Pilchowice, dnia 22.05.2017r.
Zaproszenie
do składania oferty cenowej na
Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej dotyczącej budowy budynku Ośrodka
Zdrowia w Pilchowicach
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z poźn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Nr 120.63.2016 Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 29.12.2016 r.)
Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Pilchowice
44-145 Pilchowice
ul. Damrota 6
Tel 032/235-65-21 fax 032/235-69-38
ug@pilchowice.pl , www.pilchowice.pl
Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:
Imię i nazwisko: Ewa Waniek ws przedmiotu zamówienia
nr telefonu: (0-32) 235 64 24, godziny, w których udzielane są informacje
dotyczące zadania: 8:00 – 13:00
Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej do dnia 19.06.2017r. do godz.15:00 mailowo
na ug@pilchowice.pl lub złożenie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Pilchowicach pok. Nr 4 sekretariat

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej dotyczącej budowy budynku Ośrodka
Zdrowia w Pilchowicach.
Kody CPV:
71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71351910-5 - usługi geologiczne

Zakres zamówienia obejmuje:

Cz I :
• wykonanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania i uzbrojenia terenu Ośrodka
Zdrowia wraz z budynkami, małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą,
• wykonanie opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych odwiertów dla
celów koncepcji i budowy,
• wykonanie analizy kosztów realizacji zadania.
Cz II :
• wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego kompleksowego zagospodarowania i
uzbrojenia terenu Ośrodka Zdrowia wraz z małą architekturą i infrastrukturą
towarzyszącą,
• złożenie dokumentacji w wydziale architektury Starostwa Powiatowego w Gliwicach
w celu uzyskania pozwolenia na budowę obiektu.
Cz III :
• Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie
− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego,
− monitorowania i uzupełniania projektu na etapie postępowania o udzielenie
pozwolenia na budowę,
− nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania i w czasie okresu
gwarancyjnego Wykonawcy robót.
Uszczegółowienie zakresu:
Inwestycja będzie realizowana na działce nr 861/79 w Pilchowicach. Zadanie obejmować
będzie swoim zakresem:
• wykonanie badań geologicznych podłoża pod projektowane budowle i budynki,
należy uwzględnić wykonanie co najmniej 5 odwiertów geologicznych o głębokości
4m każdy oraz opis i opinię geotechniczną wydaną na tej podstawie. W zakresie badań
geotechnicznych uwzględnić należy odtworzenie terenu po badaniach,
• wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działki, na którym powstanie Ośrodek
Zdrowia do obowiązujących przepisów prawa, m.in. parkingi, drogi dojazdowe,
zieleńce,
• wykonanie koncepcji budynku w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia,
• wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie kompleksowego
zagospodarowania i uzbrojenia terenu Ośrodka Zdrowia wraz z obiektami małej
architektury i infrastrukturą towarzyszącą,
• sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w tym również w zakresie
uzyskania pozwolenia na budowę obiektu, prowadzenia inwestycji oraz jej okresu
gwarancyjnego.

Do wykonania:
Koncepcja i projekt powinny zakładać wykorzystanie pomieszczeń budynku dla potrzeb
Ośrodka Zdrowia.
Analiza kosztów inwestycji powinna zostać opracowana w systemie cen średnich
wskaźników kalkulacji kosztów inwestycji, z podziałem na zasadnicze elementy
zagospodarowania terenu i budynku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia na etapie koncepcji od niektórych
rozwiązań infrastrukturalnych (elementów pomieszczeń, elementów zagospodarowania
terenu), co zostanie uwzględnione na etapie projektu budowlano – wykonawczego
realizowanego zadania.
Zamawiający na wykonanie inwestycji w pełnym zakresie planuje przeznaczyć kwotę
3,5 mln złotych brutto.
Istniejąca koncepcja zagospodarowania przestrzeni powinna zostać zweryfikowana przez
Wykonawcę z punktu widzenia obowiązujących przepisów, instrukcji infrastrukturalnych, w
tym miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego i dostosowana do aktualnych
wymagań technicznych wynikających z przepisów prawa. Koncepcja nowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
UWAGA! Nie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego gminy nie
wpłynie na rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą.
Proponowane zestawienie metrażu dla budynku Ośrodka Zdrowia
Lp. Nazwa pomieszczenia
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[m2]

