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REGULAMIN

OGLASZANIA I PRZEPROWADZANIA PRZETARG6W
NA WYKONANIE ROB6T REMONTOWO-BUDOWLANYCH

I SWIADCZENIE USLUG
ORAZ DOSTAW REALIZOWANYCH

DLA BYDGOSKIEJ SPoLDZIELNI MIESZKANIOWEJ

s1
Regulamin okreSla zasady, tryb i procedurg przygotowania, oglaszania
i przeprowadzania przetarglw na wykonanie rob6t remontowo-budowlanych
i Swiadczenie uslug oraz dostaw dla Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej
w Bydgoszczy z wyjqtkiem wykonania rob6t, dla kt6rych obowi4zuje procedura
przetargowa zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zam6wiefl
publiczny ch z p62niej szymi zmianami.

s2
Roboty remontowo-budowlane i uslugi dla Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej
wykonuje sig poprzez wykonawc6w zewngtrznychwylonionych na podstawie :

a) przetarg6w nieograniczonych,
. b) przetarg6w ograniczonych,

c) w trybie bezprzetargowym.

$3
Dostawy sprzgtu i material6w dla Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej realizowane
sq na podstawie rozstrzygnigd wynikaj4cych :

a) zprzetargu,
b) z wolnej rgki,
c) zzapytania o ceng.

s4
Obowi4zkowym trybem wyboru wykonawc6w rob6t remontowo-budowlanych
i uslugodawc6w w Sp6ldzielni jest przetarg nieograniczorLy z wylqczeniem
przypadk6w ujgtych w $ 5 i 6 Regulaminu.
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Przetarg ograniczony moze byc przeprowadzony tylko w6wczas gdy:

a) przetarg nieograniczony nie dal rentltatu,
b) koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego bytyby

niewsp6lmiernie wysokie w stosunku do szacowanej wartoSci iob6t.
Przepisy dotyczqce przetargt nieograniczonego stosuje sig odpowiednio do
pr zetar gu o gr aniczone g o.

$6
1. Wykonanie rob6t remontowych zwipzanych z usunigciem awarii mozna zleci1

w trybie bezprzetargowym. W takim przypadkl nalezy przeprowadzi6 negocj acje z
wykonawcq o znanych kwalifikacjach i doSwiadczeniu oraz sporz4dzii piototcOl
uzasadniaj qcy wyb6r wykonawcy.

2. Wyb6r wykonawcy w trybie bezprzetargowym nie moze uwzglgdniad wykonawcy
wykazanego w prowadzonych przez Sp6ldzielnig ewidencjach natrozonych kar
umownych z tytutu nienaleZytego wykonania umowy i utraconych wadi6w -
w okresie 3 lat przedwyborem.

s7
Dostawy sprzgtu i material6w z wolnej rgki stosuje sig w przypadku gdy analiza rynku
wskazuje na moZliwoS6 uzyskaniakorzySci ze wzglgdu na warunki cinowe i platnicze
oferowane przez dostawc6w, odbiegaj4ce od powszechnie praktyko*uny.h. Na tg
oko I i czno S 6 nalezy sp or zqdzi(, protok6l z uzas adni eni em wyb oru do st awcy.

s8
Zapytanie o ceng kieruje sig co najmniej do trzech potencjalnych dostawc6w i winno
ono zawiera6:

a) okreSlenie przedmiotu dostawy,
b) okreSlenie terminu dostawy,
c) okreSlenie miejsca i terminu skladania ofert.

se
1. W trybie zapytania o ceng kaLdy z oferent6w proponuje jedn4 ceng, kt6rej nie moZe

zmieni6, podaje parametry techniczne sprzgtu oraz okres gwarancji.
2. W trybie zapytania o ceng dokonuje sig takZe wyboru wykonawc6w projekt6w

technicznych, ekspertyz i innych opracowafi szczeg6lowych, je6li koszt netto tych
prac nie przekracza kwoty 16 000 zt.

