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Myszków 26.07.2017 r.

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w sprawie udzielania zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 €
/zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity (Dz. U. z 2015r poz.2164z póź. zm.)/

1.

Nazwa Zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59
42-310 Żarki
tel. 034/ 314-89-96
faks: 034/ 314-83-04
internet: http://www.pzd.myszkow.pl
e-mail: iwonab@pzd.com.pl,

NIP:

577-17-197-51 85 REGON: 151405866

2. Rodzaj zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w rozumieniu art.2 pkt.10 ustawy PZP
pod nazwą :"Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych
i obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego
wraz z wpisami do książki drogi i książki obiektu mostowego z podziałem na dwa zadania" :
Zadanie nr 1 : Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych na
terenie Powiatu Myszkowskiego na długości ok. 170,2 km zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego za rok 2017.
Zadanie nr 2 : Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów inżynierskich
(18 obiektów mostowych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego za lata
2017 ,2018, 2019 oraz opracowanie protokołów kontroli z przeglądów.

3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Opis, cel i zakres zamówienia dotyczący zadania nr 1
Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych na terenie Powiatu
Myszkowskiego na długości ok. 170,2 km zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
Celem przeglądu podstawowego stanu technicznego dróg jest przeprowadzenie i udokumentowanie
stanu technicznego wszystkich grup elementów występujących w korytarzu drogi oraz jej
wyposażenia. Zadanie ma być wykonane zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający
z obowiązujących przepisów, dotyczących przeprowadzania podstawowych (rocznych) przeglądów
okresowych dróg, a w szczególności: -ustawa Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) , -ustawa o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - (Dz.U. z 2013r. poz.260 z póż.zm.), -ustawa prawo o ruchu
drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. - (Dz.U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.), -rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych,
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom - (Dz.Uz 2015 nr 67,poz.582 z póż. zm ), -rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729), -rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.). W wyniku
przeglądu podstawowego, poza oceną techniczną poszczególnych elementów rozwiązania,
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dodatkowo ma nastąpić ocena : - zakresu i specyfiki uszkodzeń, które mogą spowodować zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, - zakresu i specyfiki uszkodzeń,
które mogą spowodować katastrofę budowlaną, - warunków bezpiecznego użytkowania obiektu, zakresu i specyfiki uszkodzeń, które powinny zostać usunięte w ramach planu bieżącego utrzymania
lub w trybie awaryjnym, - wykonania zaleceń
z poprzedniego przeglądu, Przeglądy
podstawowe powinny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
kontrolowania stanu technicznego dróg, należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej
izby inżynierów budownictwa i legitymującą się odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tę
izbę. Zakres usługi: W ramach przeprowadzonego przeglądu, ocenie podlegać mają następujące
grupy elementów drogi oraz jej wyposażenia: - jezdnie, - chodniki i ścieżki rowerowe, - pobocza,
skarpy i nasypy, - elementy odwodnienia wraz z przepustami o świetle poniżej 1,5 m, - oświetlenie, elementy organizacji ruchu (stałej), - stan realizacji zaleceń
z poprzednich przeglądów.
Rezultatem przeprowadzonych przeglądów technicznych dróg jest protokół przeglądu drogi oraz
wypełniony wykaz protokołów stanowiący załącznik do odpowiednich Książek Dróg.
Książki Dróg znajdują się u Zamawiającego.
Podstawowymi, wymaganymi przepisami dokumentami , potwierdzającymi wykonanie przeglądów
okresowych dróg będą:
- wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną protokóły przeglądów
- wypełnione wykazy protokołów ,będące załącznikiem do odpowiedniej książki drogi
Wykaz dróg stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
Wzór Protokółu Okresowej Kontroli Rocznej/Pięcioletniej Drogi stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego Zaproszenia
Opracowanie winno zawierać protokoły okresowej kontroli rocznej. Protokoły powinny być
przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach ( wydruk i wersja elektroniczna zapisana
na płycie CD)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631480-8 Usługi kontroli dróg
5. Opis, cel i zakres zamówienia dotyczący zadania nr 2
Zadanie obejmuje wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich i opracowanie
protokołów z kontroli dla 18 mostów z załączonym wykazem mostów ciągach dróg powiatowych na
terenie Powiatu Myszkowskiego w latach 2017,2018,2019( umowa zostanie podpisana na okres
trzech lat).
Przeglądy podstawowe należy wykonać zgodnie z Instrukcjami przeprowadzania przeglądów
drogowych obiektów inżynierskich stanowiącymi załączniki do Zarządzenia nr 14 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji
przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami Zarządzenie nr 5
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lutego 2011r. oraz Zarządzenie nr 27
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2011r.).
Przegląd podstawowy winien spełniać wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.)
Przeglądy podstawowe powinny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane do kontrolowania stanu technicznego obiektów inżynierskich, należącą w okresie
wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się
odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Przeglądy obiektów i protokóły z kontroli
należy wykonać i opracować zgodnie z instrukcją w zakresie sposobu przeprowadzania przeglądu
i jego dokumentacji. Zapewnienie dostępu do elementów konstrukcji mostów należy do oferenta.
Opracowanie protokołów z przeprowadzonych kontroli winny być w postaci raportu z przeglądu
podstawowego obiektu mostowego kart przeglądów, dokumentacji fotograficznej wraz
wymaganymi załącznikami zgodnie ze wzorami zawartymi w instrukcji.
Rezultatem przeprowadzonych przeglądów technicznych mostów jest raport z przeprowadzonego
przeglądu obiektu mostowego oraz wypełniony wykaz protokołów stanowiący załącznik do
odpowiednich Książek Obiektu Mostowego.
Książki Obiektu Mostowego znajdują się u Zamawiającego.
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Podstawowymi, wymaganymi przepisami dokumentami , potwierdzającymi wykonanie przeglądów
okresowych obiektów mostowych będą:
- wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną raporty z przeglądów
- wypełnione wykazy protokołów ,będące załącznikiem do odpowiedniej książki obiektu mostowego
Wykaz obiektów mostowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia
Protokoły powinny być przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach ( wydruk i wersja
elektroniczna zapisana na płycie CD)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631450-9 Usługi kontroli mostów
I

6. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: ZADANIE NR 1 : do 30.10.2017 r.
ZADANIE NR 2 : do 30.09. w roku ( 2017,2018,2019)
7. Informacje dotyczące złożenia oferty na realizacje przedmiotu zamówienia.
7.1. Cena jest jedynym kryterium przy wyborze oferty.
- cena za wykonanie przeglądów obiektów mostowych w latach 2018,2019 nie będzie
waloryzowana
7.2. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 4 do
niniejszego Zaproszenia.
7.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
7.4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej pieczęcią firmy
oraz napisem: „Oferta :"Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg
powiatowych i obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu
Myszkowskiego wraz z wpisami do książki drogi i książki obiektu mostowego z podziałem na
dwa zadania" :
7.5. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- Osobiście w siedzibie Zamawiającego tj.: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie,
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, II piętro, pok. Nr 1 (sekretariat)
- Za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie,
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki w terminie do dnia 10.08.2017 r.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
9. O wynikach oceny ofert oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub faxem , wynik
zostanie także zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.pzd.myszkow.pl
10. Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT
11. Osoba upoważniona do kontaktu: Iwona Bubel nr tel: 34/314-83-04

……………………………..………………………….

(podpis osoby sporządzającej)

………………………………………………………………….

(data i podpis Dyrektora PZD Myszków)
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ZAŁĄCZNIK nr 1

EWIDENCJA DRÓG POWIATOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W MYSZKOWIE
L.p
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Numer drogi
1010-S

1011-S

1012-S

1013-S

1014-S

1015-S

1016-S

1017-S

1710-S

1711-S

1712-S

Przebieg drogi
gr.z powiatem.częstocho.
- m.Dębowiec-Pustkowie
Chorońskie-Choroń
gr.z powiatem
częstochowskim –Poraj –
skrzyż z DW nr 791
gr.z powiatem
częstochowskimChoroń- Poraj- GęzynKoziegłowy
gr. z powiatem
częstochowskimZaborze Zalew ZaborzePrzybynów
gr. z powiatem
częstochowskimGorzków NowyPostaszowice-Niegowa –
skrzyż. z DW nr 789
skrzyż z DP nr S- 1016 - Mzurów-Dąbrowno-gr.
z powiatem częstochow.
gr. z powiatem
częstochowskimBystrzanowice-Mzurówskrzyż z DP nr 1015 –
Niegowa – skrzyż z DW
nr 789
gr. z powiatem
częstochowskimKamionka-Sokolniki –
Kroczyce- gr.z powiatem
zawierciańskim
Sokolniki-skrzyż z DP nr
S-1017-Zagórze-gr.
z powiatem zawierciańsk
od skrzyż.z DW nr 789 –
Bliżyce-gr.z powiatem
zawierciańskim