PRZYCHODNIA DLA DZIECI
Pokój lekarski
20
Pokój zabiegowy
15
Pokój szczepień
15
Pokój lekarski
20
Izolatka z przedsionkiem
20
WC dla niepełnosprawnych
5
WC dla niepełnosprawnych
5
Poczekalnia
40
Wózkownia+przedsionek
5
RAZEM
145
PRZYCHODNIA DLA DOROSŁYCH
Pokój lekarski (połączony z rejestracją) - 20
Internista
Pokój zabiegowy- Internista
15
Pokój zabiegowy - Chirurg
15
Pokój lekarski- Chirurg
20
Pokój zabiegowy - Chirurg
15
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Pokój lekarski - Stomatolog
Pokój lekarski- Stomatolog
Pokój lekarski -Internista
Pokój lekarski- Okulista
Pokój zabiegowy- Okulista
Pokój lekarski- Ginekolog
Pokój zabiegowy- Ginekolog
Kabina higieny (w tym korytarz wewnętrzny)
Pokój lekarski- Urolog
Pokój zabiegowy- Urolog
Kabina higieny (w tym korytarz wewnętrzny)
Pokój położnej
Sala kinezyterapii
Pokój lekarski- rehabilitant
Pokój elektroterapii
Pokój masażu
Pokój zabiegowy- laser
Szatnia pacjentów rehabilitacji z węzłem
sanitarnym
Korytarz- poczekalnia
WC
WC dla niepełnosprawnych
Punkt poboru materiałów do badań
Przedsionek
RAZEM
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE
WC dla personelu (połączone z szatnią)
Szatnia
Rejestracja
Pomieszczenie socjalne
Pomieszczenie administracyjne
Magazyn na leki
Pomieszczenie porządkowe
Archiwum
Pomieszczenie techniczne- kotłownia
Serwerownia
Pomieszczenie techniczne - wentylatornia
Pomieszczenie administracyjne
Pomieszczenie administracyjne
WC
Pomieszczenie socjalne
RAZEM
OGÓŁEM
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20
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10
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55
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120
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570
5
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45
25
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30
10
15
25
20
5
10
255
970

UWAGA! Pomieszczenia administracyjne od 12 do 15 powinny posiadać jedno wspólne
wejście od zewnątrz. Projektowany budynek tj. jego forma, kształt oraz zastosowane
materiały wykończeniowe powinny nawiązywać do budynków szpitala, plebani oraz
kościoła.
Powyższe zestawienie posiada charakter orientacyjny. Budynek powinien zostać
zaprojektowany zgodnie z przepisami i innymi wymaganiami obowiązującymi na dzień
złożenia projektu do Starostwa Powiatowego w Gliwicach w celu wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę.
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany budynek był budynkiem parterowym
z poddaszem użytkowym. Poddasze użytkowe zaprojektować z przeznaczeniem na
pomieszczenia biurowo- magazynowe.
Zagospodarowanie terenu powinno zawierać między innymi: miejsca parkingowe, niezbędne
dojścia utwardzone dla pieszych oraz zieleńce. W obrębie obiektu należy zlokalizować
miejsce do odpadów stałych o architekturze spójnej z projektowanym budynkiem. Miejsca
parkingowe powinny być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr
4. Ścieki socjalno- bytowe należy odprowadzić do zbiornika bezodpływowego lub
zaprojektować przyłącze kanalizacyjne do najbliższej oczyszczalni ścieków. Zamawiający
nie dopuszcza zastosowania biologicznych oczyszczalni ścieków. Budynek zaprojektować z
ogrzewaniem gazowym.
Obiekt powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku powinny
prowadzić cztery wejścia: dwa wejścia dla dzieci z podziałem na wejście dla dzieci zdrowych
oraz chorych, trzecie wejście dla pacjentów dorosłych oraz czwarte wejście dla pomieszczeń
administracyjnych (11-14). Pomiędzy trzema wejściami przeznaczonymi dla pacjentów
należy zlokalizować rejestrację, która będzie obsługiwać wszystkie trzy grupy pacjentów.
Jeden pokój lekarski przeznaczony dla dorosłych należy zaprojektować tak, aby był
połączony z rejestracją.

Koncepcja:
Opracowanie w zakresie wstępnej koncepcji architektonicznej, które będzie załącznikiem do
oferty Wykonawcy powinno zawierać:
− rysunek zagospodarowania terenu,
− rzut kondygnacji,
− charakterystyczne przekroje,
− elewacje,
− wizualizacje zewnętrzne budynków,
− wizualizacje wnętrza obiektów,
− analizę kosztów wykonania koncepcji.
Opracowanie w zakresie szczegółowej koncepcji architektonicznej, które będzie realizowane
przez wybranego Wykonawcę powinno zawierać:
− koncepcję rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych i przestrzennych,
− koncepcję
zagospodarowania
terenu
zawierającą
m.in.
rozwiązania
z zakresu obsługi komunikacyjnej terenów inwestycji, ciągów pieszych, zieleni, małej
architektury, reklamy, infrastruktury i uzbrojenia terenu oraz innych elementów
wynikających z przepisów prawa lub instrukcji użytkowych,
− propozycję rozwiązań materiałowych i kolorystycznych,