$10
W trybie zapytania o ceng kahdy z oferent6w proponuje ceng brutto, zalqczajqc
parametry techniczne i okres gwarancji. Sp6ldzielnia zawiera umowg na dostawg
material6w z dostawc4, kt6ry zaoferuje najniilszq ceng dla wymaganych standard6w
technicznych.



1.

2.

1.

$11
Obowi4zuj4 dwie formy przeprowadzania przetarg6w nieograniczonych. Wyboru
formy przetargu nalely dokonywad z uwzglgdnieniem przepis6w zawartych w $ 12
i $ 13 Regulaminu.

s12
Pierwsza forma ptzetargt nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane
i ustugi polega na przeprowadzeniu procedury przetargowej celem wylonienia
wykonawc6w, kt6rzy zaoferuj q na wyznaczony okres, najkorzystniejsze skladniki
koszt6w rozliczane kosztorysami powykonawczymi na bazie KNR dla rcalizacji
przedmiotowych rob6t, kt6rych wartoS6 umowna dlaposzczeg6lnych prac lub usfug
nie przekracza kwoty 16 000 zl netto.
Druga forma przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane i usfugi
polega na przeprowadzeniu procedury przetargowej celem wylonienia
wykonawc6w, ktlrzy zlozq najbafiziej korzystn4 ofertg, ocenion4 punktowo
w oparciu o obowi4zuj4ce kryteria, okreslone w $ 22 ust. 4 i 5.

s13
Pierwsz4 formg przetargv nieograniczonego stosuje sig dla nizej
wyszczeg6lnionych rob6t i usfug:

a) prace mviqzane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
b) prace zwiqzane z instalacjami centralnego ogrzewania i cieptej wody,
c) prace zwiqzane z instalacjami gazowymi,
d) prace rwiqzane z instalacjami elektry cznymi,
e) prace zwiqzane z usuwaniem przeciek6w na pokryciach dachowych,

czgSciow4 wymian4 obr6bek blacharskich,
f) prace dekarskie z wymian4 pokrycia dachowego na budynkach starego

budownictwa,
g) prace murarskie - drogowe - uzupelnienie tynk6w posadzek (np. naprawa

wiat Smietnikowych, piaskownic, komin6w, chodnik6w, pieszojezdni itp.),
h) prace malarskie (np. malowanie portali, scian zewngffznych

i wewngtrznych budynk6w, wiat Smietnikowych, element6w placu zabaw
itp.),

i) prace stolarskie, szklarskie, Slusarskie (np. naprawa stolarki okiennej,
drzwiowej, wymiana szyb, naprawa element6w Slusarki itp.),

j) prace na terenach zielonych (cigcia krzew6w i koron drzew, wycinka
i nasadzenia drzew, koszenie trawy oraz rekultywacja itp.),

k) prace zwiqzane z dezynfekcjq, dezynsekcj4 i deratyzacjq budynk6w,
l) usfugi kominiarskie, przegl4dy wentylacji.

Wyboru wykonawc6w w tej formie przetargu nieograniczonego dokonuje sig
na potrzeby realizacji zadafi remontowych i usfug w okresach dwuletnich, z tym
zastrzeheniem,2e w przypadku niespelnienia warunk6w umowy przez wykonawcg
w pierwszym roku, skutkowa6 to bgdzie rozwiqzaniem umowy.
Sp6ldzielnia stosownie do potrzeb uzupelnia wyb6r wykonawc6w w tej formule
co roku.

2.
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wykonawca, po pierwszym roku wsp6lpracy ze sp6ldzielniE, moze wyst4pi6
do Sp6ldzielni o dokonanie korekty przyjgtych w przetargu stawek o wskaZnik
inflacji, jesli jej poziom za pierwizy ro-k wspolpracy, ogloszo ty przez Gl6wny
Urzqd Statystyczny przekro czy 2oh.
w przypadku koniecznoSci wykonania rob6t nie wymienionych w $13 pkt. l,
wyboru wykonawcy mohna dokona6 z poza wylonionych w drodze przetargs,
W tym przypadku nalezy okresli6 rzeczowy zakres prac i przeprowadzi6 procedurg
zapytania o ceng.

