Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(na podst. art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych
od 20013/2014 do 2015/2016
1) Nazwa oraz adres zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie,
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715
2) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
3) Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90212000-6 (usługi odśnieŜania),
90213000-3 (usługi usuwania oblodzeń)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu oleskiego podzielono na trzy rejony:
• Zadanie I Rejon Praszka
• Zadanie II Rejon Olesno
• Zadanie III Rejon Dobrodzień
Zakres usług uzaleŜniony będzie od panujących warunków pogodowych – zamawiający dopuszcza moŜliwość nie
skorzystania z całości wymaganego sprzętu.
Dla orientacji podano poniŜej przybliŜone zakresy pracy sprzętu w sezonach zimowych od roku 2009 do 2013 (suma wartości dla
całego powiatu oleskiego).
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Zamawiający nie będzie dodatkowo płacił Wykonawcy za dyŜury – poniesione koszty naleŜy wkalkulować w ceny
jednostkowe pracy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie bezwzględne prawo do zmiany lokalizacji wykonania usług w obrębie całego powiatu
oleskiego, niezaleŜnie od tego dla jakiego rejonu jest zawarta umowa.
Wykonawca ma prawo doliczyć do kosztu wykonania usługi dojazd od właściwego punktu bazowego lub od bazy
Wykonawcy, z zastrzeŜeniem, Ŝe tą zapłatą będzie objęty zawsze odcinek najkrótszy.
Punkty bazowe w zaleŜności od rejonu na który jest podpisana umowa, to miejscowości Praszka, Olesno,
Dobrodzień.
Przed nowym sezonem zimowym stawki jednostkowe za pracę sprzętu będą przeliczane w miesiącu październiku wg.
„Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych” (pozycja TRANSPORT) ogłaszanego przez Główny Urząd
Statystyczny w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (wskaźnik za miesiąc wrzesień) – zmiany zostaną
wprowadzone odpowiednim aneksem do umowy.
W załączeniu przekazano planowane do odśnieŜania i posypywania odcinki dróg wraz z obowiązującymi standardami
zimowego utrzymania. Szczegółowe trasy będą ustalane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po rozstrzygnięciu
przetargu. W sprawach spornych decyzja naleŜy do Zamawiającego.
Czas reakcji dla piaskarek i pługów będzie liczony od momentu wydania dyspozycji przez Zamawiającego do momentu
stawienia się sprzętu w punkcie bazowym i nie moŜe być dłuŜszy niŜ 1,5 godziny. Jeśli dojazd odbywa się inną drogą
(krótszą) – czas reakcji liczony będzie do momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy. W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia
Zamawiający naliczy karę umowną.
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Czas reakcji dla koparek i równiarek będzie liczony od momentu wydania dyspozycji przez Zamawiającego do momentu
stawienia się sprzętu w punkcie bazowym. Czas ten nie moŜe być dłuŜszy niŜ 2 godziny. Jeśli dojazd odbywa się inną
drogą (krótszą) – czas reakcji liczony będzie do momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy. W przypadku nieuzasadnionego
spóźnienia Zamawiający naliczy karę umowną.
Wyjątek stanowi pozycja „Pług ciągnikowy lemieszowy w miejscowości Łomnica” – wykonawca otrzyma wynagrodzenie
jedynie za wykonaną pracę, zamawiający nie będzie płacił za dojazd do Łomnicy. Czas reakcji, liczony do momentu
rozpoczęcia pracy w Łomnicy, wynosi 2 godziny od wydania dyspozycji.
Zamawiający wydaje dyspozycje telefonicznie. W przypadku nie odbierania telefonu przez Wykonawcę czas reakcji będzie
naliczany od próby wykonania pierwszego połączenia przez Zamawiającego.
Wykonawca przez cały okres waŜności umowy gwarantuje oddanie do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonania usług
zimowego utrzymania dróg ilość i rodzaj środków sprzętowo-transportowch zgodnych z ilością i rodzajem zadeklarowanym w
ofercie. Sprzęt musi być w pełni gotowy i sprawny technicznie - w przypadku nie spełnienia tego warunku Zamawiający ma
prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorem posiadającym kwalifikacje gwarantujące prawidłowe
wykonanie usług.
Organizacja placów składowych, łącznie z przystosowaniem do wymagań ochrony środowiska naleŜy do wykonawcy.
Zamawiający zapewnia materiały do zwalczania śliskości zimowej – materiały będą składowane na placu składowym w
Praszce, ul. Byczyńska.
Koszty załadunku piaskarek, koszty transportu mieszanki z placu składowego w Praszce, ul. Byczyńska (łącznie z
załadunkiem) na plac składowy Wykonawcy pokrywa Wykonawca – naleŜy je wkalkulować w pracę piaskarki.
Wykonawca musi posiadać całodobową dyspozycyjność oraz zapewnić łączność telefoniczną z punktem dowodzenia akcji
zima oraz pracującym sprzętem (podczas pracy sprzętu Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt
telefoniczny z operatorem), zapewnić dyŜurnego do akcji zimowej (dyspozytora sprzętu), do obowiązków którego będzie
naleŜało dysponowanie sprzętem, prowadzenie rejestracji pracy sprzętu, współpraca w koordynacji pracy sprzętu z
zamawiającym. Wykonawca musi prowadzić ewidencję materiałową oraz informować na bieŜąco Zamawiającego o ilości
wykorzystanych i posiadanych materiałów. Wykonawca musi na bieŜąco przekazywać Zamawiającemu dane teleadresowe
ww osób.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu pełny wykaz sprzętu, łącznie z adresem bazy na której się znajduje, wykaz
operatorów łącznie z telefonem kontaktowym – dane te muszą być na bieŜąco aktualizowane przez Wykonawcę.
Nośniki pod piaskarki i pługi samochodowe muszą być wyposaŜone w tachografy. Zamawiający ma prawo Ŝądać wydruków
z tachografu.
Zamawiający ma prawo w kaŜdej chwili zamontować na nośniki sprzętu urządzenia monitorujące GPS.
Od dnia 1 listopada kaŜdego roku obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek umoŜliwić Zamawiającemu przegląd
całości sprzętu przeznaczonego do realizacji umowy. Sprzęt musi być wtedy w pełni gotowy do pracy.
Rozliczenie dla pługów i piaskarek odbywać się będzie na podstawie przebytych kilometrów, natomiast dla pozostałego
sprzętu oddzielnie będzie rozliczany przejazd (na podstawie przebytego odcinka) i praca sprzętu (na podstawie czasu pracy)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – w rozbiciu na poszczególne zadania
4)