Kilometraż
od km.8+300
do km.11+200

m.Niegowa-skrzyż z DW
nr 789-Ogorzelnik-gr.z
powiatem zawierciański

Długość drogi
2,9km

od km.3+400
do km.3+800

0,4km

od km.
do km.16+655

16,655km

od km.2+219
do km.6+894

4,675km

od km.3+700
do km.9+800

6,100km

od km.0+000
do km.4+000

4,000km

od km.3+400
do km.9+850

6,450km

od km.0+800
do km.4+581

3,781km

od km.0+000
do km.2+250

2,250km

od km.0+000
do km.5+300

5,300km

od km.0+000
do km.3+870

3,870km
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1713-S

1714-S

1715-S

2310-S

2311-S

2312-S

3210-S

3800-S

3801-S

3802-S

3803-S

3804-S

m.Niegowa-skrzyż z DW
nr 789-Mirów-Kotowiceskrzyż z DW nr 792Kotowice-gr.z powiatem
zawierciańskim
skrzyż z DW nr 793 –
ul.Sikorskiego-ul.1-go
Maja – ul.Stawowa –
ul.Bory-gr.z powiatem
zawierciańskim
skrzyż z DW nr 791Kopaniny-gr.z powiatem
zawierciańskim
gr.z powiatem
lublinieckim-Siedlec
Duży-skrzyż.z DKnr 1Rosochacz –skrzyż z DP
nr S-1012
gr.z powiatem
lublinieckim-Siedlec
Duży-Mzyki-Gniazdów
skrzyż z DW nr 789
gr.z powiatem
lublinieckim m.WożnikiCynków- Winownoskrzyż z DK nr 1
skrzyż z DK nr 1 –
Wojsławice-CynkówZendek-gr.z powiatem
tarnogórskim
skrzyż.z DP nr S-1012(Rosochacz)-Kużnica
Mała-Oczko-Lgota
Mokrzesz-skrzyż.z DW
nr 789 Lgota Górna
skrzyż.z DW nr 789Koziegłówki-MysłówOsiek- skrzyż. z DW
nr 791(Postęp)
skrzyż z DW nr 791Lgota Górna-Gliniana
Góra-Osiek-Pustkowie
Lgockie-Huta Staraskrzyż z DP nr S-3804
Osiek-Koclin-PińczyceŻelisławice- gr.
z powiatem będzińskim

od km.0+000
do km.6+550

od km.0+000
do km.4+450

6,550km

ul.Sikorskiego-1km
ul.1-goMaja-1,6km
ul.Stawowa-0,5km
ul.Bory-1,350km
4.450km

od km.0+000
do km.1+050

1,050km

od km.5+100
do km.12+800

7,700km

od km.1+400
do km.4+400

3,000km

od km.4+000
do km.11+080

7,080km

od km.0+000
do km.11+200

11,200km

od km.0+000
do km.4+850

4,850km

od km.0+000
do km.9+700

9,700km

od km.0+000
do km.8+638

8,638km

od km.0+000
do km.6+100

6,100km

skrzyż.z DK nr1-Zabijak- od km.0+000
Pińczyce-Huta Starado km.8+100
skrzyż. z DW nr 793

8,100km
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

3805-S

3806-S

3807-S

3808-S

3809-S

3810-S

skrzyż.z DW nr 791Masłońskie-OstrówPrzybynów-skrzyż z DP
nr S-3809
Gorzków Stary-skrzyż
z DP nr S-1014Ludwinów-TrzebniówMoczydła –skrzyż z DW
nr 789
skrzyż.z DP nr S-1711
m.Bliżyce-Sokolnikiskrzyż z DP nr S-1017
skrzyż z DW nr 793Helenówka-Jaworznikskrzyż z DW nr 792
Choroń-Pustkowie
PrzybynowskiePrzybynów-Wysoka
Lelowska-Żarki-skrzyż.
z DW nr 793
ul.Słowackiego
Myszków-Nowa Wieś –
skrzyż.z DW nr 789
RAZEM

od km.0+000
do km.5+322

5,322km

od km.0+000
do km.9+693

9,693km

od km.0+000
do km.2+587

2,587km

od km.0+000
do km.3+844

3,844km

od km.0+000
do km.9+750

9,750km

od km.0+000
do km.4+307

4,307km
170,236km
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ZAŁĄCZNIK nr 2

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI(2).pdf
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Załącznik Nr 3
WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W MYSZKOWIE
Lp

