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1. ZAMAWIAJ ĄCY 

 
W niniejszym post ępowaniu Zamawiaj ący jest jednocze śnie Inwestorem w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
tel. 59 840 00 39 
fax 59 841 83 02 
e-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl 
www: www.wodociagi.slupsk.pl 
 
 

2. ADRES DO KORESPONDENCJI 
 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk 
ul. Elizy Orzeszkowej 1 
tel. 59 840 00 39 
fax 59 841 83 02 
e-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl 
www: www.wodociagi.slupsk.pl 

 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

 
Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy portierni wraz z zagospodarowaniem terenu 
bazy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zlokalizowanej na działkach nr 165/2, 166/1, 166/3, 166/4, 167/1 
obręb 6 w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, polegające na: 
 

• Etap I – wykonaniu odcinka ogrodzenia zewnętrznego przy ul. E. Orzeszkowej o szacunkowej 
długości ok. 41m w tym brama b1, L=7,8m z furtką typu F2 o szerokości 1,27m. Brama z 
dedykowanym napędem elektrycznym, sterowana falami radiowymi oraz drogą przewodową. 
Podłączenie zasilania, sterownia po stronie Zamawiającego. Furtka wyposaŜona w elektro 
zamek do którego podłączenie wykona Zamawiający. 

• Etap II – wykonaniu wjazdów na teren Spółki od ul. E. Orzeszkowej wraz z drogami, parkingami i 
chodnikami oraz ogrodzeniem wewnętrznym na terenie Spółki w granicach określonych w 
Załączniku graficznym nr 1 do WZ.  

• Etap III – przebudowie portierni, wraz z przeniesieniem istniejącego szlabanu dwuskrzydłowego z 
napędem elektrycznym. 

• Etap IV - wykonaniu odcinka ogrodzenia zewnętrznego od naroŜnika przy ul. E. Orzeszkowej do 
istniejącego ogrodzenia przy obecnej bramie wjazdowej na teren Spółki, o szacunkowej długości 
ok. 52m. 

 
4.1. Zakres robót budowlano-monta Ŝowych  określony jest w: 
4.1.1. Projekcie Budowlanym opracowanym przez Biuro Projektowe „NOWA BRAMA”, 76-200 

Słupsk ul. Solskiego 16c/2, mgr inŜ. Krzysztof Kiepuszewski – Projekt przebudowy portierni 
wraz z projektem zagospodarowania terenu dla bazy „ Wodoci ągi Słupsk” Sp. z o.o. z 
lutego 2012r, a takŜe Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 150/2012 z dnia 08.06.2012r. 

4.1.2. Projekcie Budowlanym opracowanym przez Biuro Projektowe „NOWA BRAMA”, 76-200 
Słupsk ul. Solskiego 16c/2, mgr inŜ. Krzysztof Kiepuszewski – Ogrodzenie bazy 
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„Wodoci ągów Słupsk” Sp. z o.o. z 23.10.2007r.   
Projekty budowlane stanowią załączniki do Warunków Zamówienia (WZ). 

4.1.3. Wymagania techniczne dla materiałów oraz wykonania robót określone zostały w STWiOR, 
stanowiących Załącznik nr 7 do WZ. 

4.2. W celu dokładnego zapoznania się z zakresem planowanych robót Wykonawcy zaleca się 
dokonanie wizji lokalnej terenu bazy Spółki, istniejącej portierni oraz ogrodzenia. Zamawiający 
zorganizuje w tym celu spotkanie z Wykonawcami w dniu 01.10.2012r. godz. 10:30. 

4.3. W związku z faktem, iŜ Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przewiduje zlecenie 
wykonania części zakresu robót objętych Projektami Budowlanymi, zakres i granice robót 
określono w załączniku graficznym do WZ nr 1. 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ogrodzenie zgodnie z załączonym do WZ projektem 
jako kontynuację wykonanego dotychczas ogrodzenia, z materiałów toŜsamych (parametry 
techniczne, kolorystyczne) jak wykonane obecnie. Zamawiający posiada czapki indywidualne z 
polimerobetonu na słupki, które naleŜy wykorzystać. W ofercie nie naleŜy wyceniać wartości 
czapek.    

4.5. Wykonawca wykona wszelkie roboty objęte Projektami z wyłączeniem prac, które Zamawiający 
przewiduje wykonać we własnym zakresie tj.: 

4.5.1. Roboty w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: 
• Wykonanie przełączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącego budynku przy ul. 

Orzeszkowej zlokalizowanego na dz. nr 187/5.  
• Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku portierni; 
• Wykonanie wpustów ulicznych według planu zagospodarowania (WI – W9); 
• Podłączenie do sieci kanalizacyjnej rur spustowych z dachów (R1 – R9); 
• Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do studni S-2; 
• Regulacja wpustów ulicznych do nowoprojektowanych rzędnych terenów – podczas 

robót drogowych. 
4.5.2. Roboty w zakresie infrastruktury energetycznej: 

• Zasilanie do napędu szlabanu wjazdowego i do domofonu z zamkiem 
elektromagnetycznym. 

