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ul.Szkolna 28

(pieczęć jeclnostki Zamawiającego
dla któręi realizowane jest zamówienie)
(rt l .  ]oa,(.  Ą,4z .JDĄĄ k.Ł

Zaproszenie do skladania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoĘ 14'000 euro

na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic:
- Zawiłej na odcinku od ul. Regatowej do ulicy Zawiłej ( ciąg pieszo-jezdny) dł. ok 400m'
- u|icy Gołębiej d|. ok. 470m'
w Piotrkowie Trybuna|skim wraz zbldową poziemnej infrastruktury technicznej.

1 .

(rodzaj zamówieńa: dostawa/usługałobota budowlana)

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

opis przedmiotu zamówienia.

W zakresie w/w opracowania należy wykonać:
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 proj ekty podziału nieruchomości (ok. 5) sporządzonej
zgodnie z odrębnymi przepisami i przyjętej do państwowego zasobu
geodezfnego map z podziałem nieruchomości zgodnie 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 nieruchomości oraz 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)

c) projekt zagospodarowania terenu;
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 układem drogow1m,

e) proj ekt 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 ( proj ekt
przyłączy winien obejmowaó odcinki do wpustów ulicznych i do posesji;
przyłącze do posesji to odcinek od sieci w ulicy do granicy działki)

g) proj ekty budowlane i projekty wykonawcze ( budowlano- wykonawcze)
budowy kana1izacji sanitamej dla przedmiotowych ulic ( pĄekt przyłączy
winien obejmować odcinek od sieci kalaltzacji sanitamej do budynku,

2.



realizacja przyłącza w ramach inwestycji tylko w pasie drogowyn, przyłącza
powinny być skosztorysowane wyłącznie w pasie drogowyn),

h) projekty budowlane i pĄekty wykonawcze (budowlano- wykonawcze)
budowy sieci wodociągowej wraz z węzłami wodociągowymi (zasuwy i
hydranty p-poż.);

i) projekty budowlane i projekty wykonawcze (budowlano-wykonawcze)
usunięcia ewentualnych kolizji i przebudowy istniejących sieci,

j) projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowego,
ł) przedmiary robot ze szczegółow1łn opisem pozycji bęz nazw firmowych

zastosowanych materiałów,
k) kosztorysy inwestorskie.
l) specyfikacje techrriczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż;
m) uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń w;łnaganych przepisami

szczegó|nymi,
n) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze

względu na specyfikę projektowanego obiekfu budowlanego, uwzględnionej w
p|anie bezpieczeńs|wa i ochrony zdrowia (Dz.U '120 z 2003 r. poz. 1126),

r) załącznlki wynikające z art. 1ld _,,specustawy drogowej''

Infrastrukturę techniczną na|eży projektować w oparciu o wydane przez
zarządcę drogi wyĘczne do projektowania drogi oraz wydane przez gestorów
sieci warunki techniczne do projektowania sieci ( wytyczne MZDiK i warunki
techniczne PWiK na sieci wod.-kan. w za|ączeniu). Pozostale niezbędne do
projektowania warunki techniczne zobowiązany jest poryskać Projektant'
Uwaea
Przy okreś|aniu ca|kowitej wartości zamówienia, należy dodatkowo w ofercie
przedstawić zestawienie kosztowe za opracowanie dokumentacji technicznej
w rozbiciu na poszczególne branże:

o branżę drogową
o sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągową
o sieć kanalizacji deszczowej

Ponadto:
Projektant jest zobowiązany do zachowania szczegó|nej ostroŻności w zakresie
ochrony znaków osnowy geodezy.nej. W przypadku 1eie|i rea|izacja projektowanej
inwestycji nie moie się obyć bez zniszczenia znaków, w kosztorysie inwestorskim
należy przewidzieć koszty ich odtworzęnia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim
na|eŻy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej przed i po
wejściu Wykonawcy na plac budowy.
Loka|lzacja zjazdów na posesje oraz przebieg przyłączy do budyrków winien być
uzgodniony z właścicielem nieruchomości (na|eży załączyć oświadczenia).
PrZy wystą)ieniu kolizji z istniejącą infrastrukturą Projektant uzyska niezbędne
warunki techniczne dla jej przebudowy.

