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Gmina Krzykosy ul. Gf6wna 37,63-024 Krzykosy woj. wielkopolskie, tel.6L/2BSL5L4

e-mail : krzvkosv@wokiss.pl

Zaprasza do zloienia oferty

dla zam6wienia

pn. Wymiana pokrycia dachwego w budynku komunalnpn: nieiswlij Sdec fzy
uf . Gl6wnej 4 do kofica paidziernika 2OI9r.

na podstawie regulaminu ramowych procedur zam6wief publicznych o warto6ci szacunkowej
nie przekraczaiqcej wyraionej w zlotych r6wnowartoSci kwoty 30 Oo0 euro zgodnie
z Zarzqdzeniem Wewnqtrznym W6jta Gminy Krzykosy nr 47/2o1,4 z dnia 15 maja 2o!4r.

I. Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zamowienia sq prace budowlane, ciesielskie orcz dekarskie na budynku
komunalnym w miejscowo5ci Solec przy ul. Glownej 4. Prace polegajq na: rozebraniu podwojnego
pokrycia dachowego z dach6wki karpiowki, rozebraniu olacenii dachu, czgsciowej wymianle
element6w drewnianej konstrukcji dachu, ulozeniu na krokwiach ekranu zabezpieczalqtego z folir,
olacenie polaci dachowych latami, deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej, pokrycie
dachu dach6wkq ceramicznq zakladkowq wraz z gqsiorami, wykonanie oOrOOet< blacharskich,
montaz rynien i rur spustowych, montaz instalacji odgromowych oraz przemurowanie komin6w z
cegly budowlanej,
Budynek ujgty jest w wykazie obiekt6w przeznaczonych do wlqczenia do gminnej ewidencji
zabytk6w i podlega ochronie konseruratorski i. Powierzchnia remontowa dachu ok. 260m2

drewniane nale regnatem przed szkodliwym dzialaniem ognia,
zybow domowy sig przeprowadzenie wizji lokalnej. Utyliiacja
rpi6wki po stroni budynku usytuowane jest przedszkole wobec co
bqdzie prowadz obiekcie, dlatego musidolozyc wszelkich starah,

aby roboty budowlane nie wplywaly na prawidlowe jego funkcjonowanie. prace zwiqzane z
wykonywaniem inwestycii nale2y prowadzic zgodnie z obowiqzulqcymi normami, przepisami prawa
dotyczqcymi wymagah technicznych, ochrony Srodowiska natuialnego, zgodnie'z zasadami gl-jp
oraz wiedzq technicznq. Wykaz robot objqtych zam6wieniem okre6la pEedmiar robot, ktory ma
charakter pomocniczy dla celu ustalenia wynag rodzenia ryczattowego.

ll. Opis warunk6w udzialu w postqpowaniu:

O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy:
1) posiadajq uprawnienia do wykonywania okre5lonej dzialalno6ci lub czynnosci, jezeli ustawy

nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieri;
2) po wiedzq i doSwiadczenie oraz dysponujq potencjalem technicznym ios wykonania zam6wienia lub przedstawiq pisemne zobowiqzanie inhychpo tqpnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych do wykonania

za
3) znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia;

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - CENA, Waga - 100%



Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnegol .o oznacza,
2e ustalone umowE wynagrodzenie nie ulega zmianie, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
moZna bylo przewidzie6 rozmiaru lub kosztow prac.

Zamawilqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postgpowaniabez podania
uzasadnienia, atak2e do pozostawienia postqpowania bez wyboru oferty.

lll.Wsp6lny Slownik Zam6wiert: - kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne

lV.Miejsce i termin skladania ofert:
Oferiy wg wzoru Zamawiajqcego stanowiqcego zalqcznik do niniejszego zapytania nale2y
sklada€ w siedzi bie Zamawi ajEcego :

a)Oferty nale2y dostarczy6 do:
Urzqd Gminy Krzykosy ul. Gl6wna 37,63-024 Krzykosy Pok6j nr 12 sekretariat Urzgdu,

b)Poprzez ( do wyboru )

- osobiste zlo2enie w sekretariacie
- za po6rednictwem poczty tradycyjnej
- drogq mailowq na adres: daria.orzechowska@krzvkosv,pl

Termin skladania ofert uptywa dnia 7 czerwca20lg r. o godz. 1400 ( decyduje data wplywu
do Urzgdu ).

