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Wszyscy Wykonawcy
Wyja6nienia tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn.: ,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny
z czq6ciq uslugowq iadministracvjne, budowa zadaszenia nad przystankamiautobusowymi i ptacem

manewrowym wraz z niezbqdnq infrastrukturq technicznq" realizowana w ramach projektu pn.:

,,Budowa Podmiejskiej KoleiAglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz
infrastruktury przystankowej" oraz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie problem6w spolecznych

i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcji
zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia".

Kolbuszowa, dnia 02 kwietnia 2020 r.
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Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 marca
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2O2O/S 053-125083 z dnia
L6 marca 2020 r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia ZOO4 r.
- Prawo zam6wief publicznych (t.j. Dz. U.z2OL9 r. poz. 1843), Zamawiajqcytj. Gmina Kolbuszowa, ul.
Oborfic6w Pokoju 2L,36-LOO Kolbuszowa, przekazuje tre5i zapyta6 wraz z wyja$nieniami:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy pkt.2l.t.4:
,,...Rozliczenie zo wykonanie rob6t budowlonych stonowiqcych przedmiot lJmowy bqdzie dokonywone
na podstowie foktur czqiciowych-(wystawianych nie czqiciej ni| roz no kwartol) ifaktury koricowej..."
Prosimy o zmianq zapis6w umowy tak aby platnoSci za faktury czq6ciowe mogly byi realizowane 1 raz
w miesiqcu. Wykonawca aby m6c realizowai przedmiot zam6wienia wg aktualnych zapis6w zmuszony
jest do ujqcia w ofercie dodatkowych koszt6w zwiqzanych z obslugq finansowq inwestycji co powoduje
wzrost oferty o kilka procent. Firmy budowlane niechqtnie zawierajE umowy z odroczonymiterminami
platno6ci lub z ograniczeniami zwiqzanymi z ilo6ciq wystawianych fu w kwartalach. Standard zasad
rozliczefi w robotach budowlanych to mo2liwoSi wystawiana fu co najmniej 1 raz w miesiqcu z 30
dniowym terminem platnoSci.
Nadmieniamy 2e w pkt 13.6 opisano co powinien uwzglqdniai harmonogram rzeczowo-finansowy kt6ry
wskazuje na rozliczenie platno5ci uktadzie miesiqcznym.



GminaKolbuszowa
ul, Obrofic6w Pokoiu zr,

36-1 o o Kolbuszow a, w oi, P odkar p acki e

Harmonogrom rzeczowo - finansowy bqdzie uwzglqdnial w szczeg6lnoici:
a) koleinoi1, w jokiejWykonawca zomierzo prowodzii roboty budowlane stonowiqce przedmiot lJmowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczqcia i zokoriczenio robdt sklodojqcych siq no przedmiot Umowy,
koleinoii zomowiania przez Wykonowcq urzqdzeri i dostaw no Teren budowy, zaloienie prowodzenia w
okresie zimowym stolych dostaw moteriol1w no Teren budowy w zakresie niezbqdnym do zachowanio
ciqgloici rob6t budowlanych, co najmniej\ no poziomie okreilonym przez lnspektora nadzoru
inwestorskiego;
b) og1lny opis metod realizacji rob6t budowlanych ietop6w realizacjitJmowy;

c) informacie dotyczqce liczebnoici personelu Wykonawcy oroz poszczeg6lnych typ6w sprzqtu
Wykonawcy, niezbqdnych do reolizocji rob6t budowlonych lub realizacji etopu robot;
d) szocowanie przerobu i plotnoici (brutto) w uklodzie miesiqcznym, oraz koszty ogillne rozloilone
proporcjonolnie no caly czas trwonia Umowy.

