Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Kalwaria Zebrzydowska: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w
ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr
1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw
przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach
Numer ogłoszenia: 56829 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie
placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na
2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie
nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot
zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach
programu rządowego Radosna Szkoła: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w
Przytkowicach, 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu
Szkół nr 6 w Leńczach; w oparciu o ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz załączony program funkcjonalno użytkowy (dla zadania nr 1 i nr 2). 2. Na przedmiot
zamówienia składa się następujący zakres (dla każdego zadania): a) wykonanie 3-ch
koncepcji zagospodarowania małego placu zabaw na podstawie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej SIWZ) oraz załączonego Programu funkcjonalno - użytkowego
i przedłożenie do zaopiniowania przez Dyrektora Szkoły oraz Zamawiającego, celem wyboru
jednej koncepcji. b) wykonanie projektu budowlanego placu zabaw na podstawie wybranej
koncepcji, SIWZ i załączonego Programu funkcjonalno - użytkowego dla placu zabaw wraz
uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii oraz dokonanie zgłoszenia budowy placu zabaw

w Starostwie Powiatowym w Wadowicach Wydział Budownictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego. c) wykonanie placu zabaw opisanego szczegółowo w SIWZ, w załączonym
do niej Programie funkcjonalno - użytkowym oraz projekcie budowlanym, zgodnie ze
zgłoszeniem złożonym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. d) wykonanie wszelkich
innych prac i obowiązków wynikających z postanowień umowy. 3. Wykonawca uznaje, że
dokumenty o których mowa w punktach a-c (koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy,
projekt budowlany, SIWZ), są wystarczające i stanowią podstawę do kompletnego
zrealizowania zadania. 4. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt, do sporządzenia oraz
dostarczenia po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów
wymaganych przez ustawę Prawo budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem. 5.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora
nadzoru okazać wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty
a po wykonaniu umowy, przekazać je Zamawiającemu. 6. Roboty budowlano-montażowe
należy prowadzić zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji projektowej,
obowiązującymi normami i przepisami BHP. Parametry szkolnego placu zabaw takie jak
zgodność z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, gwarancja, rodzaj
i zastosowanie sprzętu rekreacyjnego, powierzchnia i nawierzchnia szkolnego placu zabaw,
jej kolor oraz amortyzacja upadku muszą być zgodne z założeniami programu rządowego
Radosna szkoła (załącznik nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w
sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915). 7. Szczegółowy
zakres robót określony został w SIWZ oraz Programie funkcjonalno - użytkowym. 8. W
przypadku gdyby Program funkcjonalno - użytkowy nie zawierał wszystkich elementów
potrzebnych do zaprojektowania i wykonania placu zabaw zgodnie z założeniami programu
rządowego Radosna szkoła (załącznik nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca
2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915) )
Wykonawca wykonana je w ramach umowy. 9. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną
ilość zadań. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0,
45.23.32.00-1, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
16.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, roboty budowlane z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej: dwie roboty
budowlane, polegające na wykonaniu placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną
wraz z wyposażeniem lub w ramach Programu Radosna Szkoła o wartości
minimum 100.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia
przedkładając wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane na
stanowisko: kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
posiadającą odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz przynależącą do
właściwej izby samorządu zawodowego
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na wartość co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
•

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku
polegania na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to należy przedłożyć w
formie pisemnej tj. w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. W celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od
Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.; 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku należy przedłożyć ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do
oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
przez notariusza; 3) oferta i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i
wymaganiami ustawowymi. W przypadku, gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) zmiany dotyczące podwykonawców i powierzonego im zakresu prac w stosunku do
wskazanego w ofercie; 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w
szczególności: warunkami atmosferycznymi oraz na skutek wystąpienia okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 3) zmiany ustawowej stawki

procentowej podatku VAT; 4) zmiana osób wymienionych w wykazie osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem posiadania przez następców tych
osób doświadczenia i uprawnień, co najmniej równoważnych doświadczeniu i uprawnieniom
wskazanych w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
określonych w SIWZ. Zmiana osób może być dokonana w przypadkach: śmierci, choroby lub
innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub gdy zmiana
stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy np.
rezygnacji
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, II
piętro, pokój nr 22.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul.
Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w
ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie
i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna
Szkoła przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach o powierzchni około 260 m2 (w tym
powierzchnia bezpieczna pod urządzenia rekreacyjne ok. 150 m2, powierzchnia
bezpieczna pod komunikację ok. 20 m2, powierzchnia pod teren zielony ok. 90 m2).
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo-rekreacyjne i małą architekturę
wysokiej jakości oraz nawierzchnie bezpieczne, a także zieleń otaczającą (izolacyjną i
dekoracyjną).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.10.00.00-8, 45.11.12.000, 45.23.32.00-1, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.08.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w
ramach programu Radosna Szkoła przy Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6
w Leńczach.
•

•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie
i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy
Punkcie Filialnym w Podolanach Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach o powierzchni około
240 m2 (w tym powierzchnia bezpieczna pod urządzenia rekreacyjne ok. 150 m2,
powierzchnia bezpieczna pod komunikację ok. 20 m2, powierzchnia pod teren zielony
ok. 70 m2). Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo-rekreacyjne i małą
architekturę wysokiej jakości oraz nawierzchnie bezpieczne, a także zieleń otaczającą
(izolacyjną i dekoracyjną).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.10.00.00-8, 45.11.12.000, 45.23.32.00-1, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.08.2014.

