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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

opracowana na podstawie Ramowego Programu Uproszczonej Procedury Przetargowej 
(RPUPP) wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7 Prezesa MPEC Sp. z o.o. w Łomży z dnia 27 

października 2004r. z późniejszymi zmianami 

RPUPP dostępny na stronach www.mpec.lom.pl 

1. Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o. o ul. Kopernika 9 A 18 – 400 
Łomża (86) 216-54-31 do 35, faks: (86) 216-54-36; e-mail: teir@mpec.lom.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia swoich ofert na niżej 
określonych zasadach. Niniejsze postępowanie toczyć się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego w formie przetargu pisemnego, o którym mowa w art. 701 – 705 kc. Do niniejszego 
postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019, poz. 1843).  

3. Przedmiot zamówienia  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż napędów w komorze ciepłowniczej OO 030K 
zlokalizowanej przy Ciepłowni Miejskiej w Łomży: 
a) dobór napędów elektrycznych oraz adapterów łączących do  istniejącej armatury: 

 przepustnice DN 300 prod. Vanessa - 2 szt. (funkcjonalność otwórz/zamknij), 
 przepustnice DN 400 prod. Vanessa - 2 szt. (funkcjonalność praca regulacyjna 

przerywana), 
 przepustnice DN 500 prod. Vanessa - 2 szt. (funkcjonalność otwórz/zamknij), 
 przepustnice DN 500 prod. Vanessa - 2 szt. (funkcjonalność praca regulacyjna 

przerywana), 
b) kompletacja i dostawa napędów szt. 8 oraz adapterów łączących napęd z armaturą do 

zabudowy w komorze OO 030K  zgodnie z załączonym rysunkiem (Załącznik nr 2), 
c) montaż, podłączenie i uruchomienie napędów wraz z próbami funkcjonalnymi, 
d) podłączenie zamontowanych napędów do funkcjonującego systemu telemetrii OCS 

CONTROL nadzoru sieci i węzłów ciepłowniczych w MPEC Łomża, 
e) instalację elektryczną i sterowniczą wykona Zamawiający według wytycznych i projektu 

dostawcy urządzeń, 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

4. Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Termin realizacji zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia - 30.04.2021 r. 
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7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

7.1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

7.2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty: 
a) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

b) oferentów w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
c) oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

d) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali 
zamówienia w terminie. 

e) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

f) oferentów, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 

g) oferentów, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania 
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: (oryginał lub kserokopia, poświadczona przez 
oferenta za zgodność z oryginałem) 

8.1. Dowód wniesienia wadium, 
8.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

8.3. Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli takie występują), 
8.4. Pełnomocnictwa podmiotów występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenia zamówienia i zawarciu umowy (jeżeli takie występuje), 
8.5. Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające brak zaległości w 

opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

8.6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

8.7. Wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie np. referencje – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wymagane minimum 2 
referencje. 

UWAGA: Referencje wystawiane przez oferenta dla podwykonawców nie będą uwzględniane. 

8.8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż cena 
brutto na jaką Wykonawca złożył swoją ofertę. W przypadku gdy wartość zamówienia (oferty) 
jest większa niż wartość aktualnej polisy ubezpieczeniowej oferent jest zobowiązany do 
załączenia oświadczenia, że w przypadku wybrania jego oferty do realizacji, zobowiązuje się 
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uzupełnić wartość polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kwoty brutto złożonej 
oferty przed terminem podpisania umowy. 

8.9. Wykaz urządzeń wraz z kartami katalogowymi, które Oferent chce zastosować do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wykaz urządzeń powinien 
być dostarczony w wersji papierowej, natomiast karty katalogowe w formie cyfrowej na nośniku 
CD. 