Zamav,, iai ac y pr zęka;Że :

- w>Ąyczne MZDiK 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 wodno-
kanalizacllnej na terenie osiedla ,, Jezioma II" w Piotrkowie Trybunalskim

- Koncepcję układu dróg w osiedlu budownictwa j ednorodzirrrrego ,,Jeziorna II''
w Piotrkowie Trybunalskim oplacowaną w f007r. przez Pracownię Inżynierii
Miejskiej Barbara Morawiec

. 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 przyłączarni do 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

Dokumentację projektowo.kosztorysowąnależy wykonaó w ilości :
a). Projekt zagospodarowania terenu - 6 egz. + wersja elektroniczna
b). Projekty budowlane i wykonawcze (budowlano-wykonawcze) - 6 egz. + wersj a

elektroniczna
c). Przedmiary robót .2 egz. ł wersja elektroniczna
d). Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. + wersja elektroniczna (wersja kst i pdf).
e). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. + wersj a

elektroniczna

Dokumentacja winna spetniać w1mogi okeślone w:
o Ustawie z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193,
poz. 1194 z późniejszymi zmianami)

. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 1ipca 2003 r' w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120
z 2003 r. poz.I133 z późntejszymi zmianami),

. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pĄektowej,
specyfrkacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjona1no.użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072
z późniejszymi zmianami)'

. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r ' w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno
użytkowym (Dz. U. Nr I30 z 2004 r. poz. 1389) - w zakresie opracowania
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

o Prawie budow1an}.rn, @z.U. z 2010 r' Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi
zmianami),

l W}.tycznych zawańych w innych tematycznych przepisach szczegółowych
i Polskich Normach,

ł Zasadachwiedzy techniczno _ budowlanej.



4.

a) oKres gwarancJl:
b) warunki płatności; Płatnikiem faktury będzie Miasto Piotrków Trybuna1ski

z siedzibą przy PasaŻl Karola Rudowskiego 10, 97.300 Piotrków
Trybunalski, NIP.77I-z./-98-.77I,21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury

c) irrrre szczegółowe wymagaria Zutlawiaj ącego:
. na etapie projektowania rozwiązaria techniczne powinny być

konsultowane z Biurem Inwostycji i Remontów ' z PWiK Spółka z o.o.
w Piotrkowię Trybunalskim, u1' Przemysłow a 4 oraz z MZDLK
w Piotrkowie Trybunalskim, ,i. Belzacka 776

Termin wykonania zamówienia.
- do dnia 30 listopada 2011r.

Sposób przygotowania oferĘ oraz miejsce i termin sk|adania ofert.
ofertę naleŹy z|ożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie : Urzędu Miasta ul. Szkolna 28' 9,7'300 Piotrków
Trybunalski pokój nr 35

lub
b) przesłaó na adres: Urząd Miasta ul. Szkolna 28 97 -300 Piotrków Trybunalski

pokój nr 35 (zap5Ąania te|. 044 732 18 29)
lub

c) faxem na rtr :042732 18 43
lub

d) w wersji elektronicznej na e-mail: a.lagwa@piotrkow.pl
w nieprzekłaczalnym termińe: do dnia 11 lipca 2011r.
oferty otrzymane po terminie składania ofert Zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
Do oferty musząbyó dołączone następujące dokumenty:

a. wypełniony i podpisany formu|arz oferty;
b. podpisany wzór umowy;
c. inne dokumenty (np. opisy fimkcjonalne i techniczne oferowanego

przedmiotu Zamówienia; ceńyfikaty itp ' _ o ile byty wymagane przez
Zamawiaj ącego)

{r\r
\ yvw



c) wzór umowy.

Za:warta dnia .'.'....'........ 2011 r. w Piotrkowie Tryb.' pomiędzy: Miastem

l]:::::- l:*ll..f ::-..Yt" 
Rudowskiego 1 0' reprezentow anvm przez:

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . .
zwan}rrn dalej ,,Zamawiającym'' z jednej stony, a
F i rmą . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  ' .  ' .

;;;"^ii^ló ',ilii;;;;;;;.," 
- 

ej shony.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych' zawarto umowę
następującej treści: 

$ 1
1. Przedmiotem umowyjest opracowanie dokumentacji 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 technicznej dla pohzeb
Zamawiającego .

