
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 199751-2014 z dnia 2014-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : nadzór inwestorski -

zadania KPP GRYFINO - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Nadzór inwestorski będzie obejmował

roboty...

Termin składania ofert: 2014-09-29

Numer ogłoszenia: 327254 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199751 - 2014 data 19.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091)

8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w

wysokości: 6 000,00 zł, 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia

29.09.2014 r. do godziny 11.30. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu

wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000,

decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności

jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)

zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez

potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art.

148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności,

o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach

określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul.

Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 - 14.00..

W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia

wadium w wysokości: 6 000,00 zł, 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia

08.10.2014 r. do godziny 11.30. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być
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wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu

wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000,

decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności

jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)

zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez

potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art.

148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności,

o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach

określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul.

Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 - 14.00..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

29.09.2014 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Piotra i Pawła 4/5 70-521

Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 08.10.2014 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Piotra i Pawła 4/5

70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Określenie przedmiotu

oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : nadzór inwestorski - zadania KPP

GRYFINO - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Nadzór inwestorski będzie obejmował roboty

budowlano - montażowe w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, dotyczącej przetargu na roboty

budowlane. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2013

r., poz.1409.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). 1.1. W

ramach pełnienia funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do podstawowych obowiązków należy w

szczególności: -kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem

na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami

bhp, sanitarno-epidemiologicznymi, p. poż., -kontrola posiadania przez wykonawcę odpowiednich

dokumentów oraz ich akceptowanie (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, kart gwarancyjnych, DTR i

wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót, -kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika

budowy i dokonywania w nim wpisów, -sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub

zanikających, - uzyskanie akceptacji materiałów i urządzeń przed wbudowaniem, - uczestniczenie w

prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
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(przygotowywanie oraz udział w odbiorach gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do

użytkowania), - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a

w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców, - bieżące prowadzenie rozliczeń

finansowych z wykonawcą, podwykonawcami, dostawcami usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen

i faktur, opisywanie dowodów księgowych i systematyczne ich przekazywanie inwestorowi, oraz współpraca z

działem księgowym przy realizacji zapłaty faktur (weryfikacja merytoryczno - formalna i akceptacja faktur i

rachunków), - opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 10 umowy, -

bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich

realizacji, - zorganizowanie i dokonanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego

robót budowlanych oraz protokólarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego, -

sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu

umowy, - przekazanie zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 14 wymaganych dokumentów, stanowiących do

zaewidencjonowania składników majątku, - przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez

wykonawcę ewentualnych wad stwierdzonych w protokole odbioru robót, - wykonanie zobowiązania Decyzji

pozwolenia na budowę nakładającą na Inwestora obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na

użytkowanie, - wykonanie czynności wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi na

roboty budowlane na okres 36 miesięcy, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora

(Zamawiającego) do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi, - przygotowanie i realizacja procedury

związanej z wdrożeniem zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, jeżeli zajdzie taka konieczność

zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 umowy, - wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych prac budowlanych oraz

przedstawienie zróżnicowanych kosztorysów inwestorskich stanowiących podstawę do wszczęcia nowej

procedury przetargowej w przypadku rozwiązania umowy o wykonanie robót budowlanych z dotychczasowym

wykonawcą robót budowlanych zgodnie z § 2 ust. 4 umowy. 1.2. Celem prawidłowego wykonania

obowiązków, o których mowa w pkt. 1.1. inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien: - wydawać kierownikowi

budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub

elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i

dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; -

żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja

mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na

budowę. 1.3. Szczegółowy opis nadzorowanych robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i

teletechnicznej został zawarty w projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót poszczególnych branż i w przedmiarach robót, które są umieszczone na stronie internetowej

Zamawiającego : http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen

/19103,KPP-Gryfino-budowa-nowej-siedziby-przy-ul-Luzyckiej.html . 2. Pozostałe warunki wykonania i odbioru

oraz rozliczania przedmiotu zamówienia i płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 8 do siwz. 3. Podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza do udziału w zamówieniu
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podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca

zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W

przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez

udziału podwykonawcy..

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Określenie

przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : nadzór inwestorski -

zadania KPP GRYFINO - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Nadzór inwestorski będzie

obejmował roboty budowlano - montażowe w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, dotyczącej

przetargu na roboty budowlane. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pełnić będzie

obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 2006 r., Nr 83, poz.