Vf. Termin wykonania zam6wienia - do kofica pa2dziernika 2019r.

Vll. Okres iwarunki rgkojmi:

Wykonawca udziela Zamawiajqcemu rqkojmi na przedmiot objqty niniejszq umowE na okres 5 lat
liczony od dnia odbioru kocowego.

Vlll. Pracownicy zamawiajqcego uprawnieni do bezpoSredniego kontaktowania siq z
wykonawcami: liczony od dnia kohcowego odbioru.

lmig inazwisko: Daria Orzechowska
nr telefonu: (61) 2851 514 w godz. pomigdzy 7:00 - 15:00

Zalqczniki:

ini. An .tranieki



WZOR - zal1cznik nr I do zafytaniaofertowego

... dnia

zP.27t.GKZ.3.20t9

FORMULARZ OFERTY
Dane dotycz4ce Wykonawcy
Nazwa.......
Siedziba....
Nr telefonu/faks ....,....
e-mail
nr NIP....... nr REGON
nr rachunku bankowego: .. ,

Dane dotvczace zamawiaiqcego: Gmina Krzykosy ul. Gl6wna 37 ,63-024 Krzykosy

Opis przedmiotu zam6wienia: zgodnie z projektem: ogloszeniem i przedmiarem rob6t

Termin realizacji zam6wieni a: paLdziernika 2 0 i 9r.

Warunki platnoSci: na podstawie faktury po dokonaniu koricowego odbioru rob6t

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiajqcego z dnia 24 maja 2019r. skladam/y ofertg na
wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym
w miejscowosci Solec przy ul. Gl6wnej 4 do korlca patdziernika20lgr,

O feruj emy nale?yte wykonanie zam6wieni a okre S lone go w zapytaniu ofertowym.

za ceng ryczaltow4 w wysokoSci ........... .,.,.,..21

slownie

w tym podatek VAT .......

slownie

Ofwiadczamly, 2e zapoznalem sig/ zapoznalismy sig z opisem przedmiotu zam6wienia
sporzqdzonym przez Zamawiajqcego i nie wnoszg do niego zastrzelen oraz wszystkie jego
elementy zostaLy ujgte w oferowanej cenie brutto zam6wienia.

OSwiadczamly, 2e zapoznaNem sigl zapoznaliSmy sig z projektem umowy i zobowt4zujemy sig w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z tym projektem, w miejscu
i terminie W znaczony m pruez Zamawiajqcego,

(imig i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



zatEcznik ,. tl"oiLH

UMOWA NR:
zawarta w dniu ....... w Krzykosach pomigdzy Gmin4 Krzykosy, Krzykosy ul.
Gl6wna 37, 63-024 Krzykosy
reprezentowanym przezi W6jta Gminy Krzykosy - inz. AndrzejaJanickiego,

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Jadwigi Kulka
zw anq dalej,,Zamawiaj qcy m"
a ..., z siedzib4 w ul.

prowadzonym przez
....., zwanym dalej ,,Dostawc4"

reprezentowanym przez:
zw any ml q, dal ej,,Wykonawc4"

Niniejsz4 umowg zawafi.o w trybie rozeznania cenowego zgodnie z regulaminem ramowych
procedur zam6wien publicznych o warloSci szacunkowej nie przel<raczajqcej wyraZonej w
zlotych r6wnowartoSci kwoty 30 000 euro ustalone Zarzqdzeniem Wojta Gminy Krzykosy Nr
4712014 z dnra 1 5 maia 2014 r.