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobov,liązuje się wykonać wszelkie niezbędne c4mności

dla nea|izowania przedmiotu umowy okeślonego w ust. 1. w zakresie opracowania:

a. mapy d/c proj ektowych w postaci numerycznej w skali 1:500, z dokonaniem
kontroli usltuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar
wszystkich elementów naziemnych sieci,

b. mapy zawierającej projekty podziafu nieruchomości (ok' 5) sporządzone
zgodnie z odrębnymi przepisami i prz!ęte do pństwowego zasobu
geodezfnego map z podziałem nieruchomości zgodnie 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 poŻniejszymi zmianami)

c. projekty zagospodarowaniaterenu;
d. 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 układem drogowym,

e. projekt budowlany i projekt wykonawczy (budowlano - wykonawczy)
branŻa drogowa budowy ul. Gołębiej wIaz Zę zjazdarni na posesje i zieienią
zw ięaną z układęm dro gowyn,

f. proj ekty 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;
przyłącze do posesji to odcinek od sieci w ulicy do granicy działki)

g' pĄekty budowlane i projekty wykonawcze ( budowlano. wykonawcze)
budowy kanalizacji sanitamej dla przedmiotowych ulic ( projekt przyłączy



3.

winien obejmowaó odcinek od sieci knalizac1i sanitamej do budynku,

rea|izacja przyłącza w ramach inwestycji tylko w pasie drogowym, przyłącza

powinny byó skosztorysowane wyłącznie w pasie drogowym),
i. projekty budowlane i projekty wykonawcze (budowlano- wykonawcze)

budowy sieci wodociągowej wraz z węzłami wodociągow1tni (zasuwy i

hydranty p-poż.);
j. projekty organizacji ruchu na czas budowy i docelowe,
k. przedmiary rcbót ze szczegółowym opisem pozycji bez naz:w firmowych

zastosowanych matęriałów'
l. kosztorysyinwestorskie.
m. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż;
n. uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń w1maganych przepisami

szczegó|nymi,
o. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w
p|antebezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U '120 z 2003 r. poz. 1'126)'

r. załącznlki wynikające z art. Lld ,,specustawy drogowej''
W ramach czynności o których mowa w ust. 1 Wykonawca uzyska:
. niezbędne brakujące warunki techniczne do proj ektowania, opinie, uzgodnienia
i pozwoleniawyrnaganęprzepisamiszczegółowymi'
- dane wy.ściowe do projektowania nie określone w niniejszej umowie.
Zamavłiający przekażze Wykonawcy celem uwzględnienia w projekcie wwczne
i warunki techniczne do pĄekowania.
Wykonawca oświadcza, ii przedmiot umowy zostanie nea|izowany z zachowaniem
umówionych terminów or az na|eżrytej staranrrości.

$2
Wykonawca oświadcza' Źe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuj e
stosownąbazą do wykonania przedmiotu umowy.
Dokumentacja proj ektowa o której mowa w ust. 1 Zostanię sporządzona w 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
szczegółowego Zakesu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003
r. poz. l l33 z póżruejsz5,rni zmianami).

c) Rozporządzęniem Ministra Infrastruktury z dnia f września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji proj ektowej, 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

A

5.

1 .

f .



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. 1.623 z późniejszymt
zmianami),

f) W1'tycznyni zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych
i Polskich Normach,

g) Zasadami wiedzy techniczno budowlanej.

3. 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
wejściu Wykonawcy na plac budowy.

4' Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia z właścicielem posesji lokalizacji
zjazdów na posesje oraz przebiegu przyłączy do budynków (naleizy załączyć
oświadczenia). 

$ 3
Poszczególne elementy dokumentacji pĄektowej ' o której mowa w $1, naleŹy wykonać
w nizej podanej ilości egzemplarzy :

a). Projekt zagospodarowania terenu - 6 egz. + wersla elektroniczna
b). PĄekty budowlane i wykonawcze (budow1ano-wykonawcze) - 6 egz, +

wersja elektroniczna
c). Przedmiary robót - 2 egz' r wersja elektroniczna

d). Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. + wersja elektroniczna (wersja kst i pdf)
e).Specyfikacje technicznę wykonania i odbioru robót- 2 egz.+ wersja

elektroniczna

$4
1. Wykonawca moie korzystaÓ z pomocy irrnych osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
2. Strony zobowiązują się współdziałaó ze sobą ściśle przy wykonytvaniu niniejszej

umowy.
3. Wykonawca zobowięany jest do zachowania w taj emnicy wszystkich informacj i

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
kompletności i zgodności Z umową.

3. W tęrminię 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego opracowania
Zarnawiający ośwtadczy, czy je ptz71mĄe, czy też żąda dokonania określonych zmian
lub nie przyjmuj e go w całości.

4. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnió w opracowaniu przedstawione uwagi
w terminie 7 dni od daty przedstawienia uwag.

