągii KanalizacjęSp. z o. o'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ulica żeg|arska:
Kategoria drogi - droga gninna.
Klasa drogi- L.
projektowa_ 40 km/h.
Prędkość
Konstrukcjanawierzchnijezdni dla KR3, ruch tylko pojazdów do 3.5t - bez ruchu
ranz}Ąowego'
-jak w planiemiejscowym- 20m.
5' Szerokość
w liniachrozgraniczających
jezdni - zalecanajak w planiemiejścowym
- 7rą minimalnie6m.
6. Szerokośc
_
7. Szerokość
chodników minimum 1.5m.Nawierzchniachodników dla pieszvchz kostki
betonowejna podsypcecementowo-piaskowej.
8. Przewidziec budowęścieźki
rowerowej.
9. Warstwaścieralnanawierzchnijezdni z SMA.
l0 Uwzględnićistniejącezjazdydo posesji.
l0. odwodnienie do kanalizacji devczowej na odrębnych warunkach _ wg wytycznych
wydanychprzezPiotrkowskieWodocĘi i KanalizacjęSp. z o. o.
l.
2.
3'
4.

Projektowane rozl,tiązal:napowinny być zgodne z Rozporządzaniem Ministra
Transportui Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawiewarunków technicznych,
jakim powinnyodpowiadaćdrogipublicznei ich usytuowanie(Dz. U. Nr 43' poz. 430).

PW..K Sp. z o.o.

Piofrkowskie Wodociągi i Kana|izacja Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa4
97-300Piotrków Trybuna|ski
Tel./Fax (0-44) 646-15-66
www.pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl

NIP: 77|-28.25.ó|l REGoN: l0075205ó
Konto:NoRDEA BANK PoLsKA s'Ą'Nf03 |4401257oo0ooooo lo84 |4o2 KRsNroooo343o5l . sad Reonow LóClz.srodmlcście
Kapitałz.akładowy3 300 000.00PLN opłaconyw calości

Piotrków
Trvbuna|ski.
17.05'201
1 r.
L . d z . T W P W . ...... . . . -. . . . . . . . . .t.2. .O. .1

URzĄD M|ASTA
Biuro |nwestycjii Remontów
ul. Szkolna28
97.300Piotrków Tryb'
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WARUNKITECHNICZNE

do celów projektowychiwykonania sieci wodociągowejoraz sanitarnej
w u|icach:ZAWIŁEJ (od ul. Regatowejdo u|.Zawiłej)'GoŁĘB|EJ oraz
ŹeotRRsrce.l (od ul. Kora|owejdo granicy działkinr ew' 24t2obr. 18)
w PiotrkowieTryb.

Wnioskodawca:

- UrządMiastaBiurolnwestycjii Remontów
u|.Szko|na28;97-300PiotrkówTryb.

l. WoDoc|ĄGl

1. Na|eży zaprojektowaó sieó wodociągową z rur po|iety|enowychtrójwarstwowych(których Warstwy
ochronnezewnętrzna i wewnętzna są Wykonanez niezwyk|eWytŻymałegotvvorzywaSztucznego PE,
poza jezdnią,w pasie
natomiastśrodkowaz po|iety|enu
k|asy PE 100 Rc). Wodociąg |oka|izować
wyznaczonymw miejscowymplaniejako ulica.
2. Głębokość
ułoienia rurociągówpowinnybyć takie' aby WarstwaprzykryciaWynosiłanie mniej niŻ 1,4 m
i nie byławiększaod 1'8 m.
3. Łączenie rur wykonywaóza pomocązgrzewania doczołowego|ubelektroporowego.
4. Trasę WodociągóWoznaczyć taśmąsygnaIizacyjno-ostzegawcząko|oruniebieskiegoz napisem ,,uwaga
woda".
5. Ce|em prawidłowej eksp|oatacji wodociągóW' na|eży zaprojektowaó zawory napowietrzającoodpoWietŻające.