$14
Ogloszenie Sp6tdzielni o przetargu nieograniczonym dla rob6t i usfug okreSlonych
w $ 13 niniejszego regulaminu zawiera:

- rcdzaj wykonywanych rob6t i uslug,
- okres ichrcalizacji,
- okreSlenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
- miejsce i termin skladania ofert,
- miejsce i termin otwarcia ofert,
- informacj 9, i2 Sp6ld zielnia zastrze ga s ob ie moZliwoS 6 uniewaznieni a

przetar gu bez podan ia przy czyny .

$ls
Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia dla przetargu okreslonego w $ 14
niniej szego regulaminu zawiera:
I. Opis przedmiotu zam6wienia:

a) og6lne warunki techniczne (informacj a o rcdzajubran? przewidywanych
rob6t i uslug do wykonania w danym roku).

II. Spos6b przygotowania oferty:
Oferta winna by6 sporzqdzonaw jgzyku polskim, zlohonaw zamknigtej kopercie.

m. Warunki wymagane od oferent6w:
a) dane o oferencie:

- wyci4g z rejestru s4dowego lub dzialalnoSci gospodarczej,
- aktualne zalwiadczenie z Urzgdu Skarbowego o braku zalegloilci

podatkowych,
- aktualne zalwiadczenie o oplacaniu skladek natbezpieczenie spoleczne,
- referencj e z co najmniej dw6ch firm, na rzeczkt6rych wykonywane byly

prace w danej branly,
- o6wiadczenie oferenta, 2e posiada niezbgdnqwiedzg, doSwiadczenie i

potencjal do wykonania rob6t w danej branLy,
- dane o stanie zatrudnienia potwierdzone dokumentami zZUS.

b) opis sposobu obliczenia ceny:
w przetargt powinny byl podane skladniki koszt6w obowi4zuj4cych
w danym roku, a rozliczanie wartoSci rob6t kosztorysami
powykonaw czymi na b azie KNR.
Skladniki koszt6w to:
R - stawka roboczogodziny
Kp - koszty po5rednie do R

- podana w zlotych
- podanewYo



Z - zysk liczony do R, Kp - pod any w Yo

M - koszty zakupu material6w - podanew o/o

Przyjmuje sig nastgpuj4ce kryteria zNoZonych ofert:
- proponowana cena okreSlona w skladnikach kalkulacyjnych - 70 pkt,
- doSwiadczenie, jakoS6 i terminowo(id realizacji zadafi na podstawie

zalqczonych referencji oruz oceny wlasnej - 30 pkt.
Ocena wlasna komisji odnoSnie wykonywanych rob6t i ustrug na rzecz Sp6ldzielni
dokonywanabgdzie poprzez oceng oferenta w oparciu o Instrukcjg ISO 9001:2015,
formularz XII/Wersj a4.
IV. Wskazanie miejsca i terminu skladania ofert.
V. Termin do kt6rego wykonawca bgdzie zwiqzany zlohonqofert4.
VI. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
VII. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert:

- otwarcie ofertprzezZamawiaj4cego odbywa sig w obecnoSci oferent6w w
siedzibie Sp6ldzielni,

- podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiajqcy ogtrosi rrzwy, adresy
oferent6w oraz rodzajebranZ dla kt6rych zostaly one ztoaone wraz z
podaniem skladnik6w kalkulacyjnych.

s16
Zarzqd Sp6ldzielni powotuje dla kaZdego postgpowania przetargowego - komisje
przetargowe, a dla dokonania rczstrzygnigl w pozostalych trybach - komisje
rozstrzygajqce.

$17
Ogloszenie o przetargu okreSlone w $ 14 niniejszego regulaminu powinno nastqpid
ta 14 dni przed wyznaczonym w SIWZ terminem otwarcia ofert przy zastosowaniu
jednej z nastgpuj4cych zasad:

- ogloszeniem w jednym z dziennik6w prasy lokalnej oraz na tablicy ogloszeri
w siedzibie Zarzqdu orzrlatablicach ogtoszeri w Administracjach Osiedli,

- ogloszeniem na stronie internetowej Sp6tdzielni orazna tablicy ogloszeri w
s iedzib ie Zaru4dv or az rta tablicach o gloszeri w Admini stracj ach Osiedli.