Nr
drogi

km

Przeszkoda

Długość
mb

Szerokość
mb

Rodzaj

Nr JNI

Miejscowość

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1012 S
1012 S
1013 S
1017 S

6+965

rz.Warta
ciek b/nazwy
ciek b/nazwy
ciek b/nazwy

30000533
30000534
30000514
30000515

Poraj
Gęzyn
Zaborze
Sokolniki

0+570
6+517
1+743
2+043

ciek b/nazwy
tory PKP

30000517
30000518
30000519
30000520

Niegowa
Kotowice
Myszków
Myszków

1715 S
1715 S
2310 S
3210 S
3210 S
3800 S

0+341
0+887
6+440
3+300

rz.Warta
tory PKP
ciek b/nazwy
ciek b/nazwy
ciek b/nazwy
rz.Boży Stok

10,3
9,0
7,8
6,4
5,7
10,20
11,6
11,2
8,2
10,4
6,4
7,6
7,6
4,4
9,8
7,7
12,8
9,3

Sprężony

1712 S
1713 S
1714 S
1714 S

31,3
6,4
4,2
6,9
4,2
73,0
16,5
9,2
13,2
50,8
5,4
7,0
7,9
8,0
11,9
5,6
11,3
3,2

30000521
30000522
30000523
30000526
30000527
30000528

Myszków
Kopaniny
Rosochacz
Koziegłowy
Zendek
Kużnica Nowa

30000529
30000530

Helenówka
Przybynów

30000531
30000532

Żarki
Żarki

12+052

5+173
2+780

12+100

1+915

rz.Czarna Struga

ciek b/nazwy

3808 S
3809 S

0+350
5+787

rz.Czarna Struga

3809 S
3809 S

9+544

rz.Czarka
rz.Leśniówka

10+010

ciek b/nazwy

Żelbet.
Żelbet.
Żelbet.
Żelbet.
Sprężony
Żelbet.
Żelbet.
Żelbet.
Sprężony
Żelbet.
Żelbet.
Żelbet.
Drewn.
Żelbet
Żelbet
Żelbet
Żelbet.

Numery JNI zostały nadane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach w dniu 27.02.2007r
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ZAŁĄCZNIK nr 4
FORMULARZ CENOWY
Dla zamówienia publicznego na:
"Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych
i obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego
wraz z wpisami do książki drogi i książki obiektu mostowego z podziałem na dwa zadania" :
Zadanie nr 1 : Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych na
terenie Powiatu Myszkowskiego na długości ok. 170,2 km zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego za rok 2017.
Zadanie nr 2 : Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów inżynierskich
(18 obiektów mostowych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego za lata
2017 ,2018, 2019 oraz opracowanie protokołów kontroli z przeglądów.
I. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………..
Siedziba ……………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………………………………………..
REGON ………………………………………………………………………………………………………
II. Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie okresowych przeglądów
podstawowych (rocznych) dróg powiatowych i obiektów inżynierskich w ciągach dróg
powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego wraz z wpisami do książki drogi i książki
obiektu mostowego z podziałem na dwa zadania":
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na ZADANIE NR 1
Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) dróg powiatowych na terenie
Powiatu Myszkowskiego na długości ok. 170,2 km zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego za rok 2017.
za cenę:

/Netto/: …………………………………………………………………… ………………………………………..…… zł
podatek VAT w ustawowej wysokości: ……. % : tj.:

……………………..…………….……………… zł

cena /Brutto/: ...................................................................................................................zł
słownie: ...................................................................................................................zł
III. Termin realizacji zamówienia wykonamy do dnia: 30.10.2017r.

Znak sprawy: PZD/B/15/345/DP/SD/2017

IV. Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie okresowych przeglądów
podstawowych (rocznych) dróg powiatowych i obiektów inżynierskich w ciągach dróg
powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego wraz z wpisami do książki drogi i książki
obiektu mostowego z podziałem na dwa zadania":
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na ZADANIE NR 2
Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów inżynierskich (18 obiektów
mostowych) w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego za lata 2017 ,2018,
2019 oraz opracowanie protokołów kontroli z przeglądów.
za cenę:

/Netto/: …………………………………………………………………… ………………………………………..…… zł
podatek VAT w ustawowej wysokości: ……. % : tj.:

……………………..…………….……………… zł

cena /Brutto/: ...................................................................................................................zł
słownie: ...................................................................................................................zł
V. Termin realizacji zamówienia wykonamy do dnia: do 30.09. w roku ( 2017,2018,2019)
.

VI . Niniejszym oświadczam, że:
1. Oświadczam(y), że zdobyłem(liśmy) konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.
2. Oświadczam(y), że dysponuję(emy) odpowiednimi osobami oraz posiadam(y) niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się w przypadku przyznania mi(nam) zamówienia, do
zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

......................................................................, dnia ............................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