Hydranty

Hydranty p. poż muszą posiadaÓ dopuszczenie centrum Naukowo-Badawczego
ochrony
- Józefów, oraz Stowazyszeniaochrony Antykorozyjnej
Pzeciwpożarowej
GSK-RAL. Należystosowaó
z automatycznym
hydrantymrozoodporne
odwodnieniem
z dodatkowymzamknięciemku|owymzabezpieczeniewypływuwody W p|zypadkuzłamania.Na|eŹy stosowaÓ hydrantynadziemnetyp
uzgodnionyz konserwatorem
zabytków)jednakW miejscachstwaŻajacychzagroŻenie
staromiejski(kolor
.1'6MPa z
podziemne
d|aruchukołowego
ipieszegona|eiyinsta|owaó
hydranty
na ciśnienie
nominalne
podwójnym
pozaosiqwodociągu
odcięciem
dopływu
i automatycznym
odwodnieniem.
Hydranty
lokaIizowaó
i pozapasemjezdni.
oIełe!iruslu8ivzakłesie:prjek|owa,|ia,budo}!'!vodoclągó}!,ikanolizacjisani|unrch,ekploatacjiujęć|r,otlDrch,baI
l ścieków, trunspor.| i sprząu specJalisllcznego' przevijanid silników i uslug remo ou,o budowlaL,ch'

-z-

Wykonaniehydrantówpowinnobyó z następującychmateriałów:
. głowica- Źe|iwoszare,
. wrzeciono- stal nierdzewna,
. uszczelnieniewzeciona typuO-ring,
. ko|umna- że|iwosferoida|ne
typuGGG 400 |ubsta|nierdzewna,
. stopamontażowa,
typuGGG 400'
obudowaku|i- że|iwosferoida|ne
. ochrona antykorozyjna - na zewnqltz powłokaz farby epoksydowejnanoszona e|ektrostatyczniez
dodatkowymlakieremnawiezchniowym odpornymna działanieUV.
Do zabezpieczeniadolnejczęścikorpusuhydrantóWnadziemnychi podziemnychnaIeŻystosowaóotuIinęz
korpusuPE-HD i włókninywykonanejz po|ipropy|enu.

Zasuwy

Zasuwy muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i dopuszczenie stowaŻyszenia ochrony
AntykorozyjnejGSK-RAL. Zasuwy na|eżystosowaó pzy zmianie średnicprzewodów w Węzłachtak aby
pzewód rozdzie|czy był odcięty od magistra|i|ub pŻewodu głównego.Zasuwy na sieci Wodociągowej
na|eżyprojektowaó ana|izującogó|ny p|an sieci wodociągowej,uwzględniająckierunki przepływuwody,
przestrzegąączasady oddzieleniapzewodu o mniejszejśrednicyod pzewodu o większejśrednicy.
Na sieciach rozdzie|czychna długichciągach na|eŹyzastosować zasuwy podziałoweW od|egłości
200 400 m.
Wykonanie zasuw k|inowych,krrzowych, bezgniazdowychz gładkim pze|otem powinno byó z
następującychmateriałów:
. korpus i pokrywa- że|iwosferoidalneGGG - 50'
. ochrona antykorozyjna . na zewnątŻ i wewnątz powłokaz farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
. t|zpień- sta| nierdzewna,
. uszczelnienietzpienia - Oring,
. k|in- że|iwoGGG-50 nawu|kanizowane
powłoką
z gumy EPDM
Powyższewymogi stosowaćrównieżdo zasuw odcinającychhydrantyp.poż.

||.KANAŁY SANITARNE

,|. Kanałysanitarne|oka|izować
W pęekou u|icw taki sposób,aby pozostawiÓwo|nemiejscepod
chodnikami
dIatrasypzyszłegogazociąguoraz kab|ienergetycznych
i te|ekomunikacyjnych.
2. KanałysanitarnezaprojeKowaÓz rurPCV o |itympzekrojuścianki
rury.
3. Pzed oddaniemkana|izacjido eksp|oatacji
na|eżypzeprowadzićinspekcjękamerąTV z obrotowq
głowicąW osi pionoweji poziomej'Z pzeprowadzonejinspekcjina|eŹywykonaÓ dokumentację
z
zapisemna nośniku
OD/DVD'którawinnapokazywaó m.in.połączenia
rur,wykresspadków,bieżący
pomiarod|egłości.
4. Pzy poektowaniu kana|izacji ne|eży bezwzg|ędniewykozystać profi|e podłużnekanałóW
pzez Hydroserwis
zaprojektowane
Łódźw roku2007d|acałego
osiedlaJeziorna||.
Studniekanalizacyjne
Kanałuzbroićw studnierewizyjnez kręgówże|betowych'
betonB45,łączonych
na uszcze|kigumowe,
stopniezłazowesta|owew otuliniepo|iamidowej
ko|oruŹóftego.
W miejscacho Wysokimpoziomiewody gruntowejstosowaćstudzienkiz PE o średnicy
DN 1,0 m
(materiał
nie z recyk|ingu)
|ubz po|imerobetonu.
Studnie rewizyjne na projektowanejsieci |oka|izowaótak, aby W miarę moż|iwości
mogłybyó
Wykorzystane
do częŚci przyłączykana|izacyjnych.
Dno studzienekbetonowychpowinnomieć pMę fundamentową
oraz gotoweWykonanefabrycznie
kinetyzblorcze.
Pzewidzieó włazy studni żze|iwne
z wype|nieniembetonowymbez zamków z trwa|ezamontowaną
wentyIacjikanałusanitarnegostosowaćrównieżwłazywentyIowane.
uszczeIkąD|a prawidłowej
oIe jenr aslugi v zak.esl.: budo|ł! wodociqgów i kana,izocji sanila,nrch' eksploa|ac]l uJęć wodnrch, badań laboro|oryjn,ch ,,od! i ściekóv
lnnspol.t, i sp|zę|u specjąIktlcfn.go' plzewijania silników i uslug renoŃot,,o bu.lowlot|ych.