Termin wykonania zamówienia
−
−
−

od 1 listopada 2013 do 31 marca 2014
od 1 listopada 2014 do 31 marca 2015
od 1 listopada 2015 do 31 marca 2016

5) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy
1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Wykonawca musi posiadać bądź mieć do dyspozycji następujący sprzęt:
Zadanie 1 REJON PRASZKA
 Nośniki do pługów i piaskarek - 5 szt.:
Wymagania minimalne: napęd na dwie osie, ładowność min. 12 t, dostosowanie do montaŜu piaskarek i pługów
odśnieŜnych, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,
dostosowanie do montaŜu pługów i piaskarek. Nośnik musi mieć moŜliwość zamontowania urządzenia GPS
 Pługi – 5 szt.,
Wymagania minimalne: pług odśnieŜny średni, jednostronny z czołownicą, szerokość odśnieŜania min. 2,7 m,
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sterowanie hydrauliczne z kabiny.
Piaskarki – 3 szt.
wymagania minimalne: piaskarka nakładana na nośnik , pojemność skrzyni na mieszankę piaskowo solną min 4
m3, sterowanie rozsypywaniem z kabiny, regulacja szerokości rozsypywania od 2 do 6 m z moŜliwością
rozsypywania asymetrycznego.
Ładowarka do odśnieŜania o pojemności łyŜki min. 1 m3
Równiarka
Nośnik do pługa klinowego 1 szt.
Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, napęd na dwie osie, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym, dostosowanie do montaŜu pługów tj. montaŜu czołownic i sterowania
hydraulicznego. Nośnik musi mieć moŜliwość zamontowania urządzenia GPS
Pług klinowy – 1 szt.
Wymagania minimalne: pług klinowy , szerokość odśnieŜania min. 2,7m, wysokość odkładnicy 0,75/1 m,
sterowanie hydrauliczne z kabiny.