8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa wyżej w pkt. 8.2, 8.5, 8.6 – składa odpowiednie 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.11. Dokument(y), o których mowa w punkcie 8.10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

8.12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8.10 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.13. W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

9. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

a) sprawy formalne; mgr inż. Adam Florczyk - Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, 
Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 18, w godz. 700 - 1500, tel. 504-769-957; fax. 
(86) 216-54-36; e-mail: a.florczyk@mpec.lom.pl, 

b) sprawy techniczne; mgr inż. Adam Adasiewicz - Kierownik Działu Eksploatacji Sieci i 
Węzłów, budynek administracyjno-biurowy MPEC przy ul. Pięknej 9, w godz. 700 - 1500, tel. 
504-769-926; fax. (86) 216-54-36; e-mail: a.adasiewicz@mpec.lom.pl, 

c) sprawy techniczne; inż. Adam Niewiarowski – inspektor ds. ciepłownictwa, budynek 
administracyjno-biurowy MPEC przy ul. Pięknej 9, w godz. 700 - 1500, tel. 504-769-894 fax. 
(086) 216-54-36, e-mail: a.niewiarowski@mpec.lom.pl. 

d) sprawy techniczne; mgr inż. Zdzisław Szanciło – Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji 
Sieci i Węzłów - mistrz, inspektor ds. elektrycznych i automatyki, budynek administracyjno-
biurowy MPEC przy ul. Pięknej 9, w godz. 700 - 1500, tel. 504-769-586; fax. (86) 216-52-46; e-
mail: z.szancilo@mpec.lom.pl. 

10. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

11. Wadium 

11.1. Ustala się wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), które należy 
wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

11.2. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form: 
a) w pieniądzu przelewem na konto w ALIOR BANK SA I Oddział w Łomży Nr 66 2490 0005 

0000 4600 3973 4803, 
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

11.3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium w formie poręczenia lub 
gwarancji, dołączone w oryginałach do oferty uznaje się za wniesione w terminie. 

11.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 
a) upłynął termin związania ofertą; 
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej 

umowy; 
c) Zamawiający nie wybrał żadnej oferty lub unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia; 
d) taki wniosek złożył oferent, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
e) taki wniosek złożył oferent, którego oferta została odrzucona. 

11.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Opis przygotowania oferty 

12.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 
12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
12.3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
12.4. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
12.5. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
12.6. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie: 

a) oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania konsorcjum, zgodnie z umową konsorcjum i pełnomocnictwami, o których 
mowa w pkt. 8. ppkt. 8.4. 

b) każdy z uczestników konsorcjum do oferty winien załączyć dokumenty wymienione w punkcie 
8 pkt. ppkt. 8.2, 8.5, 8.6, 8.8. 

c) pozostałe dokumenty i oświadczenia składa konsorcjum łącznie. 
12.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
12.8. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski z poświadczeniem przez przysięgłego tłumacza. 
12.9. Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Wartość 

określona w ofercie musi gwarantować kompleksową realizację robót objętych przetargiem. 
12.10.Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
12.11.Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ – Załącznik Nr 1 do 

SIWZ. 
12.12.Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, bądź 

przesłać na adres Zamawiającego. 
12.13.Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres siedziby Zamawiającego oraz 

oznakowana następująco: “Oferta na dostawę i montaż napędów w komorze ciepłowniczej OO 
030K zlokalizowanej przy Ciepłowni Miejskiej w Łomży”. “Nie otwierać przed dniem i godziną 
otwarcia ofert”. 

12.14.Koperta wewnętrzna winna być oznakowana następująco: 
“Oferta na dostawę i montaż napędów w komorze ciepłowniczej OO 030K zlokalizowanej przy 
Ciepłowni Miejskiej w Łomży”, oraz opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem oferenta. 

13. Miejsce oraz termin składania ofert oraz otwarcia ofert. 

13.1. Udzielanie dodatkowych wyjaśnień do 23.12.2020 r. 
13.2. Oferty należy składać do dnia 29.12.2020 r. do godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego, lub 

przesłać na adres Zamawiającego. 
13.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r..o godz. 1200 w siedzibie 

Zamawiającego. 
13.4. Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby one 

mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej. 
13.5. Oferty złożone po terminie jw. - bez otwierania zostaną zwrócone wykonawcy po upływie 

terminu przewidzianego na złożenie zażalenia. 
13.6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
13.7. Otwarcie ofert jest jawne. 
13.8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny zawarte w ofertach. 
13.9. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. 
13.10.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert. 
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14. Wybór oferty. 