ZasadE o glo s zen i a pr zetar gu ustal a Zar zqd Sp 6tdzie lni.

s18
l. Z przebiegu przetargu Komisja sporuqdza protok6l, kt6ry zawiera nizej

wyszczeg1lnione dane:
l. rtarwg i adres zamawiajqcego,
2. kr6tki opis przedmiotu przetargu,
3. l;razwy i adresy wykonawc6w skladanych ofert na poszczeg6lnebranZe,
4. informacjg o spelnieniu warunk6w wymaganych od wykonawc6w,
5. streszczenie oceny i por6wnanie zhohonych ofert,
6. wskazania wybranych ofert wrazz ich uzasadnieniem,
7. informacjg czy wykonawca zostal

Sp6tdzielnig ewidencjach naloZonych k



a

wykonania umowy i utraconych wadi6w - w okresie 3 lat przed
zakohczeni em procedury przetargowej .

2. Wynik przetargu zatwierdza Zarzqd.

sle
Wyniki ptzetargu o$asza sig w terminie do 14 dni od daty zakofrczenia procedury
przetargowej w formie ogloszenia w siedzi,tie zarzqdu Sp6ldzielni.

s20l. Drug4 formg przetargu nieograniczonego stosuje sig dla nizej
wyszczeg6lnionych rob6t i uslug, kt6rych szacowana wartoS6 przekracza kwotg
okreSlon4 w $ 12 ust.1, w tym:
a) roboty dekarsko-blacharskie:

- konserwacja dach6w dotyczy calychpowierzchni na budynku,
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana obr6bek blacharskich.

b) roboty murarskie:
- remont balkon6w, loggi (wymiana izolacji, wykonanie nowych gladzi

cementowych, wymiana obr6bek blacharskich),
c) roboty malarskie - malowanie klatek schodowych, elewacji, filark6w

okiennych,
d) roboty ociepleniowe,
e) roboty budowlane zwiyane z realizacjq nowych inwestycji (budowa

budynk6w, gara}y itp.)
f) roboty instalacyjne dla wszystkich rodzaj6w (c.o., c.w.u., gaz, wod-kan,

monitoringu i innych instalacji teletechn.),
g) roboty nawierzchniowe zwiqzane z budow4 miejsc parkingowych,

chodnik6w, pieszojezdni itp.).
2. Dla powylszego zakresu rob6t przetarg nieograniczony moZna przeprowadza6

w postgpowaniu:
a) jednostopniowym,
b) dwustopniowym.

3. Formula przetargu jednostopniowego ma zastosowanie, kiedy liczba oferent6w
oraz wniesione oferty nieb:udzq wqtpliwo6ci Komisji przetargowej i Zarzqdu.

4. Postgpowanie dwustopniowe ma na celu uzyskanie korzystniejszych ofert
od wniesionych na przetarg, do kt6rych Komisja lub Zarz4d zglasza
zastrzehenia i uwagi.Dotyczy to przypadk6w kiedy:

a) do przetar gl przy stqpila liczna grup a o ferent6w,
b) wniesione oferty s4 niekorzystne dla Sp6tdzielni,
c) do przetargu powt6rzonego przyst4pil tylko jeden oferent.

5. Procedura przetargu dwustopniowego polega na przeprowadzeniu przetargl
w dw6ch etapach:

a) w I-szym etapie - wytypowanie i kwalifikacja grupy oferent6w do II-
giego etapu przetargu, dokonana w oparciu o kryteria zawarte w SI'WZ,

b) w II- etapie - wyb6r ostateczny wykonawcy rob6t po powt6rnej ocenie
ofert, kt6re w ramach negocjacji prowadzonych przez Komisjg
przetargowQ mogQ byd korygowane,
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a

- korekty ofert mogq dotyczy6 wszystkich element6w skladowych oferty,
podlegajqcych ocenie punktowej, zawartej w SIWZ.

s21
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym dla rob6t wyszczeg6lnionych w $ 20
sporuqdza sig wg zasad $ 14 niniejszego regulaminu dodaj4c informacjg o wysokoSci
wadium.

s22
Prued przyst4pieniem do przetargu sporz4dza siq dokumentacjg przetargowQ, kt6ra
powinna zawierul:

l. Okre(lenie przedmiotu zam6wienia.
W zaleZno6ci od wielkoSci zadania przedmiot zam6wienia przedstawia sig
alternatywnie w oparciu o nastgpujqce dokumenty:

- projekty techniczne,
- opisy techniczne przewidywanych zadafi remontowych,
- Slepe kosztorysy na przewidywane zakresy rob6t remontowych.