5. leŻe|i w terminie, o któr}łrn mowa w lst. 3, Zamawiający nie złoŻy iadnego
oświadczenia, uważa się, że przy1Ą opracowanie bez zastrzeŻen.

tt
TI(w.



$6
I. Z chwi|ąprzy1ęcia przedmiofu zamówienia przez Zarnawiającego, na Zamawiającego

przechodzą autorskie prawa majątkowe.
2. Wykonawca wytuża zgodę na akfualizację dokumentacji kosztorysowej przez

Zarna'wiającego po upły'lvie terminu jej ważności.

$7
I ' Z t1Ąlłu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzwa w}naglodzenie

na  kw01ę  ne t t o :  . ' . . . . . . . . . ' . . . . . ' . . .  z ł . .  ( s l own i e  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z l .  0 0 / | 00 ) .  a

\

2. Wyrragrodzenie powyŻsze obejmie zwrot wszelkich wydatków poniesionych przez
Wykonawcę w celu wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawc a otrzymawpa.grodzenie określone w ust. 1 po wykonaniu zamówienia,
potwierdzonyn protokołem odbioru i po złożeniu faktury.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu
umowy bez zastrzeż.eń.

5' W prz1padktl zgłoszenia przez Zama,wiającego Zastrzeień, wystawienie faktury
będzie mogło nastąlió po usunięciu braków i protokolamym przejęciu ptzez
Zamawiającego.

6. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 21
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wtaz z
podpisan1m przez shony plotokołem odbioru.

7. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w dniu przyjęcia prac przez
Zamawiającego.

8. 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 się wykonaÓ przedmiot umowy bez usterek.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca

zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do 7 dni od
daty zg).oszenia.

3. Wykonawca udziela '...'.......'.... miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru
całości zamówienia.

$e
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejszą umową lub nienaleŹle wykonanie zob owiązafi z umowy wynikających.

$10
1. Wykonawca zapłaci Zama'wiającemu następujące kary umowne :

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca - 20oń w5magrodzenia brutto określonego w $ 7 ust.1,

b) za zwłokę w rea|tzacji umowy. 0'25%o wynagrodzenia brutto okeślonego
w$7ust. I zakuŻdy dzień zwłoki

c) za odstąlienie od umowy ptzez Zama,wtającego z winy Wykonawcy 20%
w1nagrodzenia brutto, określonego w $ 7ust. 1,
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d) za zwłokę w usunięciu wad - 0,25Yo wyrragrodzenia brutto określonego w $ 7
ust. 1, Za każzdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonęgo przęz
Zamawtającego na usunięcie wad .

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącęgo wysokośó kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

3. W przypadku odstą:ienia przez Zamawiającego od umowy z p rzyczyn leŻących po
stronie Wykonaw cy, Zamawiający oprócz kar określonych w ust. lc, zachowuje
prawo do kar umownych za z:włokę Wykonawcy.

$  11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

usta.''r'y z dnia 23 kwiętnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz' U.' Nr 16/64, poz. 93
z póżn. zm.).

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą
Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

$12
Wykonawca oświadcza, iŻ wyruŻa zgodę na pzetwarzanie danych osobowych
zawańych w umowie oraz sporządzonej na jej podstawie dokumentacji dla potrzeb
rea|izacji zadania pn. ''Rozbudowa ulicy Zalesickiej,, przez Miasto Piotrków
Trybunalski, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U ' z 2002 nr 101' poz, 926 z późn. zm')

$13
Sądem właściw1m dla wszystkich spraw, które wyrikną z rea|izacji tej umowy będzie
sąd w Piotrkowie Tryb.

$14
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po 1 egz.
d|a Zamawia1ącego i dla Wykonawcy .

Zamawiający : IĘykonawca :

(pieczęć i podpis osoby
sk'ladania oświadczeń woli w imieniu

Zaproszenie do składąnia ofert ze strony Zamawiającego zostało

::....:'. .:
t a . i \ , . .

i , , r . .  - .  t i r  ! , , . : .

..201 1r. przez
(pieczęć i podpis
pos,ępowanlu w
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{
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FORMULARZ OFERTY

na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zawilej na
odcinku od ul. Regatowej do ulicy Zawiłej ( ciąg pieszo-jezdny) d|. ok.400m i u|icy
Gołębiej dł' ok. 47o m w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową poziemnej
infrastruktu ry technicznej.