14.1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, 
wyliczoną w oparciu o poniższe kryteria. 

14.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną 
odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn określonych w SIWZ. 

14.3. Zamawiający zastosował jedno kryterium oceny ofert:  

a) C – cena oferty, waga: 100 punktów 

Obliczenia: 
Wg kryterium C – cena oferty brutto, oferty oceniane będą w sposób następujący: 
Oceniana będzie cena ryczałtowa kompleksowej realizacji zamówienia. 
Punkty jakie otrzymają badane oferty policzone będą wg wzoru: 

C = Cmin/Cb * 100 
gdzie: 
C - ilość pkt. badanej oferty w kryterium cena, 
Cmin - cena brutto oferty z najniższą ceną [zł], 
Cb - cena brutto badanej oferty [zł], 

14.4. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
14.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 
14.6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilość punktów, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

14.7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach. 

14.8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.9. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów. 
14.10.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z prawem; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie 
uczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
14.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania żadnej oferty 

i bez podawania przyczyn. 
14.12.Zawarcie Umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 
14.13.Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegają negocjacjom. 
14.14. Przyjęcie niniejszych postanowień Umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia 

oferty. 
14.15. Akceptacja treści Umowy nastąpi przez złożenie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu 

Ofertowym. 
14.16. Wykonawca podpisze Umowę, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, po 

ogłoszeniu wyników postępowania. 
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14.17. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego 
wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (w zaokrągleniu do 
100zł).Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający akceptuje tylko jedną 
z poniżej podanych form: 

a) w pieniądzu przelewem na konto w ALIOR BANK SA I Oddział w Łomży Nr 66 2490 0005 
0000 4600 3973 4803 

b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

15. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących oferentom  

15.1. Oferentom przysługuje zażalenie na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym 
wyłącznie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

15.2. Zażalenie przysługuje w terminie 4 dni od dnia doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty. 
15.3. W zażaleniu Oferent winien wskazać okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły mieć 

istotne znaczenie dla wyboru oferty. 
15.4. Zamawiający rozpatruje zażalenie w terminie 4 dni od dnia jego doręczenia. 
15.5. Dla rozpatrzenia zażalenia Zamawiający powołuje komisję odwoławczą w składzie 

sześcioosobowym. 
15.6. W skład komisji wchodzi Przewodniczący Komisji Przetargowej. Inni członkowie Komisji 

Przetargowej mogą być powołani do Komisji Odwoławczej, jeżeli zażalenie nie jest związane z 
osobą tego członka lub nie dotyczą czynności przez niego podejmowanych w ramach 
przetargu. W przypadku, gdy zażalenie dotyczy osoby Przewodniczącego Komisji Przetargowej 
lub czynności przez niego dokonanej w ramach przetargu, Zamawiający wyklucza go z Komisji 
Odwoławczej powołując na jego miejsce Wiceprzewodniczącego Komisji Przetargowej. 

15.7. Po rozpatrzeniu zażalenia Zamawiający: 
a) zażalenie oddala, jeżeli nie znalazła podstaw do jego uwzględnienia, 
b) zażalenie odrzuca, jeżeli było wniesione po terminie, 
c) uwzględnia zażalenie, co jest jednoznaczne z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem 

czynności oceny ofert. 
15.8. Rozstrzygnięcie Zamawiającego jest ostateczne i nie służy na nie żaden środek odwoławczy. 

 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 
2. Schemat poglądowy komory ciepłowniczej OO 030K– Załącznik Nr 2 
3. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 3 
4. Wykaz wykonanych prac – Załącznik Nr 4 
5. Projekt umowy– Załącznik Nr 5 
6. Wykaz urządzeń– Załącznik Nr 6 

 
 