$ r.
Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowrenie na wymiang
pokrycia dachowego w budynku komunalnym w miejscowoSci Solec przy ul. Gl6wnej zi

zgodnie z opisem przedmiotu zam6wieni a i przedmiarem rob6t stanowi4cym zalqcznik d,o
umowy.

numelem

$2,
I' Strony ustalaj4 wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczaNtu w rozumieniu art.

zgodnie z ofert1 w wysokoSci:.,..
podatek VAT .

1I.

Ze wzglgdu na ryczaltowy charakter wynagrodzenie nie ulega zmianie, chociaaby w czasie
zawarcra umowy nie mozna bylo przewrdziet rczmiaru lub koszt6w rob6t. Przedmiar rob6t
mazuwagi na wynagrodzenie w formie ryczaltu- charakter orientacyjny.

$ 3.
Wynagrodzenie za przedmiot zam6wieniaplatnebgdzie przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w ci4gu 14 dni od otrzymania faktury przez
Zamawiajqcego. Podstaw4 wystawienia faktury stanowi protok6l odbioru koficowego.
Za dzieh zaplaty ustala sig dzieri w kt6rym Zamawiajqcy wydal bankowi polecenie
przelewu zaplaty.
Faktura winna byi wystawiana na: Gmina Krzykosy, ul, Gl6wna 37, 63-024 Krzykosy,
NIP: 786-16-80-454

$4.
1. Umowa bgdzie wykonana w terminie: od dnia podpisania umowy do korica paadziernrka

2019r.
2. Termin zakonczenia rob6t, o kt6rym mowa w ust. 7 uwaaat sig bgdzie zazachowany, jezeli

w tym terminie Wykonawca zglosi roboty do odbioru Zamawiaj4cemu i w wyniku tego
zgLoszenia zostanie dokonany odbi6r. W przypadku, gdy nie nast4pil odbi6r t prry"tyn
lelqcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w op6Znieniu , tikon"teniem rob6t do

632 kc
w tym

2.

2,

3.



2) Za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy
od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu
niniejszej umowy, za kahdy dzien zwLoki,liczony
Zamawiajqcego na usunigcie wad,

czasu ponownego zgloszenia odbioru, je\eli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany
przezZamawiaj4cego odbi6r rob6t. 

5.
1. Przedmiotem odbioru bgdzie caly przedmiot umowy.
2. O gotowoSci do odbioru WykonawcazawiadomrZamawiajqcego pisemnie b4dz

telefonicznie.

$6.
L Wykonawca zapLaci Zamawiajqcemu kary umowne:
I) Za zwLokg w dotrzymaniu terminu, o kt6rym mowa w $4 ust.l niniejszej umowy
wysokoSci 0,70yo vrrynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o kt6rym mowa w $ 2 ust.i
niniej szej umowy, za kahdy dzien zwloki,

odbiorze koricowym- w wysokoSci 0,10%
umo\4y, o kt6rym mowa w $ 2 ust.1
od uplywu terminu .vq'znaczonego przez

3) Z fiaulu odst4pienia od umowy z przyczynleaqcychpo stronie Wykonawcy wysokoS ci 5yo
v"ynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa w $ 2 ust.1 niniejszej umowy,
2. Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tsiulu odst4pienia od umowy z przyczyn
lel4cych po stronie Zamawiajqcego- w wysokori cr 5"/o wynugrodtenia brutto, o kt6rym mowa
w $2 ust.1 niniejszej umowy.

$7.
Strony ustalaj4 okres rgkojmi na 5lathczony od dnia odbioru kofcowego.

$8.
zmiany umowy wymagaiq formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci .

$e.
Osoby w1iznaczone do kontakt6w w sprawie realizacjrumowy;
1) ze strony Zamawiajqcego:
2) ze strony Wykonawcy: .,..

$ 10,
Integraln4 czgsciq umowy j est oferta Wykonawcy.

$ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejsz4 umow? stosuje sig przepisu Kodeksu Cywilnego.

$ 12.
Umowg sporzqdzono w 4-ch egzemplarzach, 1 egzemplarz dla wykonawcy i trzy dla
Zamawiajqcego.

ZAMAWIAJ,{CY:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

WYKONAWCA:



Przedmiar rob6t

ZUZlAlz (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)
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WYMIANA POKRYCIA DACHU NA
BUDYNKU

PRZEDSZKOLNO.MIESZKALNYM

Nr Podstawa Opis rob6t Jm lloSc
Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU

PRZE DSZKOLNO.MI ESZKALNYM
Element Wymiana pokrycia dachowego

KNR 1941q97/? lBg:gb_nlig p9!w6jlego pokrycia dachowego z dach6wki karpi6wki
\A&liczenie iloSci rob6t:

m2 260,865

:(9,2+8,8).7,50-2
i-9.135

I . 270 000000

: -9,135000
RAZEM:i 260,865000

minus kafer

2 111.1.R.194/9q7/p I F g=9.!tg I i 
g pgf ry..cia dach owes o z d achdwki - s qs iory

VWliczenie iloSci rob6t:

m 18.000

9,2+9,6 1 8,000000
RMEM:r 18.000000

3 !1NB 191{1q9/9 lBg=g.b.Ieli: fgtill.1t.l1.gji wiqzb dachowych - oracenie dachu
\Ar!liczenie iloSci rob6t:

m2 260,86t
i260.865 260,865000

RAZEM:r 260.865000

[ry.F 4941199/? iflg:S.ptelie fqllltVfqj!wlgib laghowych, deskowanie dachu na styk
\Al\lliczenie ilo5ci rob6t:

m2 o 4 Qr

9,1 35000
9,1 35000RAZEM:

llNE 19L4q99/1 lBg:g.n_tgnig pokryrcia.dachoweso z blachy, blacha nadajqc.ei sle do u2ytku - pokrycie
\Afu liczenie iloSci rob6t:

m2 9,45C

9,450000
9.450000

6

v\l\lliczenie iloSci rob6t:
,9,7+9,30*2

,2,7+7,0
28,300000

9,700000
38,000000 '11 38,000

7 11N.R.104/q99/9. lBg=s.nrelie !".yt. pl?ghy lie le9eieqe slF g9 e.?y.!fy
\A&liczenie iloSci rob6t:

i4,0.4+1,5
RAZEM: 'n 17,500

I KN E 19'1199919 l Bs:g!-F I i: eprepef F!e gheletipf
\Al!liczenie iloSci rob6t:

n2 27,503

Pas nadrynnowy : (9,2+8,8-2+6,7 5+2,7)" 0.25 9,06250C
Obr6bka przy polqczeniu dach - Sciana,
opierzenia kafra, ob16bki komina

i 7,5.8-0,25+3,5*0,25*2+(1,0+2+0,38*2)*0,25+ (1,25.2+0

i 18,44000C
RAZEM:: 27,5025OC

q KNR 2021607/1 lAnalogia. Foliowanie dachu foliq z mocowaniem kontrlatami 25x50 mm. Folia
I 
paroprzepuszczalna > 1 4009 lm2l 24h

m2 260,865

\A!liczenie iloSci rob6t:
Dach z dach6wki :260,865 i 260,865000

RAZEM:, 260,865000
10 Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm

m2 260,865
11 KN.B ?9214 I 91] I 

oe:I gWen jg polq9i g.9.9l9ryy9ir z I?f 9i.c.y l9ryg.
\A&liczen.ie iloSci rob6t:

kafer i9.135
RAZEM 9,1 35000 m2 o.t?A

12 KNE 15/q1Zl:! lllfqiglje p_q-d. Qlegne na deskowaniu membrany - np. DELTA VM ztNK
\ArVliczenie iloSci rob6t:

m2

:o 4"(

RAZEM
9,1 35000
9,1 35000

13 l!'lR;1e0:14q99/3-lKrysie 9egf y t? fipef poqwgity qL?glt? e sr. q,g Tm !y!stewe:eytfgwa
\ArVliczenie iloSci rob6t:

n2 o,1 ?F
9,1 35000
9,1 35000



Nr Podstawa Opis rob6t Jm llo56
14 KNRW lPokrycie dach6w dach6wkq karpi6wkq ceramicznq zakladkowq wraz z gqsiorami. Kolor