• Zmiana lokalizacji lamp oświetlenia terenu (7 szt.) 
4.5.3. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu: 

• Rozbiórka części istniejących dróg i placów, na których planowane są do wykonania 
tereny zielone, 

• Wykonanie terenów zielonych zawartych w granicach robót objętych niniejszym 
postępowaniem,  

4.5.4. Roboty w zakresie przebudowy portierni: 
• Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i komputerowych. 

4.6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym, obejmującej koordynację i 
umoŜliwienie Zamawiającemu wykonanie zakresu prac we własnym zakresie. Terminy oraz 
sposób wykonywania robót będą kaŜdorazowo ustalane pomiędzy stronami w formie pisemnej.  

4.7. Wykonawca zobowiązany jest ustanowić kierownika budowy, posiadającego wymagane 
prawem uprawnienia budowlane, dla wykonania całości robót objętych postępowaniem. 

4.8. Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w dniu 26.06.2012r w 
zakresie robót objętych pozwoleniem na budowę z datą rozpoczęcia robót od dnia 04.07.2012r. 
W zgłoszeniu wskazano kierownika budowy (który zostanie zmieniony na kierownika budowy 
Wykonawcy) oraz kierownika robót w branŜy sanitarnej. Zamawiający dokonał takŜe zgłoszenia 
robót polegających na budowie ogrodzenia zewnętrznego w 2008r. 

4.9. Wykonawca będzie współpracował i zgłaszał wykonane roboty nadzorowi geodezyjnemu, 
działającemu na zlecenie Zamawiającego.  

4.10. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
powyŜszego przedmiotu zamówienia w szczególności, koszty przywrócenia do poprzedniego 
stanu uŜyteczności pasa drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, projektu organizacji 
ruchu drogowego na czas prowadzenia robót oraz obsługę geodezyjną i geologiczną, 
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopów, itp. 

4.11. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego, na podstawie 
udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych 
decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia 
pasa drogowego, w związku z wykonaniem robót objętych przedmiotem umowy, wydanych na 
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podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach 
publicznych. 

4.12. Wskazuje się, aby Wykonawca przed złoŜeniem oferty uzyskał od zarządcy drogi informacje 
niezbędne do prawidłowego określenia i wyceny w ofercie, kosztów opłaty za zajęcie pasa 
drogowego i odtworzenia nawierzchni.  

4.13. Wykonawca zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i 
przywrócić pas do poprzedniego stanu uŜyteczności w określonym terminie, zgodnie z ustawą  
z dnia 31 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115) wraz z dokumentami 
wykonawczymi. 

4.14. Wymagane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu umowy na 
kwotę ubezpieczenia nie niŜszą niŜ wartość wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy i 
przedłoŜenie go w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu. 

4.15. Wymagane jest ubezpieczenie kontraktowe budowy i robót w wysokości nie niŜszej niŜ wartości 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy i przedłoŜenie go w ciągu 7 dni od daty 
podpisania umowy Zamawiającemu.  

4.16. Okres gwarancji – minimum 5 lat, na cały zakres robót objętych niniejszym zamówieniem 

 

5. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
 

45100000-1 Roboty ziemne 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 
 
6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZ ĘŚCI 

 
Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. 

 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi:  
7.1. Wykonanie Etapu I: do 14 grudnia 2012r.  
7.2. Wykonanie Etapu II: maj 2013r. – 30 wrzesień 2013r. 
7.3. Wykonanie Etapu III: 01 sierpnia 2013r. – 31 październik 2013r. 
7.4. Wykonanie Etapu IV: 01 październik 2013r. – 29 listopad 2013r. 

 
 
8. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU  ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJ ĄCE SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy: 
I. Spełniaj ą niŜej wymienione warunki udziału w post ępowaniu dotycz ące: 
 
1) Posiadania wiedzy i do świadczenia. 

a. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane polegaj ące na 
budowie/przebudowie budynków wraz z zagospodarowani em terenu o warto ść 
500 000,00 PLN netto ł ącznie,  

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4  do niniejszych WZ) oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe 
roboty te zostały wykonane naleŜycie. 
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2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
a. Wykonawca wskaŜe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami w tym:  

 
Kierownik budowy - powinien posiadać następujące kwalifikacje: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w zakresie odpowiadającym wykonaniu przedmiotu zamówienia lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, 

- aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbach samorządowych architektów lub 
inŜynierów budownictwa dla Kierowników Budowy. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłoŜyć:  
- kopię uprawnień budowlanych, 
- kopię zaświadczenia o członkostwie w izbach samorządowych, 
- wypełniony Załącznik nr 5  – Wykaz osób, 
- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby wskazanej w 

załączniku nr 5 (jeŜeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów).  