-o-

ll|. PRzYŁĄczA KANALIZACJ| SAN|TARNEJ.
1' Pzyłącza kana|izacji sanitarnej na|eży wykonać do projektowanychkanałów sanitarnych
grawitacyjnych.
z rur PCV o |itympzekroju ściankirury i uzbroicW studnie
2' Przyłączasanitarnezaprojektowaó
(betonB.45)lubz po|imerobetonu
PCV/PP o
|ubstudnieinspekcyjne
że|betowe
rewizyjne
włazowe
kinetymin.@ 400 mm.
średnicy
3. Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kana|izacji sanitarnej nie mogą pzekraczać
dopuszcza|nychwskaźnikówzanieczyszczeń - RozporządzenieMinistra Budownictwaz dnia
r. DziennikUstawNr 136poz.964.
14.07.2006
4. W pzypadku posesji zabudowanychprzyłączakana|izacjisanitarnejprojektowaódo ściany
przyłącza
Na profi|upodłużnym
oznaczyć
z właścicie|em
nieruchomości.
budynkuw uzgodnieniu
ścianębudynku,poziom posadzki pańeru budynku|ub piwnicyi pańeru o i|e budynekjest
podpiwniczony.
5. W przypadkuposesji niezabudowanychprzyłączepoektowaó do ścianybudynkuna podstawie
p|anuzagospodarowania
nieruchomości,
a W przypadku
działki,o i|etaki p|anposiadaWłaścicie|
jest
p|anu zagospodarowaniadziałkip'zyłączezakończyć studzienkąinspekcyjnąna
gdy brak
posesji,w uzgodnieniu
z właścicie|em
nieruchomości.

lV. Pouczenie.
,|. Zabraniasię wprowadzaniado miejskiejkana|izacjisanitarnejwód opadowychi drenażowych.
rozltiąania technicznekonsu|tować
z PW|KSp. z o.o'
2. Na etapieprojektowania
do wykonania na|eżypisemniepowiadomióPW|K Sp. z o. o. o
3. Na 7 dni pzed przystą]ieniem
rozpoczęciurobót.
4. W przypadkugdy działkajest zaopatryWanaW Wodęze studniWłasnejdo roz|iczeńz PWiK Sp. z
odprowadzanych
ściekówkoniecznebędziezamontowanie
wodomierzana
o.o. iokreŚ|eniai|ości
studni. W projekcie uwzg|ędnićmiejsce i Sposób montaŹu wodomieza. Koszt zakupu,
orazutrzymania
wodomiezaspoczywają
na właścicieIu.
zainsta|owania
z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie
5. Zgodnie s 124 RozporządzeniaMinistra|nfrastruktury
jakimipowinnyodpowiadać
(Dz.U.Nr 75 Poz.
budynkii ich usytuowanie
warunkówtechnicznych,
piwnic i innych pomieszczeńw budynku,położonych
poniżejpoziomu,z
690) skana|izowanie
którego krótkotrwa|enie jest moi|iwy grawitacyjnyspływ ścieków' może być wykonane pod
warunkiem zainsta|owaniaw miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwza|ewowycho
ich szybkie zamknięcieręczne lub samoczynne,a w budynkach
konstrukcjiumoż|iwiającej
- zamknięciesamoczynne.
publicznej
użyteczności
przedzasypaniempod|egają
pzez PW|K
odbiorowitechnicznemu
6. Wykonanesieci oraz przyłącza
geodezyjnej.
Sp. z o. o., oraz inwentaryzacji
przezosobyprawnei
związanez budowąmogąbyó wykonywane
7. Robotyinsta|acyjno-inżynieryjne
przepisów.
z
fizycznedo tego uprawnione mocy obowiązujących
pzed uzgodnieniem
do uzgodnieniabranżowego
na posiedzeniu
8. Projektbudow|anyprzedłożlyć
ZUDP.
po uzgodnieniu
pozosiajew PW|KSp' z o'o'
dokumentacji
branżowym
9. 'l egzemp|aŻkop|etnej
10.Warunkitechniczneważnesą pzez okres2 |atod datyich wystawienia.
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i ściekófl' uaĄspo|tu i sp|zęt! spe.jalis|lczn.go, p|zei'ijania sil,|ikóu i nsh!g ftn,o ton'o b tloi,lanlch'
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3,łoos