202151314 lczeruona angoba.

m2 260,86t

\ArVliczenie iloSci rob6t:

,260.865
RAZEM ,

260,865000
260,865000

15 l1N.B '!tqlZ{1 lvglle? 99:!9lgw I plz1mggowanlem wkrqtami do deski katenicowej
\Af liczenie iloSci rob6t:

m 18,00(
| 18,000000

RAZEM:t 18,000000
16 Kl'lB AI91191{1 lAfqelelg 9o_ pgt!rye 9eql'swvgh :leeTy peq setlery-

\A!liczenie iloSci rob6t:

m 18,00c

9,2+8,8 1 8,000000
1 8,000000RAZEM:

17 fry| AI 9l1qt{.l lAhge:giq 9g pqtlwe dachowych - obr6bka komin6w
tA[tliczenie iloSci rob6t:

'r'l 8,760

: 0,38. 2+ 1,00- 2+0,25* 4 5 760000
5,000000
8,760000RAZEM

18 KNB AI.9l1q1l9 lAtig*gtjg 9gp-elryc dachowych - wentylacja okapu
\A&liczenie iloSci rob6t:

1l 36,250

i9,2+8,8.2+6,75+2,7 36,250000
RAZEM 36,250000

19 f\R2.02!F.9.7.!2 lor_tQplti pl=y gag1.w 1ozw.p-onad 25cm- z btachy z cynku
\A&liczenie iloSci rob6t:

P-e: tilrynf -o.v. i (9,2+8, 8-2+6,7 5+2,7)"0.25

m2 51,063

Obr6bka pzy polqczeniu dach - Sciana,
opierzenia kafra
Attyka kafra

7,5.0,25*8

1 5,000000
27,000000

RAZEM:i 51,062500
20 [ryR ?9?4999/1 inynny 9egf cye < qhqhy r qyn(v pglef feelg o- greqliey :r?,!et1

VWliczenie ilo5ci robdt:

m 38,000

i9,7+9,30-2
12,7+7,0

21 KNB ?0zl999/9 pni.9.y1i97r5t.pry ryt.t?.g.h ? Qle'cly r gynf v
\A&liczenie iloSci rob6t:

;zl 5,000RAZEM
5,000000
5,000000

22 Kl!R ?9?1q11l9 lByw- qp-v9lewe . qhely . eytti!1 ellfesre e gfeqfley gstn
\ArVliczenie iloSci robdt:

m 17,500

4.0-4+1 .5 1 7,500000
RAZEM: i '17,500000

KNR 2021509/9 lKolanka z blachy z cynku szl 15,000
24 fryt 1s01449919.1uenlele 9-19T.9119y f919!t9fgyj.tyih y-.[gtilftlf ,cjiqachu, krokiew tub jstka

\A{rliczenie iloSci rob6t:
i 22,500000

RAZEM:, 22,500000 m 22,50C
25 fry T 19.11q-29l1 l t.npf gg lgqjg. T.etodq sm a rowani a element6w d rewn ianych, 2-krotna

\A{rliczenie ilo6ci rob6t:

m2 12,60C

7,5- (0,1 2*2+0,1 6* 2). 3 12,600000
RAZEM:i 12,600000

ZUZ\Al2 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm llo6i
z !lement Instalacja odgromowa
zo KNR 508/607/2 lMontaz przewod6w odprowadzajqcych instalacji odgromowej na budynkach, prqt do Fi'10'mm,