Odpowiedi na pytanie nr 1:
Zamawiajqcy okreSlajqc warunki realizacji zadania, w tym platnoSci wziql pod uwagq wszelkie zwiqzane
z tym konsekwencje, w tym plynnoSi na rachunku Gminy, oraz zasady rozliczenia dofinansowania w/w
zadania. Zamawiajacy nie zmienia warunk6w w tym zakresie. Przewiduje siq fakturowanie ,,nie czqSciej
ni| raz na kwartal".
Uklad harmonogramu miesiqczny jest dla Zamawiajqcego oraz ustanowionego lnspektora Nadzoru
pomocniczy w celu bie2qcego sprawdzenia postqpu prac, i mo2liwoSci wczesnego reagowania
w przypadku powstalych op62nie6.

Pytanie nr 2.

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami biorqc pod uwagq zapisy pkt27.L.4,,...Rozliczenie za wykonanie
rob6t budowlanych stonowiqcych przedmiot lJmowy bqdzie dokonywane na podstawie foktur
czqiciowych (wystawionych nie czqiciej ni| roz no kwortal) ifoktury koricowej..." prosimy o rozwaienie
mo2liwoSci ,,zaliczkowania" np. w formie jakq przyjqly PKP S.A. w umowach na roboty budowlane na
przebudowq dworc6w kolejowych w catym kraju.
Proponowane zapisy:

ZALICZKI

7. Zamowiaiqcy no poczet wykononio Przedmiotu umowy moie udzielii Wykonowcy zoliczek do 80%
wortoici wynagrodzenio calkowitego netto wskozanego w g S ust. 1 Umowy:
1) w przypadku udzielonia pierwszej zaliczki - w wysokoici do 25% wartoici wynogrodzenia

colkowitego netto wskazonego w I 5 ust. 1 Umowy,
2l w przypadku udzielonio kolejnych zoliczek - w wysokoici do 25 % wartoici rob6t netto,

stanowiqcych przedmiot Umowy, pozostatych do wykononia.
2. Worunkiem udzielenia zaliczki jest:

1) ztoienie przez Wykonowcq do Zamawiajqcego wniosku o udzielenie zoliczki, w formie i
terminoch wskozonych w Umowie,

2l wniesienie przez Wykondwce zobezpieczenia zaliczki zgodnie z postqnowieniami Umowy.
3. Wniosek o udzielenie zoliczki powinien byC zloiony w formie pisemnej oroz w terminie:

1) do 30 dni roboczych od dnio zaworcio L)mowy - w przypodku wniosku o udzielenie
2) do 30 dni roboczych od dnia colkowitego rozliczenio poprzedniej zaliczki - w przypadku

wniosk6w o udzielenie kolejnych zaliczek.
4. W przypadku zloienia wniosku o udzielenie zoliczki po uptywie terminu wskozonego odpowiednio

w ust. 3 pkt. 1) lub 2), Zomawiojqcy podejmie decyzjq w zokresie udzielenia lub odmowy udzielenia
zoliczki.
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5. Wykonowca, przed udzieleniem zaliczki jest zobowiqzany do wniesienio zabezpieczenio kaidej
zaliczki do wysokoici 100 % wartoici udzielanej zaliczki w nostqpujqcych formoch (wg wyboru
Wykonowcy):
1) pieniqdzu,

2) porqczenioch bankowych lub porqczenioch sp6ldzielczej kasy
3) oszczqdnoiciowo-kredytowej, z tym ie zobowiqzanie kosy jest zowsze
4'l zobowiqzaniem pieniqinym,
5) gworancjoch bonkowych,
5) gworancjoch ubezpieczeniowych,
7l porqczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowo w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnio

9 listopado 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiqbiorczoici.
Zomowiaiqcy dopuszczo moiliwoli zmiany przez Wykonowcq formy zobezpieczenia zoliczki w
trokcie reolizocji Umowy, dopuszczojqc formy wskozone w ust. S.

Zamawioiqcy nie wyroia zgody na wniesienie zabezpieczenio zoliczki w innej formie nii okreilone
w ust.5.
Zmiano formy zobezpieczenio zqliczki moiliwq jest jedynie przy zochowoniu ciqgtoici
zabezpi e cze n i a za I iczki.