do projektowania i budowy kanalizacji deszczowej w projektowanych odcinkach
dróg gminnych:ulicy ZawiĘ na odcinku od u|icyRegatowejdo ulicy Kora|owei'
ulicy Zeg|arskiejna odcinku od ulicy Kora|owejdo działki2412obt, 18,
oraz u|icy Gołębiej
Wnioskodawca:

- Biuro |nwestycjii RemontówUzędu Miastaw PiotrkowieTrybunalskim,ul. Szkolna28

!. Kanałydeszczowe
1. Ponieważpzewidywane jest wykonaniedróg nie na całymosied|u,|ecz na odcinkach
nieKórych u|ic' projekt kanalizacji deszczowej może nie pokrywać się z zakresem
projektudrogowego.z tego wzg|ęduna|eżypzy poeKowaniu kana|izacjideszczowej
Wyko|zystaćwcześniejszeopracowania dotyczące tego tematu, np. projeK biura
Hydroservicez Łodzi, opracowanyw roku2006.
2. Średnice kanałówdeszczowychzapoeKowaó w oparciuo ob|iczeniawie|kości
spływów
wykonane na podstawie schematycznejmapy z|ewni. Do ob|iczeń pzyjąć deszcz o
natężeniu130 |/s/ha(prawdopodobieństwo
50%).Współczynniksplywupowiezchniowego
pzyjąó wg rzeczywistegocharakterupokryciazlewni.
3. Do budowy kana|izacjideszczowej mogą byó użyte rury żelbetowewipro Ęczone na
uszcze|kigumowe,bądźruryz twozyw sńucznych z PCV |ubPP.
4. Studzienkirewizyjnez kręgów że|betowych
średnicyDn -,|,0 m z betonuklasy B 45 z
włazamiże|iwnymi
typuciężkiegoz wypełnieniem
betonowym.
5. Studzienki ściekowez osadnikamibez syfonów, betonowez wpustamiże|iwnymitypu
ciężkiegoi koszemz blachyocynkowanejdo usuwaniaosadów.
6. D|a ułatwieniaczyszczenia i konseruacji kanalów pzewidzieć w niektórych studniach
rewizyjnychosadnikigĘbokościnie większejniż.o,4 - 0'5 m. Wybór takichstudnipowinien
(np.na poĘczeniachkana'lów|ubprzy zmianie
byćuzasadnionywzg|ędamihydrau|icznymi
spadkukanałuz większegona mniejszy)
7' Potączenia rurociągów z twozyw sztucznych z betonowymistudniami rewizyjnymii
studzienkamiściekowymi
wykonaćz zastosowaniemodpowiednichkszta,łtek
do osadzenia
w ściankach
studzienek.

||. Przyłączakanalizacjideszczowej
1. P|zyŁączakana|izacjideszczowej do posesji projektowaćw uzgodnieniuz właścicie|em
nieruchomości
i ty|kow przypadkugdy występujewyrażnapotfeba wykonaniatakiego
przyącza'
ofe,aj.nr

', zahłesi.: pmjet|owania' bldo*r wdociqgó,ł i łanan.acji sani,arnlch, ckpl,d.acji ,.jęć ||odn!.h' badd,i hbord,o,,jnlch
"sł|.giflodr i ście*ów,lnnspo
4 i sp|żę,t/specjalż'tlcżn.go' p,żdidnio sihikó- i |,sh.a ,.nontowo b|.do|1,lAa!ch.
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lll. Pouczenie

1 . Wskazane.jest, aby na etapie projektowaniaroanviązanietechniczne konsultowanebyłoz
naszymzaktadem.
2. ProjeK budow|anypzedłożyćdo uzgodnieniabranżowego.
ą Warunkitechniczneważnesqprzez okres
2 |atod datyich wystawienia.
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