19 lutego 2020

Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi
niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę
infrastruktury turystycznej
Ogłoszenie nr 514445-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.
Gmina Ludwin: Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi
niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Fundusze Europejskie Program Regionalny
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin, krajowy numer identyfikacyjny 54060100000000, ul.
Ludwin 51 , 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-81 7570901, e-mail
ludwin@lubelskie.pl, faks 0-81 7570028.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaludwin.pl
Adres profilu nabywcy: www.gminaludwin.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
www.gminaludwin.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.gminaludwin.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa gminnej sieci wodociągowej w
miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i
zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej
Numer referencyjny: Za.271.02.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1) Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogoźno i Zezulin Drugi
niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej
ZAKRES ROBÓT: Zakres inwestycji obejmuje: 1) budowę sieci wodociągowej Dn 100 mm w
miejscowości Zezulin Drugi 2) budowę kontenerowej pompowni wody wraz z naziemnymi
zbiornikami wody pitnej w miejscowości Zezulin Drugi 3) budowę kontenerowej pompowni wody
wraz z podziemnymi zbiornikami wody pitnej w miejscowości Rogóźno 4) budowę zalicznikowej linii
kablowej zasilającej pompownie 5) instalację fotowoltaiczną na kontenerach pompowni 6) budowę
zjazdu w miejscowości Rogóźno 7) uporządkowanie terenu W ramach informacji Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Wykonawca jest
zobowiązany do oznakowania dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu wg zasad
określonych w Wytycznych dla beneficjentów Zakres inwestycji obejmuje następujące roboty
branżowe: 1) roboty przygotowawcze 2) roboty ziemne 3) budowę sieci wodociągowej wraz z
uzbrojeniem 4) wykonanie fundamentów pod kontenerowe pompownie wody i pod zbiorniki wody
pitnej 5) montaż zbiorników wody pitnej 6) montaż kontenerowych pompowni wody wraz z
wyposażeniem 7) uruchomienie pompowni wraz z regulacją 8) przełączenia sieci wodociągowej 9)
budowę linii kablowych zasilających pompownie 10) budowę instalacji fotowoltaicznych 11)
wykonanie zjazdu 12) budowę ogrodzenia 13) uporządkowanie terenu 14) zakup i montaż tablic
informacyjnych 15) zakup i montaż tablic pamiątkowych 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1)
opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia
jakości, 2) utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów
budowy i transportujących materiałów, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg
przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z
uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i
zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich
naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę
kontraktową. 3) wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych
robót wraz ze sporządzeniem z właścicielami nieruchomości protokołów z inwentaryzacji i
przeglądów. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nierucho¬mości
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej
zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 4) zapewnienia możliwości dojazdu i dojść do posesji
przylegających do miejsca wykonywania robót 5) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach
gdzie trwają roboty. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej,
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część
pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to,
że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia
robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty
dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót
pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie doku¬mentacji projektowej (w tym w
projekcie budowlano wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na
podstawie projektu w cenie umownej. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie
realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to
konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie
Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo
Inspektorowi Nadzoru do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa
zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu
na ukończenie robót. Wraz z podpisaną umową Wykonawca dostarczy: 1) do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmo-nogramy płatności
(przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami
wykonania zamówienia), 2) oświadczenia osób (wskazanych w wykazie osób) o podjęciu obowiązków
kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz uprawnienia budowlane i aktualne
zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w pkt. XX.4. SIWZ w zakresie realizacji zamówienia. 3. Zgodnie z art. 30
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy pzp). Za rozwiązanie równoważne uznane
będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w
SST, zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w
SST. Jeżeli w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów lub ich producenci,
należy traktować je, jako przykładowe lub pomocnicze w celu sprawdzenia poprawności przyjętych
rozwiązań projektowych z wymaganiami określonymi w przepisach prawa (ustawy, rozporządzenia,
normy), a nie jako wymagane urządzenie lub wyrób. Do realizacji robót mogą być stosowane
urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych lub maksymalnych parametrach technicznych jak
wskazane w dokumentacji, to jest w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczących tych
urządzeń lub wyrobów, w których zawarto odpowiednie, wymagane parametry, minimalne lub
maksymalne Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu, opisał przedmiot zamówienia zgodnie z
art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3. W dokumentacji projektowej – Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych zawarto, na podstawie odpowiednich norm, wymagania zawierające odpowiednie,
wymagane parametry, minimalne lub maksymalne. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje
rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich
zaproponowanych pozycji równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w
dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy.
Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę pozycje muszą posiadać parametry techniczne
spełniające minimalne lub maksymalne parametry podane przez Zamawiającego w dokumentacji
projektowej oraz posiadać stosowane dopuszczenia i atesty. Opis proponowanych rozwiązań
równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający
przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz
rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy
spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku
do opisanego przez Zamawiającego.
II.5) Główny kod CPV: 45232150-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233400-9
45233140-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-10
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalne warunki dotyczące: 1) Doświadczenia wykonawcy: Wykonanie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę sieci
wodociągowej oraz budowę pompowni wody wraz ze zbiornikami wody pitnej (w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 o wartości robót
co najmniej 600.000,00 zł (netto); słownie: sześćset tysięcy zł (netto) i udokumentuje, że robota ta
została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończona 2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia: 1) Kierownik budowy: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do
kierowania budową objętą zamówieniem, której parametry określa dokumentacja projektowa 2)
Kierownik robót branży budowlanej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi
zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa 3) Kierownik robót branży
elektroenergetycznej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do
kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem, której parametry określa dokumentacja
projektowa
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4)
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. V.2.1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty były wykonane. 2) Wykazu osób, o których mowa w pkt. V. 2.2) SIWZ
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z imionami i nazwiskami
tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik II i
III w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniach stanowią potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VII 1 SIWZ,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń (wzór załącznika II i III) stanowiących potwierdzenie, że
Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca
obowiązany jest dołączyć do oferty: 1) dowód wniesienia wadium. 2) ofertę przetargową (z ceną
netto i z podatkiem VAT) (wzór – zał. I). 3) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku,
gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 4) w przypadku wspólnego ubiegania się
Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z
art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) w przypadku, gdy ofertę w imieniu
wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 6) kosztorys ofertowy. 5.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony
zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika VI. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 40.000,00 zł słownie
złotych: czterdzieści tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 52 8191
1055 2001 0000 0042 0006 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta
poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin
UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W

myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z
późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c
Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia
jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata
gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu
wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się
za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Gminy Ludwin przed upływem terminu
składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Udzielony okres rękojmi

20,00

Doświadczenie kierownika budowy 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 4. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy. 5. Zamawiający dopuszcza,
jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pozostawienie wadium wniesionego w pieniądzu
uzupełnionego do wysokości zabezpieczenia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić
zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, tego rodzaju zabezpieczenie musi spełniać
następujące wymagania: musi być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde żądanie. 7.
Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, treść zabezpieczenia
musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 8. Zabezpieczenie ma za zadanie
zagwarantować należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz służy do pokrycia
wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi
za wady. 9. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały okres na jaki winno być ono wniesione. Zabezpieczenie wniesione w
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 10. W
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia (w formie gwarancji/poręczenia). 11. Wypłata, o której mowa w
pkt. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zamawiający

zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) Zmianie rozwiązań
technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) Na wniosek Wykonawcy, za
zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a
Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski / projektanta /, uzgodnienia z
inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia
robót. b) W przypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałoby
wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowa¬dzenie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej po uzgodnieniu ich z projektantem sprawującym nadzór autorski,
inspektorem nadzoru i akceptacji przez Zamawiającego. 2) Zmianie terminu zakończenia zamówienia
podstawowego, spowodowane niżej wymienionymi sytuacjami: a) klęskami żywiołowymi – w tym
przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę
dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; b) warunkami
geologicznymi lub gruntowo – wodnymi w przypadku ich ujawnienia na terenie budowy gdy
uniemożliwiają one prowadzenie robot zgodnie z dokumentacją projektową – w tym przypadku
termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków
gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia c) warunkami
archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych
– w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na
przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie
robót d) ujawnieniem na terenie budowy niewybuchów lub niewypałów – w tym przypadku termin
zakończenia zadania zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu
budowy z niewypałów i niewybuchów e) pojawieniem się gatunków flory i fauny objętych ochroną
prawną uniemożliwiających kontynuowanie robót – w tym przypadku termin zakończenia zadania
zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych do przeprowadzenia działań ochronnych i
zapobiegawczych. f) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od określonych w SST i
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz
dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o
liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone wpisem
kierownika budowy w dzienniku budowy i akceptację inspektora nadzoru. 3) Zmianach osobowych –
zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające
warunki określone w SIWZ. W przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się
doświadczeniem nie mniejszym niż wskazana w ofercie. 4) Zmiany dotyczące zakresu robót i
wynagrodzenia i terminu a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne
podmioty infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w
umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub innych
uwarunkowań jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych
urządzeń oraz zmiana terminu o czas niezbędny do usunięcia kolizji lub innych uwarunkowań i
zwiększenie wynagrodzenia o wartość robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia kolizji. b)
okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia
zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne wykonawcy za
wykonane roboty zostanie zmniejszone w takim stosunku do umownego wynagrodzenia
ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w
łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego. 5)
Zmianie uległy stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian –
zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia. 6) Zmianie
podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na

zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu – w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po
wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. 7) Rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca
się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Powierzeniu podwykonawcy
realizacji części zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na
etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca
winien stosować zasady wynikające z § 8 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Wydruk strony

Projekt Budowlany
popr spr 1. SIWZ Rogóźno – Kopia – popr
spr 2. załączniki do siwz Rogóźno – Kopia – popr
skan 1
skan2
Droga
obmiar elekt

Przedmiar zm. 2
p.droga
PR_Fotowoltaika_Rogóźno_v4
PR_Fotowoltaika_Zezulin Drugi_v4
PW-PV_Rogozno
PW-PV_Zezulin

Projekt Budowlany

BIOZ
PBW-Dobor kabli_Rogozno
PBW-IE-1_Teren_Rogozno-IE-1
PBW-IE-2_Schemat_Rogozno-IE-2
PBW-Opis tech._Rogozno
PBW-Str. tyt. bioz_Rogozno
PBW-Str. tyt._Rogozno

BIOZ
PBW-Dobor kabli_Zezulin
PBW-IE-1_Teren Zezulin-IE-1
PBW-IE-2_Schemat_Zezulin-IE-2
PBW-Opis tech._Zezulin
PBW-Str. tyt bioz_Zezulin
PBW-Str. tyt._Zezulin