9. W przypadku wnoszenio zobezpieczenio zaliczki w formie niepieniqinej Wykonowca zobowiqzony
jest do:
1) uzgodnienio z Zomowiojqcym treici dokumentu gwaroncyjnego przy uwzglqdnieniu, i2:

a) z dokumentu zabezpieczenio zaliczki powinno wynikoC jednoznocznie gworontowanie wyplot
noleinoici w spos6b nieodwolalny, bezworunkowy i na pierwsze iqdonie Zamawiojqcego
zowieraiqce oiwiodczenie o okolicznoiciach stanowiqcych podstowq do iqdonio wyploty
naleinoici,

b) dokument zobezpieczenia zoliczki nie moie zawierot 2adnych dodotkowych wymogori od
Zamowiajqcego lub os6b trzecich, w tym skladania jokichkolwiek dodatkowych oiwiadczert,
dokumentiw, wezwori do Wykonowcy, dokonywania innych czynnoici, np. iqdonio
poirednictwo banku Zamawiojqcego, w tym przekozywania ilqdonia za poirednictwem
bonku, innej tego typu instytucji, poiwiodczonio dokumentu przez radcq prawnego lub
adwokota w zokresie poiwiodczonia outentycznotci podpis6w itp.,

2) zopewnienio, ie zabezpieczenie zwrotu kwoty wyplacanej zaliczki bqdzie waine iwykonalne, ai
do catkowitego zwrotu wyplaconej zaliczki,

3) uwzglqdnienia, i2 w przypadku gdy worunki zabezpieczenia zoliczki wskozujq dotq jego
wygainiqcia, o plotnoii zaliczkowo nie zostata rozliczono (zoliczko nie zostalo splocono w pelnej
wysokolci) w terminie przypadajqcym co najmniej no i0 dni przed datq wygoiniqcia
zobezpieczenio, to Wykonawco jest zobowiqzany do przedluienia woinoici tego zobezpieczenio
lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, oi do czasu cotkowitego zwrotu wyploconej mu
zoliczki. W przypadku gdy Wykonowca nie przedluiy zabezpieczenio zaliczki lub nie wniesie
nowego zobezpieczenia zgodnie z ww, postanowieniami, Zomowiojqcemu przysluguje prowo
do:

- zaspokoienio siq z zobezpieczenia zaliczki (zreolizowonio zobezpieczenio zoliczki)
lub
- do zmiany formy zobezpieczenia noleiytego wykononia umowy wniesionego w innej
formie ni2 pieniqdz, poprzez wyptatq kwoty z dotychczosowego zabezpieczenio
naleiytego wykon o nio u mowy

- wg wyboru Zamawiojqcego - w celu rozliczeniq zaliczki (uzyskonio sptaty zoliczki).
70. Zobezpieczenie zoliczki sluiy pokryciu roszczeri Zamowiajqcego, w zakresie rozliczenio/ zwrotu/

sploty zaliczki.

77. Zamowiojqcy zwrdci lub zwolni Wykonawcy zobezpieczenie zoliczki w terminie do 30 dni od dnia
noleiytego wykonanio przez WykonqwcQ czqici Przedmiotu umowy dotyczqcego udzielonej zaliczki
(no ktdrego wykononie zoliczko zostolo udzielona), i uznonia przez Zamowiajqcego za noleiycie
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wykonone oraz rozliczenio zoliczki do 700 % kwoty udzielonej wartoici zaliczki, zgodnie z
postanowie niom i U mowy.

72. W przypodku wniesienio zabezpieczenia zoliczki w formie pieniqinej Zomawiajqcy przechowuje
zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu no rochunku bankowym i zwroca je no rochunek bankowy
Wykonowcy pomniejszone o ewentuolne noleinoici naleine Zomawiajqcemu (w tym dokonone
potrqcenio)w terminie wskozonym w ust. 71.

7j. Rozwiqzonie Umowy, w tym odstqpienie od Umowy nie powoduje wygoiniqcia zobezpieczenio
zaliczki.

74. Ptotnoii koidei udzielanej przez Zamowiojqcego zoliczki, nastqpi w terminie do 14 dni od dnio
zloienia przez Wykonowcq wniosku o udzielenie zaliczki, na podstawie faktury pro formo,
(dokumentu, w ktorym zostanie wskozano kwota zaliczki i nr rochunku bankowego, no kt6ry mo
byi wplacona zoliczka), wystowionej przez Wykonowcq w wysokoici kwoty zaliczki i dorqczonej do
Zamawiajqcego.