− dokumentację geotechniczną z przeprowadzonych odwiertów,
− analizę kosztów wykonania koncepcji.
Wielobranżowa dokumentacja budowlano-wykonawcza powinna być oparta na
rozwiązaniach przyjętych w szczegółowej koncepcji architektonicznej, zaakceptowanej przez
Zamawiającego.
Dokumentacja powinna zawierać:
- projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami oświetlenia terenu, małej architektury
i zieleni, infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu koniecznych z punktu widzenia
przepisów lub celu któremu ma służyć obiekt,
- projekt architektoniczny,
- projekt konstrukcyjny,
- projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wod.-kan.,
- projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej,
- projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w tym zgodę i projekt
przejścia z instalacją gazową wraz z uzyskaniem warunków przyłącza,
- projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji tele-informatycznej,
- projekt architektury wnętrz,
- projekt wentylacji i klimatyzacji,
- wizualizacje zewnętrzne i wnętrza obiektów,
- projekt monitoringu zewnętrzny i wewnętrzny,
- inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego
funkcjonowania projektowanych obiektów z punktu widzenia celu któremu obiekt ma służyć.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Dla każdej branży osobno należy opracować szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.
Opracowania kosztorysowe.
Dla każdej branży osobno należy opracować:
- przedmiary robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego ( Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm),
- kosztorysy inwestorskie obejmujące całokształt zadania z podziałem na branże, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr130, poz. 1389) ,
- zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1/ pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500,
2/ wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej podłoża

3/ wykonanie uzupełniających pomiarów niezbędnych do celów projektowych,
4/ uzgodnienie szczegółowej koncepcji architektonicznej z Zamawiającym w pełnym zakresie
przyjętych w koncepcji rozwiązań,
5/ umożliwienie Zamawiającemu wglądu do zamówionego opracowania w trakcie jego
sporządzania,
6/ uzgadnianie z Zamawiającym na roboczo rozwiązań projektowych,
7/ sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego rozszerzonego o szczegóły realizacyjne,
niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji,
8/ uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych i decyzji
administracyjnych,
10/ poprawienie na własny koszt i we własnym zakresie nieścisłości i błędów w dokumentacji
również tych, które zostały odkryte na etapie postępowania o uzyskanie pozwolenia na
budowę jak i w trakcie realizacji zadania
11/ poniesienie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym
wykonania mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych, uzyskania uzgodnień i
innych materiałów,
12/ pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w tym również
− uczestniczenia w zależności od potrzeb lub na wniosek Zamawiającego w spotkaniach
roboczych dotyczących realizowanej inwestycji.
− odpowiadania na wnioski i pytania stron na etapie realizacji zadania w terminie do 5
dni roboczych
− uczestniczenie w zależności od potrzeb lub na wniosek Zamawiającego w odbiorach
i przeglądach gwarancyjnych
13/ wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z celem,
któremu dokumentacja ma służyć,
14/ przygotowanie w formie pisemnej odpowiedzi oraz wyjaśnień na pytania dotyczące
rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji budowlanej wykonawczej, kierowanych
do Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego na realizacje inwestycji.

Wymagane terminy wykonania zamówienia oznaczają:
Dla cz. I. Złożenie kompletnej szczegółowej koncepcji architektonicznej w siedzibie
Zamawiającego.
Dla cz. II. Złożenie w siedzibie Zamawiającego w pełnym przewidzianym w umowie zakresie
dokumentacji budowlano-wykonawczej.
Dla cz. III. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego oraz
zakończenie sprawowania nadzoru autorskiego po ostatnim protokole odbioru usunięcia
usterek gwarancyjnych Wykonawcy robót budowlanych.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
Dla cz .I:
1. Szczegółową koncepcję architektoniczną w 3 egzemplarzach.
2. Dokumentację geotechniczną z przeprowadzonych odwiertów w 3 egzemplarzach.
3. Analizę kosztów wykonania koncepcji projektowej.
Dla cz .II:
1. Projekt budowlano- wykonawczy w 8 egzemplarzach.
2. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót w 4 egzemplarzach.
3. Całość opracowania w formie elektronicznej umożliwiającej kopiowanie do celów
przetargowych.