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

NIP:  . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGON:
Numer rachunku bantowego :

2' Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:

zł., a wraz z na|eŻnym podatkiem VAT w wysokośct
. ' . . ' ' . ' . .% za cenę brutto: ' ' . ' ' . ' ' . ' ' . '  Zł';
w tym za poszczególne branże:

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
b) oferuj emy termin realizacji zamówienia: ...........'. dni/tygo dni, 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.Wiącyni integralną część oferty

są:
a) podpisany wzór umowy;

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



l,llieiski Zanąd Dróg i Komunikacii
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DUD.5s41-r/3/201r

Piotrków Trybunalski 7 czerwca 20l 1r'

Pani Małgorzata Majczyna
Dyrektor Biura |nwestycji i RemontÓw
ul. Szkolna 28
97.300 Piotrków Trybuna|ski

l '  ' ' ] . ]  . J i . ó J ln  P i c i l ( c i i3  T f l .Una]sx lĘ()
. , ' \ cE i ' ' \R lA  oGÓLNA
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, e39\1 Ą
Dot. sprawy: RlM.701 1.1.5.201 1.AŁ

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 maja 2011r' znak: RIM'7011.l.5.2011 AŁ Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji określa w}tyczne do projektowania budowy u|ic: Zavńłe1,
Gołębiej i Zeglarskiej (na odcinku od ul' Koralowej do granicy dz. nr ewid. 2412 obręb 18
położonej przy ul. Jeziornej 63):

Ulica Zawiła:

l' Kategońa drogi _ droga grrrinna.
2. Klasa drogi - L.
3. Prędkość pĄektowa - 40 km/h.
4. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR3.
5' Szerokośó w liniach rozgraniczających _ jak w planie miejscowym - l2 _ 15m'
6. Szerokość jezdni - jak w planie miejscowym - óm.
7. Szerokośó chodników _ minimum l.5m. Nawierzchnia chodników dla oieszvch z kostki

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
8. Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z SMA.
9. Uwzględnić istniejące zjazdy do posesji.
l0, Należy przewidziec progi zł,ła|niĄąc'e z kostki wbudowane w konstrukcję jezdni.
1 1. odwodnienie do kanalizacji deszczowej na odrębnych waruŃach - wg wytycznych

wydanych przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o.

U|ica Gołębia:

Kategoria drogi - droga gminna.
Klasa drogi - D.
Prędkość projektowa _ 40 km/h'
Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR3.
Szerokośó w liniach rozgraniczających _ jak w planie miejscowym _ 10-12m.
Szerokośc jezdni - jak w planie miejscow1.rn - 5m.
Szerokość chodników _ minimum l.5m. Nawierzchnia chodników dla pieszych z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z SMA.
Uwzględnić istniejące zjazdy do posesji.
Należy przewidzieć progi zwalniające z kostki wbudowane w konstrukcję jezdni'

1l. odwodnienie do kanalizacji deszczowej na odrębnych warunkach _ wg wytycznych
wydanych przez Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o'

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

8 .
o
10.



Ulica żeg|arska:

l. Kategoria drogi - droga gninna.
2. Klasa drogi - L.
3' Prędkość projektowa _ 40 km/h.
4. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR3, ruch tylko pojazdów do 3.5t - bez ruchu

ranz}Ąowego'
5' Szerokość w liniach rozgraniczających -jak w planie miejscowym - 20m.
6. Szerokośc jezdni - zalecana jak w planie miejścowym - 7rą minimalnie 6m.
7. Szerokość chodników _ minimum 1.5m. Nawierzchnia chodników dla pieszvch z kostki

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
8. Przewidziec budowę ścieźki rowerowej.
9. Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z SMA.
l0 Uwzględnić istniejące zjazdy do posesji.
l0. odwodnienie do kanalizacji devczowej na odrębnych warunkach _ wg wytycznych

wydanych przez Piotrkowskie WodocĘi i Kanalizację Sp. z o. o.

Projektowane rozl,tiązal:na powinny być zgodne z Rozporządzaniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43' poz. 430).



PW..K Sp. z o.o.

Piofrkowskie Wodociągi i Kana|izacja Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 4
97-300 Piotrków 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 |4401257oo0o oooo lo84 |4o2 KRsNroooo343o5l . sad Reonow LóClz.srodmlcście

Kapitał z.akładowy 3 300 000.00 PLN opłacony w calości

L .dz .TWPW.. . .  . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . .  t2O1 1

Piotrków Trvbuna|ski. 17.05'201 1 r.