. I 
pootqlg.i.gp-gly,,Wylt g.l elig rQcz ne, p rQt sta lowy ocyn kowa ny

\Af liczenie iloSci rob6t:

TI 30,000

t5,0"6 30,00000c
RAZEM: 30,00000c

27 KNR 508/604/5 lMontaz zwod6w poziomych nienaprg2anych z prgta o Srednicy do 10'mm, dach stromy, pokrycie
ldachu - dach6wkq, prgt stalowy ocynkowany

m 108.500

\Af liczenie ilo6ci robot:
Dach 7,5*6+9,2*3+8,8*3 99,000000
Kominy 1 ,0*2+0,50*2+1 ,0 4,000000

1,25*2+1 ,0"2+1 ,0 i 5,500000
RAZEM:t 108,500000

z6 KNR 508/61 8/1 Lqczenie prQta o Srednicy do 10'mm na dachu za pomocq zlqczy skrqcanych, uniwersalnych
ktzyzorych szt 15,00c

29 KNR 508/619/6 Monta2 w instalacji uziemiajqcej lub odgromowej, zlqcze kontrolne, polqczenie drut-plaskownik szt 6,000
30 KNR 508/615/2 Monta2 iglic z ostrzem odgromowym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
31 KNR 401 /1 0211 V\tVkopy wqskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko5ci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub

wilgotnym, glqboko66 do 1,5'm, grunt kateoorii l-ll n3 1,500
32 KNR 508/617/1 t qczenie przewod6w uziemiajqcych pzez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki

120'mm2 ;ZI 6,000
KNR 518/1603/3 Pr6by pomonta2owe - badania uziomu otokowego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 )zlom. 1,000
34 KNNR 5i1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej, piorunochronnej i skutecznoSci zerowania, instalacja

odgromowa, pomiar pienrvszy )zl 6,000
35 KNNR 5/1304/4 3adania i pomiary instalacji uziemiajqcej, piorunochronnej i skutecznoSci zerowania, instalacja

rdgromowa, pomiar ka2dy nastepnV SZI 6 000

ZUZlAl2 (C) Datacomp 1994-2016
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm llo66
:lement Przemurowanie komin6w

36 K,NB1911999/l lBg=e9nnis lreritewyehe :teteeyelt

;0,38*1 ,0.2,0
i0,75*1,25"2,0

0,760000
1,875000
2,635000RAZEM n3 2,635

37 KNB 1q1119qf lllleniEele 3 pydtlthe sflt=ll
\Ar!liczenie iloSci rob6t:

n3 2,635

2.635 2,635000
RAZEM: 2,635000

llNB 1-0,111.0.9/1.1 lwwer 9ry3y 9pryz.T9w?n999 9sn99l9q?.Tl 9?.Tgwvtpgqwg=yl.nigo-'! (T
\ArVliczenie iloSci rob6t:

n3 2,635

2.635 2,63500C

RAZEM: Z.OJCUUL
39 KNR 401/1 08/12 lWlwdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastqpny 1 km

. . . lKtClno-9Q=1o,oo

m3 2,635

\Afliczenie iloi;ci rob6t:
(import)Razem =239.1 21000 :Z.OJC

40 KNR202112211 lKominy wolno stojqce w budynkach, wieloprzewodowe, pzew6d 1l2x112 cegly - cegla lic6wka
lpelna klasv 250

m3 2,635

\Af liczenie ilo6ci rob6t:

t2.635 2,635000
RAZEM 2,635000

41 !1NB ?024?19/9_. Lt)!q!ryyy illylt $gign 9.9nL9wy9.h ihg.ryi.low9.,95dniej grubosci ptyty 7'cm, c16/20
\A[rliczenie iloSci rob6t:

n2 1,698

1,697500
1,697500RAZEM::

42 (NR 401/419/2 l\A&konanie rusztowania przy kominach .T'ID 12,000
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