15. Wykonawco w terminie do 7 dni od dni otrzymanio wploty zaliczki no podstowie foktury pro formo,
wystawi fokturq no kwotq wyploconej przez Zomowiajqcego zaliczki (faktura zoliczkowo). W
przypadku broku wystawienia i dorqczenio do Zomowiajqcego foktury zaliczkowej przez
Wykonawcq Zamawiajqcy mo prowo do skorzystanio z zabezpieczenia zaliczki (wyptaty kwoty
za bez pie cze n i o zo I iczki ).

16. Wykonawco w terminie do 30 dni od dnia wykononio i odbioru czqiciowego rob6t budowlanych
stonowiqcych Przedmiotu Umowy, wystowifakturq VAT na tq czqii z uwzglqdnieniem rozliczenio
udzielonei zaliczki zgodnie z postonowieniami niniejszej umowy oroz, zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami prowo i przekoie jq do Zamawiojqcego.

77. Rozliczenie koidej udzielonej zaliczki:
1) nastqpi w oporciu o protok6t odbioru czqiciowego Przedmiotu Umowy, (zgodny z wzorem tj.

zatqcznikiem nr 77 do Umowy), zatwierdzony przez lnspektora Nodzoru, ktory to stonowil bqdzie
dow6d i potwierdzenie wykorzystonia zaliczki zgodnie z przeznoczeniem okreilonym w ust. 7,

2l zostanie wykazane w fakturze/ fokturach oroz protokole okreilonym w pkt 1 powyiej,
wystawionych przez Wykonawcq w zwiqzku z odbioromi czqiciowymi robdt budowlanych
wykonanych w romach Przedmiotu Umowy, dokonanymi przez lnspektora Nodzoru, no
podstawie i w odniesieniu do wystowionej przez Wykonowcq faktury zoliczkowej, ai do
rozliczenia 100 % wartoici udzielonej zaliczki,

3) bqdzie stonowiC r6wnowortoiC 50% wartoici kwot netto wynikojqcych z protokol\w odbior1w
czqiciowych, ai do rozliczenio 700 % wartoici udzielonej zaliczki, z zostrzeieniem pkt 4) poniiej,

4l moie stanowii r6wnowortoii do L00 % wortoici kwot netto wynikajqcych z protokol6w
odbioriw czqiciowych, oi do rozliczenio 700 % wartoici udzielonej zoliczki, w przypadku
wyroienia zgody no powyisze przez Wykonawcq,

5) musi zostai zokoriczone do czosLt osiqgniqcio 80 % wortoici zoawansowqnia robdt
budowlanych.

78. Jeieli rozliczenie zoliczki nie odbqdzie siq:
1) zgodnie z postanowieniomi niniejszej umowy, lub/i
2) przed rozwiqzoniem umowy (w tym odstqpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem lJmowy),

lub/i
3) przed wygainiqciem zobezpieczenia zoliczki, w6wczos calo nierozliczono wortoii zaliczki/ cole

niesptacone soldo zoliczki stonie siq notychmiost wymogolne i noleine od Wykonawcy
Zamawiojqcemu o Zamawiajqcy uprowniony bqdzie do:

a) somodzielnego rozliczenio kwoty zoliczki z wynogrodzenia naleinego Wykonowcy
(poprzez dokononie potrqcenio/ rozliczenio), lub/i

b) zreolizowanio zabezpieczenio zaliczki lub/i
c) zreolizowanio zobezpieczenia noleiytego wykononia umowy - zgodnie ze swym

wyborem.
79. Kaida kolejna zaliczka:



GminaKolbuszowa
ul, Obrortc6w Pokoiu zr,
j6 -t o o Kolb uszow a, w oi. P odkarp ackie