URzĄD M|ASTA
Biuro |nwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28
97.300 Piotrków Tryb'

Z rr r,5- 1l i l

I'  WARUNKITECHNICZNE

do celów projektowych iwykonania sieci wodociągowej oraz sanitarnej
w u|icach: ZAWIŁEJ (od ul. Regatowej do u|. Zawiłej)' GoŁĘB|EJ oraz
ŹeotRRsrce.l (od ul. Kora|owej do granicy działki nr ew' 24t2 obr. 18)

w Piotrkowie Tryb.

Wnioskodawca: - Urząd Miasta Biuro lnwestycji i Remontów
u|. Szko|na 28; 97-300 Piotrków Tryb.

l. WoDoc|ĄGl
1. Na|eży zaprojektowaó sieó wodociągową z rur po|iety|enowych trójwarstwowych (których Warstwy

ochronne zewnętrzna i wewnętzna są Wykonane z niezwyk|e WytŻymałego tvvorzywa Sztucznego PE,
natomiast środkowa z po|iety|enu k|asy PE 100 Rc). Wodociąg |oka|izować poza jezdnią, w pasie
wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica.

2. Głębokość ułoienia rurociągów powinny być takie' aby Warstwa przykrycia Wynosiła nie mniej niŻ 1 ,4 m
i nie była większa od 1 '8 m.

3. Łączenie rur wykonywaó za pomocą zgrz ewania doczołowego |ub elektroporowego.
4. Trasę WodociągóW oznaczyć taśmą sygnaIizacyjno-ostzegawczą ko|oru niebieskiego z napisem ,,uwaga

woda".
5. Ce|em prawidłowej eksp|oatacji wodociągóW' na|eży zaprojektowaó zawory napowietrzająco-

odpoWietŻające.

Hydranty
Hydranty p. poż muszą posiadaÓ dopuszczenie centrum Naukowo-Badawczego ochrony
Pzeciwpożarowej - Józefów, oraz Stowazyszenia ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Należy stosowaó
hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknięciem ku|owym -
zabezpieczenie wypływu wody W p|zypadku złamania. Na|eŹy stosowaÓ hydranty nadziemne typ
staromiejski(kolor uzgodniony z konserwatorem zabytków) jednak W miejscach stwaŻajacych zagroŻenie
d|a ruchu kołowego ipieszego na|eiy insta|owaó hydranty podziemne na ciśnienie nominalne .1'6 MPa z
podwójnym odcięciem dopływu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokaIizowaó poza osiq wodociągu
i poza pasem jezdni.

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'
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Wykonanie hydrantów powinno byó z następujących materiałów:
. głowica - Źe|iwo szare,
. wrzeciono - stal nierdzewna,
. uszczelnienie wzeciona typu O-ring,
. ko|umna - że|iwo sferoida|ne typu GGG 400 |ub sta| nierdzewna,
. stopa montażowa, obudowa ku|i - że|iwo sferoida|ne typu GGG 400'
. ochrona antykorozyjna - na zewnqltz powłoka z farby epoksydowej nanoszona e|ektrostatycznie z

dodatkowym lakierem nawiezchniowym odpornym na działanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej części korpusu hydrantóW nadziemnych i podziemnych naIeŻy stosowaó otuIinę z
korpusu PE-HD i włókniny wykonanej z po|ipropy|enu.

Zasuwy
Zasuwy muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i dopuszczenie stowaŻyszenia ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy na|eży stosowaó pzy zmianie średnic przewodów w Węzłach tak aby
pzewód rozdzie|czy był odcięty od magistra|i |ub pŻewodu głównego. Zasuwy na sieci Wodociągowej
na|eży projektowaó ana|izując ogó|ny p|an sieci wodociągowej, uwzględniając kierunki przepływu wody,
przestrzegąąc zasady oddzielenia pzewodu o mniejszej średnicy od pzewodu o większej średnicy.
Na sieciach rozdzie|czych na długich ciągach na|eŹy zastosować zasuwy podziałowe W od|egłości 200 -
400 m.
Wykonanie zasuw k|inowych, krrzowych, bezgniazdowych z gładkim pze|otem powinno byó z
następujących materiałów:

. korpus i pokrywa - że|iwo sferoidalne GGG - 50'

. ochrona antykorozyjna . na zewnątŻ i wewnątz powłoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

. t|zpień - sta| nierdzewna,

. uszczelnienie tzpienia - Oring,

. k|in - że|iwo GGG-50 nawu|kanizowane powłoką z gumy EPDM

Powyższe wymogi stosować również do zasuw odcinających hydranty p.poż.

||. KANAŁY SANITARNE,|. Kanały sanitarne |oka|izować W pęekou u|ic w taki sposób, aby pozostawiÓ wo|ne miejsce pod
chodnikami dIa trasy pzyszłego gazociągu oraz kab|i energetycznych i te|ekomunikacyjnych.