 
II. Nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania w zwi ązku z wyst ąpieniem jednej z 

nast ępujących okoliczno ści: 
1) zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 
2) wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
3) otwarto w stosunku do nich likwidację lub ogłoszono ich upadłości, 
4) członek organu zarządzającego/wspólnik/właściciel został prawomocnie skazany za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu, przestępstwo skarbowe ani inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. 
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć:  
- oświadczenie wg wzoru nr 3 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawców w stosunku do 
których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

 
Zamawiający oceni spełnianie tych warunków na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów.                
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił. 
Wykonawca nie mo Ŝe polega ć na wiedzy i do świadczeniu innych podmiotów.   
Wykonawca mo Ŝe polega ć na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych  podmiotów 
na powy Ŝej przedstawionych warunkach.  

 
 

9. ZAWARTOŚĆ OFERTY  
 

1. Oferta winna być złoŜona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, pod rygorem 
niewaŜności. 

2. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu, kopia winna być 
potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Tylko w przypadku przedstawienia 
kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem. 



Warunki Zamówienia na wykonanie przebudowy portierni wraz z zagospodarowaniem terenu bazy „Wodociągi 

Słupsk” Sp. z o.o. 
7/8 

3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń. 
4. Umocowanie do złoŜenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z 

dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) załączonych do oferty. 
5. Oferta winna zostać złoŜona na Formularzu Oferty – Załącznik nr 1.  
6. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Cenowy – Załącznik nr 2  wraz ze 

szczegółowym kosztorysem obejmującym podział na elementy określone w zał. 2, który 
będzie podstawą do dokonania rozliczeń pośrednich z Wykonawcą za wykonane prace. 

7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 8.  
8. Do oferty naleŜy dołączyć: 

a. parafowany projekt Umowy - załącznik nr 6 WZ , 
b. wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

 
 
10. KRYTERIA WYBORU OFERT  
 

1. Przy wyborze i ocenie ofert zamawiający kierować się będzie kryterium: najniŜsza cena. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia łącznie następujące 

warunki: 
a. Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Warunkach Zamówienia. 
b. Zawiera najkorzystniejszą cenę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz uniewaŜnienia 
postępowania na kaŜdym jego etapie, bez podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie 
koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, które nie podlegają zwrotowi w 
przypadku uniewaŜnienia postępowania. 
 

 
11. WADIUM 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. 
2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego Bank 
PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425  w terminie do dnia 05.10.2012r. 
godz. 10:00 z dopiskiem na przelewie wadium w post ępowaniu na zagospodarowanie 
bazy , natomiast w pozostałych akceptowalnych formach naleŜy składać w kasie, w siedzibie 
Zamawiającego w Słupsku, przy ul. E. Orzeszkowej 1, do dnia 05.10.2012r. godz. 10:00.  

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie, beneficjenta gwarancji, gwaranta (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c. kwotę gwarancji, 
d. termin waŜności gwarancji 
e. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

Ŝądanie Zamawiającego gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach 
określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
lub zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub 
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
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a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy. 
 

12. MIEJSCE I TERMIN ZŁOśENIA OFERTY  
 

Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego w 
Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 (Budynek A, sekretariat) do dnia 05.10.2012r. do godz. 10:00.  
Kopertę naleŜy zaadresować na adres Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu 
Wykonawcy oraz opisać następująco: „Oferta na zagospodarowanie bazy”.  

 
 

13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  
 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.10.2012r. o godz. 10:15  w siedzibie Zamawiającego w 
Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 – budynek D, pokój nr 16.  

2. Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
3. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 
 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu do składania ofert. 
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców w terminie związania ofertą. 

 
 

15. OSOBY UPOWAśNIONIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 
 

1. Sprawy formalne – Donata Feszak tel. 59 840 00 39 d.feszak@wodociagi.slupsk.pl     
2. Sprawy techniczne Henryk śmuda-Trzebiatowski tel. 59 841 83 91  

h.trzeiatowski@wodociagi.slupsk.pl  
 
 

16. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość uniewaŜnienia postępowania na kaŜdym jego etapie, bez 
podania przyczyn. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty, które nie podlegają zwrotowi w przypadku uniewaŜnienia postępowania. 
 
Załączniki:  
Nr 1 – Formularz Oferty,  
Nr 2 – Formularz Cenowy, 
Nr 3 – Formularz oświadczenia o braku wykluczenia, 
Nr 4 – Formularz - Wykaz robót, 
Nr 5 – Formularz – Wykaz osób, 
Nr 6 – Projekt  umowy, 
Nr 7 – STWiOR, 
Nr 8 – Projekt przebudowy bazy, 
Nr 9 – Projekt ogrodzenia bazy, 
Nr 10 - Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 150/2012 z dnia 08.06.2012r. 
Załącznik graficzny Nr 1 – Zakres przedmiotu zamówienia 

Zatwierdził: 