1) moie zostai udzielona do wartoici okreilonejw ust. 1 pkt Z)
2) moie zosta1 udzielono po spetnieniu lqcznie nostqpujqcych przeslanek:
a) po colkowitym rozliczeniu zoliczki wczeiniej udzielonej,
b) po spetnieniu wymogort okreilonych w postanowienioch niniejszej umowy,
c) po wykazaniu przez Wykonawcq wykononio zamdwienio stonowiqcego przedmiot niniejszej

Umowy w zokresie wartoici poprzednio udzielonych zoliczek; wykazonie przez WykondwcQ
wykononio zom6wienia stanowiqcego przedmiot niniejszej lJmowy moie nostqpiC poprzez
potwierdzenie realizocji proc wynikojqce z poszczegolnych protokoliw odbior6w czqiciowych -
przedstowienie protokolu odbioru czqiciowego potwierdzonego przez lnspektora Nodzoru.

Odpowiedi na pytanie nr 2:
Przyjqty przez Gminq Kolbuszowa spos6b rozliczenia zadania nie przewiduje mo2liwoSci udzielania
zaliczek Wykonawcy.

Pytanie nr 3:
W Specyfikacji Technicznej Zamawiajqcy wymaga dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej rur i

ksztaltek niekarbowanych, litych wyprodukowanych z PP o sztywnoSci min. SN8.
Czy niezale2nie od rodzaju deklarowanej normy, Zamawiajqcy bqdzie wymagal rur wykonanych z litego,
jednowarstwowego PP bez u2ycia regranulat6w oraz zmodyfikowanego (tzn. spienionego)
polipropylenu?
Proszq o jednoznaczne i czytelne potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy dopu6ci do zabudowy jedynie rury
wykonane z litego polipropylenu, niezale2nie od ilo6ciwarstw.

Odpowiedi na pytanie nr 3:
Zastosowai lite ksztaltki PP SN8 do Srednicy 200mm powy2ej dopuszcza siq u2ycia ksztaltek z pp

dwuplaszczowych (strukturalnych) , u2ycie spienionego polipropylenu nie jest dopuszczalne.

Pytanie nr 4:
W projekcie wystqpujq betonowe studzienki wpustowe fi 500mm. Czy Zamawiajqcy dopu6ci
zastosowanie tworzywowych (PP)drogowych studzienek np. Wavin DN 425mm z osadnikiem wielko6ci
200dm3 (rozwiqzanie umo2liwia swobodne czyszczenie osadnika i wielko6i osadnika zbli2onq do
betonowej studzienki DN 600)? Zastosowanie takiego rozwiqzania zapewni bardzo wysokq odporno6i
chemicznq m.in. na sole odmra2ajqce. W odr62nieniu od tradycyjnych rozwiqzdfi betonowych cechujq
je brak nasiqkliwo6ci i catkowita odporno6i na przemarzanie. Dodatkowo podczas monta2u nie ma
zagro2efi wynikajqcych z du2ego ciq2aru montowanych element6w oraz pracy sprzetu ciq2kiego. Lekka
konstrukcja zapewnia brak osiadania i state polo2enie pod nawierzchniq drogowq. Z kolei szczelno$d
wszystkich polqczeri eliminuje wymywanie Bruntu spod konstrukcji drogi. Elastyczno5i karbowanego
trzonu studzienki i teleskopowego zwieficzenia nadaje studzience zdolno6i do zmiany wysoko5ci w
calym cyklu 2ycia, co pozwala reagowai na dynamikq gruntu oraz zminimalizowai typowe wady
nawierzchni drogowych w otoczeniu studzienki. Sq one dostosowane do u2ycia w regionach o r62nych
glqboko3ciach przemarzania w Polsce.

Odpowiedi na pytanie nr 4:
Podtrzymujemy stanowisko utrzymania studzienek betonowych w pasach jezdnych z uwagi na
naprq2enia zwiqzane z ruchem pojazd6w o znaczqcej masie. Poza pasami ruchu dopuszcza siq
rozwiqzania zamienne.