Wykonana dokumentacja musi być zgodna z przepisami:
1/Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.
2/ Prawo budowlane z dnia 25 kwietnia 2012r.
3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012 r.
4/Ustawy prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń około ustawowych.
Inne warunki :
- płatność przelewem, termin 21 dni licząc od dnia wpływu FV do Zamawiającego,
- dostawa zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
- cena jednostkowa w przeciągu całego okresu trwania umowy nie może być wyższa od
zadeklarowanej w ofercie,
3. Termin wykonania zamówienia
- termin wykonania Cz. I zadania:

do 21.07.2017 roku

-termin wykonania Cz. II zadania - wykonania i złożenia kompletnej dokumentacji
budowlanej wraz ze stosownym wnioskiem w Starostwie Powiatowym w Gliwicach w celu
uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego do: 23.10.2017 roku

4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu:
• odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej,
• wstępna koncepcja architektoniczna zgodna z opisem w pkt.7
• referencje lub poświadczenie należytego wykonania projektu budowlanowykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy budynku użyteczności
publicznej o powierzchni minimum 400m2,w ciągu ostatnich 5 lat.
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice pok. Nr 4
lub faxem na numer 032/235-69-38 lub emailem: ug@pilchowice.pl
19.06.2017 r. do godziny 15:00.(poniedziałek)
6. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto,

2. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i
usług (VAT).
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę i ta oferta otrzyma
największą łączną ilość punków wg następujących kryteriów oceny ofert:
1/ cena – 50%
2/ wstępna koncepcja architektoniczna budynku– 35%
3/ doświadczenie – 10%
4/ szacunkowa wycena inwestycji- 5%
Ad.1/
Ilość punktów w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:
cena najniższa
---------------------------x 100 x 50%
cena oferty badanej
ad.2/ ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „ wstępna koncepcja
architektoniczna” stanowić będzie średnią punktów przyznanych przez wszystkich członków
komisji, przy czym każdy z członków komisji może przyznać maksymalnie 35 pkt. jednej
ofercie.
Wstępna koncepcja architektoniczna winna zawierać w zakresie podstawowym:
- wstępną koncepcję budynku z zagospodarowaniem terenów przyległych z uwzględnieniem
celu któremu budynek ma służyć, mieszczącą się w granicach określonych na załączniku nr 3
do niniejszego zapytania( w skali nie mniejszej niż 1:500, preferowany 1:200)
- rzut kondygnacji obiektu przewidzianego do realizacji ( w skali nie mniejszej niż 1:200),
- wizualizację budynku przewidzianego do realizacji, wykonane w perspektywie z ulicy
Powstańców oraz zagospodarowanie terenu- rzut z góry- plansze w formacie A2 na sztywnym
podkładzie;
- zwięzły opis rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych zawierający charakterystykę
funkcjonalną, materiałową oraz technologiczną budowy i użytkowania projektowanych
obiektów, w tym rozwiązań wpływających na zmniejszenie kosztów eksploatacji;
Koncepcja architektoniczna zostanie oceniona przez każdego z członków komisji wg
następujących kryteriów:
a/ urbanistyka (maksymalnie: 10 pkt.) - obejmuje ocenę sposobu zagospodarowania terenu,
obsługi komunikacyjnej, spójności przestrzennej całości inwestycji, dostosowania do
warunków wynikających z lokalizacji inwestycji w granicach historycznego układu
urbanistycznego;
b/ architektura (maksymalnie: 15 pkt.) - obejmuje ocenę atrakcyjności oraz spójności
architektonicznej i estetycznej całości inwestycji, rozwiązań do ustaleń obowiązującego planu

miejscowego, dostosowania do charakteru zabudowy występującej w otoczeniu terenu
planowanej inwestycji;
c/ funkcjonalność (maksymalnie: 10 pkt.) - obejmuje ogólną ocenę dostosowania rozwiązań
funkcjonalnych do warunków lokalizacyjnych i oczekiwań Zamawiającego;
ad.3/
Ilość punktów w kryterium „doświadczenie” zostanie wyliczona na podstawie
przedstawionych referencji lub poświadczeń o należytym wykonaniu. 10 pkt. Otrzymuje
Wykonawca, który przedstawi minimum dwie referencje lub poświadczenia o należytym
wykonaniu projektu budowlano- wykonawczego dotyczącego budowy lub przebudowy
budynku użyteczności publicznej o powierzchni minimum 400m2. Referencje lub
poświadczenie powinny dotyczyć projektów budowlano- wykonawczych realizowanych przez
Wykonawcę w przeciągu ostatnich 10 lat.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do
dwóch miejsc po przecinku.
ad.4/
ilość punktów w kryterium „ szacunkowa wycena inwestycji” zostanie przyznana gdy
szacunkowa wycena inwestycji nie będzie większa niż 3,5 mln złotych brutto.
8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy stanowi wzór umowy,
Wzór umowy jest przedstawiony w dodatku nr 2 do niniejszego zapytania.

9. Dodatki
Dodatkami do zapytania ofertowego są:
1)
2)
3)
4)
5)

wzór formularza ofertowego,
wzór umowy,
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Strażaków w rejonie skrzyżowania z DW921