2. Kanały sanitarne zaprojeKowaÓ z rur PCV o |itym pzekroju ścianki rury.
3. Pzed oddaniem kana|izacji do eksp|oatacji na|eży pzeprowadzić inspekcję kamerą TV z obrotowq

głowicą W osi pionowej i poziomej' Z pzeprowadzonej inspekcji na|eŹy wykonaÓ dokumentację z
zapisem na nośniku OD/DVD' która winna pokazywaó m.in. połączenia rur, wykres spadków, bieżący
pomiar od|egłości.

4. Pzy poektowaniu kana|izacji ne|eży bezwzg|ędnie wykozystać profi|e podłużne kanałóW
zaprojektowane pzez Hydroserwis Łódź w roku 2007 d|a całego osiedla Jeziorna ||.

Studnie kanalizacyjne
Kanał uzbroić w studnie rewizyjne z kręgów że|betowych' beton B45, łączonych na uszcze|ki gumowe,
stopnie złazowe sta|owe w otulinie po|iamidowej ko|oru Źóftego.
W miejscach o Wysokim poziomie wody gruntowej stosować studzienki z PE o średnicy DN 1,0 m
(materiał nie z recyk|ingu) |ub z po|imerobetonu.
Studnie rewizyjne na projektowanej sieci |oka|izowaó tak, aby W miarę moż|iwości mogły byó
Wykorzystane do częŚci przyłączy kana|izacyjnych.
Dno studzienek betonowych powinno mieć pMę fundamentową oraz gotowe Wykonane fabrycznie
kinety zblorcze.
Pzewidzieó włazy studni żze|iwne z wype|nieniem betonowym bez zamków z trwa|e zamontowaną
uszczeIką D|a prawidłowej wentyIacji kanału sanitarnego stosować również włazy wentyIowane.

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.
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ll|. PRzYŁĄczA KANALIZACJ| SAN|TARNEJ.
1' Pzyłącza kana|izacji sanitarnej na|eży wykonać do projektowanych kanałów sanitarnych

grawitacyjnych.
2' Przyłącza sanitarne zaprojektowaó z rur PCV o |itym pzekroju ścianki rury i uzbroic W studnie

rewizyjne włazowe że|betowe (beton B.45) lub z po|imerobetonu |ub studnie inspekcyjne PCV/PP o
średnicy kinety min. @ 400 mm.

3. Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kana|izacji sanitarnej nie mogą pzekraczać
dopuszcza|nych wskaźników zanieczyszczeń - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

4. W pzypadku posesji zabudowanych przyłącza kana|izacji sanitarnej projektowaó do ściany
budynku w uzgodnieniu z właścicie|em nieruchomości. Na profi|u podłużnym przyłącza oznaczyć
ścianę budynku, poziom posadzki pańeru budynku |ub piwnicy i pańeru o i|e budynek jest
podpiwniczony.

5. W przypadku posesji niezabudowanych przyłącze poektowaó do ściany budynku na podstawie
p|anu zagospodarowania działki, o i|e taki p|an posiada Właścicie| nieruchomości, a W przypadku
gdy brak jest p|anu zagospodarowania działki p'zyłącze zakończyć studzienką inspekcyjną na
posesji, w uzgodnieniu z właścicie|em nieruchomości.

lV. Pouczenie.
,|. Zabrania się wprowadzania do miejskiej kana|izacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych.
2. Na etapie projektowania rozltiąania techniczne konsu|tować z PW|K Sp. z o.o'
3. Na 7 dni pzed przystą]ieniem do wykonania na|eży pisemnie powiadomió PW|K Sp. z o. o. o

rozpoczęciu robót.
4. W przypadku gdy działka jest zaopatryWana W Wodę ze studni Własnej do roz|iczeń z PWiK Sp. z

o.o. iokreŚ|enia i|ości odprowadzanych ścieków konieczne będzie zamontowanie wodomierza na
studni. W projekcie uwzg|ędnić miejsce i Sposób montaŹu wodomieza. Koszt zakupu,
zainsta|owania oraz utrzymania wodomieza spoczywają na właścicieIu.