Pytanie nr 5:

Czy ze wzglqdu na mo2liwy do wystqpienia zmienny poziom wody gruntowej zamawiajqcy bqdzie
wymagai, aby kompletna studnia tworzywowa fi600 skladala siq z maksymalnie, niezaleinie od
glqbokoSci, 2 szt. uszczelek oraz charakteryzowala siq min szczelnosciq 2 bar6w?
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Odpowiedi na pytanie nr 5:
wymagana szczelnosi 

!,5 !ar slupa wody' spos6b i rodzaj uszczelnienia okre6lany jest przez producenta

:i'ff1[ff|i#il1::'',,"*ielementu. Nie ma nr,rr.on"l iros.i ,sz.zer.k, ;i; il;6g szczernos ci przy

Pytanie nr G:

;:l#ffiiajqcv 
bqdzie wymagal, aby szczelnosi studni min. 2 bary zostara poparta niezare2nymi

Odpowiedi na pytanie nr G:
wymagana jest szczelnoSi calego systemu kanalizacyjnego, wiqc poszczeg6lne elementy muszq miei
frffit::t 

szczelnosi' kt6ra bedzie sprawdzana .goiri. i noirE poprzezwykonanie pr6b szczernosci

Pytanie nr 7:
w folderze "ltl lnformacje dodatkowe" zostal opisany podziar zakresu postqpowania przetargowego na"powierzchnia objqta projektem Rols 2ot4-2020" i ;'powierzchnia 

objqta projektem Rpowp 2014-2020'' opr6cz tego z.ostaty wyodrqbnione powierzchnie niekwalifikowane. prosimy o odpowiedl czytaki podziat (na 3 czq6ci) nate2y uwzgrqdnii w ofercie ..;";;ji-
Odpowiedi na pytanie nr 7:

Do oferty nale2y dolqczyi tabele element6w scalonych z ukladem dzial6w jaki zostal okreslony

X"::,t',:'ffi[l:,:.0*"omiarach 
rob6t - wskazanvch w'nozoziaie r srwz. Nie ma koniecznosci innego

Pytanie nr g:

Na Jakim etapie trzeb_a wykonai kosztorys ofertowy? Do oferty czy do umowy?Na stronie 62,63 SIWZ - t.j. OFERTA jest napisane:

"oferuje/emy wykonanie przedmioiu zam6wienia wskazanego w..tre5ci srwz na podstawie karkuracji
::::::,.1Ly11y l^o-sz.|" 

rys i e ofe rtowym d orqczo n ym d o oi"r.,y,,

:ffffilh:Jl',;i.x^ienionvm 
punkcie nie ma wzmianki o kosztorysie ofertowym a tytko o tabeti

Natomiast w punkcie 1G.5 na stronie 47 jestnapisane:
,,Przed podpisaniem umowy na przyznane zam6wienie wykonawca:a) 

I*#*,-'magane 
w slwZ zabezpieczenie natezytego wykonania umowy i usuniqcia wad

b) 
Xffi:||,,|r}:it""ff.,:itffiI) zawierajqcv: tabelq erement6w scaronych oraz kosztorys

Odpowiedi na pytane nr g:
Na etapie sktadania ofert nale2y przedtoiy(tabelq element6w scalonych, natomiast przed podpisaniem

:[:[JrIIfl;ffi1i."#:ilen 
przedlo2vi kosztorvs orertowvzawierajqcy: taberq erementowscaronych

Pytanie nr 9:
czy lnwestor posiada projekty wykonawcze w wersji edytowalnej bqdi wersji lepszej od skanu?

wvkonawc6w - Rozdzial I SIWZ.



GminaKolbuszowa
ul, Obrofic6w Pokoju zt,
j6-t o o Kolb uszow a, w oi. P odkarp ackie

Odpowiedi na pytanie nr 9:
lnwestor nie posiada projekt6w wykonawczych w wersji edytowalnej oraz lepszej wersjiskanu

Pytanie nr 10:
Czy po czyjej stronie lnwestora czy Wykonawcy le2y wykonanie przylqcza gazu?

Odpoweidi na pytanie nr 10:
Wykonanie przylqcza gazu le2y po stronie lnwestora.

an Zuba