578 z późn. zm.). 1.1. W ramach pełnienia funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do podstawowych

obowiązków należy w szczególności: 1) kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z

projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno -

budowlanymi oraz przepisami bhp, sanitarno-epidemiologicznymi, p. poż.; 2) kontrola posiadania przez

wykonawcę odpowiednich dokumentów oraz ich akceptowanie (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, kart

gwarancyjnych, DTR i wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez

wykonawcę robót budowlanych; 3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót; 4) kontrola

prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów; 5) sprawdzanie i odbiór robót

budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 6) uzyskanie akceptacji materiałów i urządzeń przed

wbudowaniem; 7) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń

technicznych i przewodów kominowych (przygotowywanie oraz udział w odbiorach gotowych obiektów

budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania); 8) rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym

powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub

rzeczoznawców; 9) bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą, podwykonawcami, dostawcami

usług i towarów oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur, opisywanie dowodów księgowych i systematyczne

ich przekazywanie inwestorowi, oraz współpraca z działem księgowym Zamawiającego przy realizacji zapłaty

faktur (weryfikacja merytoryczno - formalna i akceptacja faktur i rachunków), 10) opracowanie końcowego

rozliczenia robót budowlanych z wyszczególnieniem składników majątku wprowadzanych do ewidencji i

podaniem podstawy ich opłacenia w terminie do 45 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót

budowlanych; 11) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i każdym odstępstwie

od zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego; 12) zorganizowanie i dokonanie przy udziale

Zamawiającego częściowych i końcowego odbioru robót budowlanych oraz protokólarne przekazanie

Zamawiającego zrealizowanego zadania inwestycyjnego; 13) sporządzenie wniosków o zapłatę kar

umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; 14) przekazanie w terminie 30

dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, poprawnie sporządzonych

protokółów przyjęcia przez użytkownika składników majątku stanowiących podstawę do wprowadzenia ich do
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ewidencji KWP w Szczecinie; 15) przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez wykonawcę

ewentualnych wad stwierdzonych w protokole odbioru robót; 16) wykonanie zobowiązania Decyzji pozwolenia

na budowę nakładającą na Inwestora obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie;

17) wykonanie czynności wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi na roboty

budowlane na okres 36 miesięcy, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora

(Zamawiającego) do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi; 18) weryfikacja podstawy do zmiany

postanowień umowy na roboty budowlane w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: a)

konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy oraz terminów określonych w harmonogramie rzeczowo

- finansowym o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu

umowy w przypadku: - zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych

Wykonawcy; - siły wyższej, klęski żywiołowej; - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót; - szczególnie

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - niewypałów i niewybuchów; - odmiennych od

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.); -

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub

przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy

zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; b) wystąpienia zmian będących następstwem

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - konieczności usunięcia błędów lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. c) powstania okoliczności będących następstwem działania

organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez

organy administracji decyzji, zezwoleń itp., d) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w

szczególności: - w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; - w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w

dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych; -

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w

szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń instalacji

lub obiektów infrastrukturalnych; - jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów

eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane

w okresie opracowywania dokumentacji projektowej; - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego

prawa powszechnie obowiązującego lub wewnętrznych przepisów oraz wytycznych obowiązujących w Policji.

19) przygotowanie lub zweryfikowanie przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych propozycji zmian

do umowy o wykonanie robót budowlanych w formie pisemnej, które powinny zawierać: - opis zmiany, -

uzasadnienie zmiany, - koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany

oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy. 20) W przypadku zaistnienia robót zamiennych, których
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wartość nie zwiększa wynagrodzenia ryczałtowego umowy o wykonanie robót budowlanych, przygotowanie

protokołu konieczności robót zamiennych. 21) W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia

o wykonanie robót uzupełniających w okresie obowiązywania umowy Wykonawca jest upoważniony i

zobowiązany do: a) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania

tych robót; b) przygotowania dla Zamawiającego protokołu konieczności zawierającego opis powstałych

problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do

wykonania robót uzupełniających. Protokół konieczności będzie podlegać akceptacji Zamawiającego; c)

przedstawienie opinii dotyczącej kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót uzupełniających w

zakresie ich ilości i wartości; d) wydania polecenia wykonania robót uzupełniających wyłącznie po uzyskaniu

pisemnej zgody Zamawiającego; W przypadku rozwiązania umowy o wykonanie robót budowlanych z

dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej

informacji od Zamawiającego wykona inwentaryzację zrealizowanych prac budowlanych praz przedstawi

zróżnicowane kosztorysy inwestorskie stanowiące podstawę do wszczęcia nowej procedury przetargowej przy

czym Zamawiający zastrzega, iż z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 1.2.

Celem prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w pkt. 1.1. inspektor Nadzoru Inwestorskiego

powinien: - wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów

budowlanych oraz urządzeń technicznych; - żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 1.3. Szczegółowy opis

nadzorowanych robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej został zawarty w projektach

wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót poszczególnych branż i w

przedmiarach robót, które są umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego :

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/19103,KPP-Gryfino-

budowa-nowej-siedziby-przy-ul-Luzyckiej.html . 2. Pozostałe warunki wykonania i odbioru oraz rozliczania

przedmiotu zamówienia i płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz.

3. Podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza do udziału w zamówieniu podwykonawców. W przypadku

powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej

części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia,

zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy..
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