Zadanie 2 REJON OLESNO
 Nośniki do pługów i piaskarek - 2 szt.:
Wymagania minimalne: napęd na dwie osie, ładowność min. 12t, dostosowanie do montaŜu piaskarek i pługów
odśnieŜnych, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,
dostosowanie do montaŜu pługów i piaskarek. Nośnik musi mieć moŜliwość zamontowania urządzenia GPS
 Pługi – 2 szt.,
Wymagania minimalne: pług odśnieŜny średni, jednostronny z czołownicą, szerokość odśnieŜania min. 2,7 m,
sterowanie hydrauliczne z kabiny.
 Piaskarki – 1 szt.
wymagania minimalne: piaskarka nakładana na nośnik , pojemność skrzyni na mieszankę piaskowo solną min 4
m3, sterowanie rozsypywaniem z kabiny, regulacja szerokości rozsypywania od 2 do 6 m z moŜliwością
rozsypywania asymetrycznego.

Ładowarka do odśnieŜania o pojemności łyŜki min. 1 m3
 Równiarka
 Nośnik do pługa klinowego 1 szt.
Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, napęd na dwie osie, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym, dostosowanie do montaŜu pługów tj. montaŜu czołownic i sterowania
hydraulicznego. Nośnik musi mieć moŜliwość zamontowania urządzenia GPS
 Pług klinowy – 1 szt.
Wymagania minimalne: pług klinowy , szerokość odśnieŜania min. 2,7m, wysokość odkładnicy 0,75/1 m,
sterowanie hydrauliczne z kabiny.
 Pług ciągnikowy lemieszowy w miejscowości Łomnica Ciągnik z pługiem lemieszowym średnim
Zadanie 3 REJON DOBRODZIEŃ
 Nośniki do pługów i piaskarek - 2 szt.:
Wymagania minimalne: napęd na dwie osie, ładowność min. 12t, dostosowanie do montaŜu piaskarek i pługów
odśnieŜnych, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym,
dostosowanie do montaŜu pługów i piaskarek. Nośnik musi mieć moŜliwość zamontowania urządzenia GPS
 Pługi – 2 szt.,
Wymagania minimalne: pług odśnieŜny średni, jednostronny z czołownicą, szerokość odśnieŜania min. 2,7 m,
sterowanie hydrauliczne z kabiny.
 Piaskarki – 1 szt.
wymagania minimalne: piaskarka nakładana na nośnik , pojemność skrzyni na mieszankę piaskowo solną min 4
m3, sterowanie rozsypywaniem z kabiny, regulacja szerokości rozsypywania od 2 do 6 m z moŜliwością
rozsypywania asymetrycznego.