O wyborze formy okreslenia przedmiotu zam6wienia decyduje Zarzqd.
2. Opis przygotowania oferty:

- oferta winna by6 sporzqdzonaw jgzyku polskim, zhoaonaw zamknigtej
kopercie w sekretariacie Zaruydu przy ul. Grunw aldzkiej 12, na kt6rej
powinno by6 okreslone: nazwa i adres oferenta,

- rcdzaj i adres rob6t.
3. Warunki wymagane od oferent6w:

- oSwiadczenie o braku zalegloSci podatkowych,
- oSwiadczenie o braku zalegloSci w odprowadzaniu skladek ZIJS,
- wyci4g z rejestru s4dowego lub dzialalnoSci gospodarczej (dla

skladajqcego ofertg w Sp6tdzielni po raz pierwszy w danym roku, lub
w przyp adk ach zmian formalnych dokonany ch pr zez o ferenta),

- oSwiadczenie,Ze posiada uprawnienia niezbgdne do wykonania
okre5lonych rob6t, posiada niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie,
potencjal ekonomiczny i techniczny, a takZe pracownik6w zdolnych
do wykonania zam6wienia, dla rob6t o wartoSci powyZej 20 tys. z)
konieczne jest potwierdzenie formularzem ZUS DRA,

- oSwiadczenie, 2e znajduje sig w sytuacji finansowej zapewniaj4cej
wykonanie zam6wienia,

- oSwiadczenie,2e niejest prowadzone postgpowanie upadtroSciowe lub
likwidacyjne.

Wybrany oferent zobowiqzany bEdzie do dostarczenia odpowiednich
zafwiadczeh z Urzgdu Skarbowego o nie zaleganiu w oplacaniu podatk6w
i o braku zaleglofici w odprowadzaniu skladek do ZUS, przed podpisywaniem
um6w - na wartoS6 prac powyZej 20 tys. zl.

4. Opis kryteri6w i sposoby dokonywania oceny spelnienia warunk6w
od wykonawc6w:

- proponowana cena
- doSwiadczenie, jakoS6 i terminowoS6

zal1czonych referencji i oceny wlasnej
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5. Sposoby dokonywania oceny:
- ocena wlasna komisji wykonywanych rob6t narzeczsp6ldzielni,
dokonYwanabgdzie poprzezoceng oferenta w oparciu o Instrukcjg ISO
900 I :20 I 5, formularz XII/Wersja4,

- wykaz najwazniejszych rob6t wykonywanych w ostatnich 3 latach
ze w skazani em inwe s tor6w, termin6w r ealizacji, mi ej s c a wykon ani a,
wartoSci rob6t,

- wykaz aktualnie wykonywanych rob6t, ich wartoSci, termin6w
zakohczenia, zaaw ans owani a oraz inwe stor6w.

6. Informacja o wymaganym terminie wykonania umowy.
7. Opis odpowiednich czgsci zam6wienia, jeZeli dopuszczalne jest skladanie ofert

czgSciowych.
8. Spos6b przedstawienia oferty kosztowej - zgodnie z zatqczonymi w SIWZ

dokumentami okreslaj4cymi wymagane skladniki koszt6w (ceny
poszczeg6lnych pozycji wyszczeg6lnionych na formul arzach Sp6ldzielni lut
tylko lqcznie ceng ryczahow4).

9. Wskazanie miejsca i terminu skladania ofert.
10. Termin, do kt6rego wykonawcabgdzie zwiqzany zloaonqofert4 - ustala sig

termin 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sig wrazz uplywem terminu skladania
ofert.

11. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
12. Informacjg o trybie otwarcia i oceny ofert:

- oferenci mog4 byrS obecni przy otwieraniu ofert.
13. Informacje o wniesieniu wadium:

- ustala sig wadium w wysokosci do 2 Yowartosci przedmiotu
zam6wienia na niZej podanych zasadach :

a) Wadium musi by6 wnoszone w pieni4dzu.
b) Sp6ldzielnia jest zobowiqzana rwficil wadium jeZeli:

- uplyn4l termin wa2noSci ofert,
- zawarto umowg z wygrywajqcymprzetarg,
- uniewazniono przetarg.

c) Oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, traci wadium na rzecz
zamawiajqcego w przypadku gdy:
- odm6wi podpisania umowy,
- przedstawil w ofercie dane nieprawdziwe.

$23
Dla poszczegllnych rob6t objgtych przetargiem Sp6trdzielnia jest zobowi1zana
do powzigcia informacji o rynkowej wartoSci tych rob6t. Pomocniczym dokumentem
mog4 by6 kosztorysy inwestorskie, kt6re winne zostat sporz4dzone zgodnie z
Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia l8 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
koszt6w prac projektowych oraz planowanych koszt6w rob6t budowlanych
okre6lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.22004 r. nr 130 poz.l389
z dnia 08.06.2004 r.
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$24
W czynnoSciach przetargu moze bra6 udziaN, w charakterze obserwatora,
przedstawiciel Rady Nadzorczej oraz przedstawiciel Rady NieruchomoSci, kt6rej
dotyczy przetarg. O terminie i miejscu otwarcia ofert zawiadamia Dziat Techniczny
Sp6ldzielni.

s2s
Do ogloszenia o przetargl okreSlonego w $ 21 stosuje sig odpowiednio zapisy $ 17
niniej szego re gulam inu, z tym Ze o gloszeni e p owinno nast4pi6 :

'na14 dni przed wyznaczonym w SIWZ terminem otwarcia ofert dla rob6t o
szacunkowej wartoSci powyZej 50 tys. zl,

- na l0 dniprzedwyztaczonym w SIWZ terminem otwarcia ofert dla rob6t o
szacunkowej warto6ci poniZej 50 tys. zl.

$26
Z ptzebiegu przetatgu dla rob6t okreslonych w $ 20 Komisja Przetargowa sporzqdza
protok6l wg zasad okreslonych w $ 18 niniejszego regulaminu.

s27
Zatzqd Sp6ldzielni przy zawieraniu um6w na rcalizacjg rob6t Zqda zabezpieczenia
nale?ytego wykonania, Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi do 5 Yo

brutto wartoSci umownej.

s28
Wynikprzetargu-zatwierdzaZarzqdSp6ldzielni.

s2e
O wyniku przetargu Sp6ldzielnia zawiadamia niezwlocznie oferenta, kt6ry wygral
przetatg, natomiast pozostatych oferent6w w terminie do 7 dni kalendaruowych od
dnia zatwierdzenia protokofu przez Zaruqd, wskazuj4c rrazwg i adres wybranego
oferenta.

s30
Protesty i odwolania w sprawie przeprowadzenia przetargu mohna skladad w terminie
5 dni od daty ogloszenia wynik6w - do Rady Nadzorczej Bydgoskiej Sp6ldzielni
Mieszkaniowej.

s31
1' Niniejszy regulamin uchwalony zostal przez Radg Nadzorcz4 Bydgoskiej

Sp6ldzielni Mieszkaniowej w dniu 26 puhdziernika 2Ol7 r.; uchwata nr 54l20ll
i obowi4zuje z dniem uchwalenia.

2. Traci moc regulamin oglaszania i przeprowadzania przetarglw
remontowo-budowlanych i swiadczenie uslug oraz dostaw
Bydgoskiej Sp6tdzielni Mieszkaniowej uchwalony w dnfu 27
roku (uchw aNa nr 103 /2016).

na wykonanie rob6t
realizowanych dla
pafidziemika 2016
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Sekretarz Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

y Nadzorczej
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