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Siedliszcze, 12 lutego 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Siedliszcze”
Roboty budowlane

Ogłoszenie BZP nr 517017-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współﬁnansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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
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 %) – nie dotyczy
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: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siedliszcze
ul. ul. Szpitalna 15 A
22-130 Siedliszcze,
woj. lubelskie,
tel. 82 56 92 284, faks 82 56 92 202
e-mail gmina@siedliszcze.pl
adres strony internetowej (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA - nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyﬁkacja istotnych warunków
zamówienia: www.siedliszcze.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania nie jest ograniczony.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Pisemnie.
Adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.

Komunikacja elektroniczna nie wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Siedliszcze”
Numer referencyjny: GT.271.6.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

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:
Kanalizacja - ul. Cicha
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 DN200, o długości trasowej równej
159,0 m. Na trasie projektowanej sieci przewidziano wykonanie 7 szt. studni rewizyjnych o
średnicy wewnętrznej 1200 mm. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje
odbudowę wszystkich nawierzchni rozkopanych w trakcie budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.
Kanalizacja – ul. Spacerowa
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 DN200, o długości trasowej równej
202,0 m. Na trasie projektowanej sieci przewidziano wykonanie 5 szt. studni rewizyjnych o
średnicy wewnętrznej 1200 mm. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje
odbudowę wszystkich nawierzchni rozkopanych w trakcie budowy oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.
Wodociąg – ul. Cicha
Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej zaprojektowanej z rur PE100 SDR17 DN/OD90mm o
długości 149,5 m. Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej.
Zakres opracowania obejmuje: budowę sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 DN/OD90 mm
o długości 149,5 mb, montaż hydrantów ppoż. DN80 – 2 szt. Projektowane zagospodarowanie
terenu przewiduje odbudowę wszystkich nawierzchni rozkopanych w trakcie budowy oraz

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej
(Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą: Projekt budowlany, Specyﬁkacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR lub zamiennie SST), Przedmiar
robót.
Kody CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231110-9 Kładzenie rurociągów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
II.6) Zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia.
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: nie
dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
data zakończenia: 2018-05-28
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: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym
zakresie.
III.1.2) Sytuacja ﬁnansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym
zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże
się doświadczeniem, tj. wykonał w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i
prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej 1 robota budowlana, która polegała na wykonaniu robót instalacyjnomontażowych przy sieciach wodociągowych i/lub sieciach kanalizacyjnych itp. o wartości
minimum 20.000,- zł brutto (dwadzieścia tysięcy).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp
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: nie dotyczy
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:
Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 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 budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne

dokumenty – wg wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 6 do SIWZ) – w odniesieniu do warunku
określonego w III.1.3).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
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 – nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
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
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu: nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie
dotyczy
IV.1.8) Aukcja elektroniczna – nie jest przewidziane jest przeprowadzenie aukcji
elektronicznej.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Lp. Nazwa kryterium
1
2

Cena (C)
Długość okresu gwarancji na roboty
budowlane oraz zamontowane
materiały i urządzenia (G)

Znaczenie kryterium (w
%)
60
40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne – nie dotyczy
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem – nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego – nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego – nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna – nie dotyczy
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. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji
zamówienia określonych w § 2 umowy: a) w przypadku wykonywania innych wcześniej
nieprzewidzianych robót, w streﬁe przekazanego placu budowy, Wykonawca jest
upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres
wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi; b) w przypadku wystąpienia
robót dodatkowych, niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej, jeżeli będzie
potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach
określonych w Umowie (jeśli dotyczy); c) w przypadku wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę
zakresu robót; d) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na
prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (nietypowe
dla danej pory roku np. ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza
– przedłużenie terminu o czas występowania tych warunków wykraczający poza średnią
normę z ostatnich pięciu lat dla terenu inwestycji –dane z IMiGW); e) w przypadku braku
dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami

mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; f) z powodu zaistnienia omyłki
pisarskiej lub rachunkowej; g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów
prawa lub umów o doﬁnansowanie zamówienia w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; h) w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne); i) konieczności usunięcia błędów, wad
dokumentacji projektowej lub specyﬁkacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie
niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi przepisami; j)
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, k) zmian spowodowanych
nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne – o czas niezbędny na ich
usunięcie; l) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych, ale istotnych dla realizacji, m) odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków terenowych ale istotnych dla realizacji robót, w szczególności istnienie
nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 2) Zmiany
przedmiotu zamówienia w zakresie konieczności wykonania robót dodatkowych (do których
wykonania wymagana jest zgoda zamawiającego oraz projektanta) o których mowa w art.
144 ust. 1 pkt 3 ustawy 3) Zmiany jakichkolwiek postanowień umowy w wyniku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o doﬁnansowanie projektu w
zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia
stron umowy, 4) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, 5) Przesunięcie terminu wykonania zamówienia w
okolicznościach wskazanych w pkt 1 będzie dotyczyło tylko sytuacji, co do których
wykonawca uprawdopodobni, że ich wystąpienie wpłynie realnie na termin realizacji.
Wykonawca w pierwszej kolejności powinien zmienić sposób wykonywania prac tak, aby
podczas wystąpienia przeszkód dotyczących poszczególnych elementów przedmiotu
zamówienia przyśpieszyć wykonywania innych elementów – o ile jest to możliwe. W
przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z
tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 6) Przesunięcie terminu inne zmiany będą
musiały być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę. 7) Wystąpienie okoliczności
uzasadniających zmianę umowy nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po
którejkolwiek ze stron do zmiany umowy 8) Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie
uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót
według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może
polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty
związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 2. Nie stanowi istotnej zmiany
umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami

umowy. 3. Zmiany umowy wymaga zmiana personelu wykonawcy i zamawiającego. 4.
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno
Wykonawca, jak i Zamawiający. 6. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje
do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 7.
Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i
usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę. Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi że zmiany o
których mowa w ust. 19 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykazać, że zmiany wskazane w ust. 9 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym – nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
data: 2018-02-28
godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 od ostatecznego terminu składania ofert
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sﬁnansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sﬁnansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sﬁnansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane: Nie
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