Ładowarka do odśnieŜania o pojemności łyŜki min. 1 m3
 Równiarka
 Nośnik do pługa klinowego 1 szt.
Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, napęd na dwie osie, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym, dostosowanie do montaŜu pługów tj. montaŜu czołownic i sterowania
hydraulicznego. Nośnik musi mieć moŜliwość zamontowania urządzenia GPS
 Pług klinowy – 1 szt.
Wymagania minimalne: pług klinowy , szerokość odśnieŜania min. 2,7m, wysokość odkładnicy 0,75/1 m,
sterowanie hydrauliczne z kabiny.
Zamawiający dopuszcza uŜycie sprzętu o parametrach wyŜszych niŜ podane powyŜej.
Wykonawca musi mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze akcji zimowej w zakresie podobnym do
przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6
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specyfikacji.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tzw. konsorcjum (zgodnie z art. 23 ustawy). W takim
przypadku potencjał ekonomiczny i techniczny oraz kadrowy zostaną zsumowane. Odnośnie doświadczenia – wystarcza, aby co
najmniej jeden z uczestników konsorcjum posiadał wymagane doświadczenie.
6)
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z
powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia z udokumentowaniem źródeł pozyskania,
Dane odnośnie placu składowego na mieszankę piaskowo-solną
Wykaz usług o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferta
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie
W przypadku załoŜenia konsorcjum naleŜy dołączyć pełnomocnictwo dla jednego z wykonawców wchodzących w skład
konsorcjum do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
W przypadku konsorcjum, kaŜdy jego członek ma obowiązek złoŜyć oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki
określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o
tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7)

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną (pzd@interka.pl).
JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na
Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są: Roman Jokiel (sprawy dotyczące procedury udzielenia zamówienia) i
Roman Wewiór (informacje techniczne określające przedmiot zamówienia).
8) Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 5000 zł dla
zadania 1, 3000 zł dla zadania 2 i 3000 zł dla zadania 3, na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na konto nr 37102036680000580200156828. Środki pienięŜne w chwili otwarcia
ofert powinny znajdować się na rachunku Zamawiającego.
9) Termin związania ofertą
30 dni od terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy)
10) Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi zostać podpisana przez osobę lub osoby uprawnione.
Zamawiający Ŝąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do
podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. JeŜeli uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z
załączonego dokumentu, naleŜy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem).
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Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się
bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający
moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Wszelkie korekty w treści oferty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
Wykonawca zamieści ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Akcja zima”, a
takŜe – „nie otwierać przed dniem 9.09.2013 r. przed godziną 1000” oraz adres wykonawcy.
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę naleŜy złoŜyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8, nie później niŜ 9.09.2013 do godziny 1000.
12) Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca podaje na formularzu oferty ceny jednostkowe dla kaŜdego wymaganego rodzaju sprzętu. Oferty będą oceniane
według wzoru:
Cena oferty = Praca pługa odśnieŜnego * 21 844 + Praca piaskarki * 13 810 + Łączna praca piaskarki i pługa odśnieŜnego
* 1447 + Praca ładowarki * 142 + Dojazd ładowarki * 1225 + Praca równiarki * 42 + Dojazd równiarki * 350 + Praca pługa
klinowego * 186 + Dojazd pługa klinowego * 1610 + Pług ciągnikowy lemieszowy w miejscowości Łomnica * 46
(ilości przyjęto na podstawie danych z lat 2009-2013)

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
- wysokość ceny ofertowej - 100%
14) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca zostanie wezwany po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów do
zawarcia umowy
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
nie dotyczy (zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy)
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Zgodnie z załączonym wzorem umowy.
W przypadku korzystania z podwykonawców, wykonawca przed podpisaniem umowy z zamawiającym zobowiązany jest
dostarczyć umowę pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą, określającą dokładnie zakres pracy podwykonawcy oraz naleŜne mu
wynagrodzenie za te prace.
Zamawiający ma prawo wstrzymać wynagrodzenie dla wykonawcy aŜ do momentu przedstawienia zamawiającemu
dowodu wpłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy.
Zamawiający nie będzie płacił Wykonawcy za wadliwie jakościowo wykonaną usługę ocenioną na podstawie bezpośredniej
kontroli w terenie, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, a przypadku gdy Wykonawca nie deleguje swojego przedstawiciela
do oceny wadliwie wykonanej usługi, Zamawiający dokona oceny bez udziału Wykonawcy.
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługuje prawo do protestu na zasadach ustalonych w ustawie.
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