5. Zgodnie s 124 Rozporządzenia Ministra |nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 Poz.
690) skana|izowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z
którego krótkotrwa|e nie jest moi|iwy grawitacyjny spływ ścieków' może być wykonane pod
warunkiem zainsta|owania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwza|ewowych o
konstrukcji umoż|iwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach
użyteczności publicznej - zamknięcie samoczynne.

6. Wykonane sieci oraz przyłącza przed zasypaniem pod|egają odbiorowi technicznemu pzez PW|K
Sp. z o. o., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Roboty insta|acyjno-inżynieryjne związane z budową mogą byó wykonywane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów.

8. Projekt budow|any przedłożlyć do uzgodnienia branżowego pzed uzgodnieniem na posiedzeniu
ZUDP.

9. 'l egzemp|aŻ kop|etnej dokumentacji po uzgodnieniu branżowym pozosiaje w PW|K Sp' z o'o'
10. Warunki techniczne ważne są pzez okres 2 |at od daty ich wystawienia.

::iffii::
Warunki techniczne otfymałam (łem) :... ' ' ' ' ' ....... ' ' ' ' . ' ' .. '. '.........

oferujenr ashgi v zak,esie: prujektowania, budo|ły wo..ociqgó|9 i kanalizocji sanitatnrch' eksploalacji ujęć |'odirch' bada'i loboralounrch wodr
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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do projektowania i budowy kanalizacji deszczowej w projektowanych odcinkach
dróg gminnych: ulicy ZawiĘ na odcinku od u|icy Regatowej do ulicy Kora|owei'

ulicy Zeg|arskiej na odcinku od ulicy Kora|owej do działki 2412 obt, 18,
oraz u|icy Gołębiej

Wnioskodawca: - Biuro |nwestycji i Remontów Uzędu Miasta w Piotrkowie Trybu-
nalskim, ul. Szkolna 28

!. Kanały deszczowe
1 . Ponieważ pzewidywane jest wykonanie dróg nie na całym osied|u, |ecz na odcinkach

nieKórych u|ic' projekt kanalizacji deszczowej może nie pokrywać się z zakresem
projektu drogowego. z tego wzg|ędu na|eży pzy poeKowaniu kana|izacji deszczowej
Wyko|zystać wcześniejsze opracowania dotyczące tego tematu, np. projeK biura
Hydroservice z Łodzi, opracowany w roku 2006.

2. Średnice kanałów deszczowych zapoeKowaó w oparciu o ob|iczenia wie|kości spływów
wykonane na podstawie schematycznej mapy z|ewni. Do ob|iczeń pzyjąć deszcz o
natężeniu 130 |/s/ha (prawdopodobieństwo 50%). Współczynnik splywu powiezchniowego
pzyjąó wg rzeczywistego charakteru pokrycia zlewni.

3. Do budowy kana|izacji deszczowej mogą byó użyte rury żelbetowe wipro Ęczone na
uszcze|ki gumowe, bądź rury z twozyw sńucznych z PCV |ub PP.

4. Studzienki rewizyjne z kręgów że|betowych średnicy Dn -,|,0 m z betonu klasy B 45 z
włazami że|iwnymi typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.

5. Studzienki ściekowe z osadnikami bez syfonów, betonowe z wpustami że|iwnymi typu
ciężkiego i koszem z blachy ocynkowanej do usuwania osadów.

6. D|a ułatwienia czyszczenia i konseruacji kanalów pzewidzieć w niektórych studniach
rewizyjnych osadniki gĘbokości nie większej niż. o,4 - 0'5 m. Wybór takich studni powinien
być uzasadniony wzg|ędami hydrau|icznymi (np. na poĘczeniach kana'lów |ub przy zmianie
spadku kanału z większego na mniejszy)

7' Potączenia rurociągów z twozyw sztucznych z betonowymi studniami rewizyjnymi i
studzienkami ściekowymi wykonać z zastosowaniem odpowiednich kszta,łtek do osadzenia
w ściankach studzienek.

||. Przyłącza kanalizacji deszczowej
1. P|zyŁącza kana|izacji deszczowej do posesji projektować w uzgodnieniu z właścicie|em

nieruchomości i ty|ko w przypadku gdy występuje wyrażna potfeba wykonania takiego
przyącza'
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o.o,
lll. Pouczenie

Wskazane.jest, aby na etapie projektowania roanviązanie techniczne konsultowane było z
naszym zaktadem.
ProjeK budow|any pzedłożyć do uzgodnienia branżowego.
Warunki techniczne ważne sqprzez okres 2 |at od daty ich wystawienia.

"kh,,
flvr inż. Micral Rżonek
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