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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99553-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Hajnówka: Usługi związane z odpadami
2020/S 042-099553
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Łowcza 4
Miejscowość: Hajnówka
Kod NUTS: PL841
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kośko
E-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
Tel.: +48 856822357
Faks: +48 856822357
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.puk-hajnowka.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.puk-hajnowka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12, postępowanie II.
Numer referencyjny: PUK/PN/03/UOO/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w
tym zmieszane substancje i przedmiotu) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,
pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów, ul. Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka, POLSKA.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90513300
90514000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Odpady będące przedmiotem zamówienia pochodzą z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
ul.Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są usługi zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmiotu) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12
11,pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów, ul. Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka.
2) Odpady o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytworzony materiał posortowniczy jako tzw. frakcja
nadsitowa> 80 mm. w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej
masy pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni – po przetworzeniu zmieszanych odpadów
komunalnych i doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych.
3) Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje
zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie oraz z wykorzystaniem minimum jednego procesu odzysku określonego w
niewyczerpującym wykazie procesów odzysku stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).
4) Transport odpadów do instalacji zagospodarowania frakcji odpadów 19 12 12 następować będzie
transportem zorganizowanym przez Zamawiającego i na jego koszt.
5) Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 jaką Zamawiający przekaże do zagospodarowania w ramach zamówienia
podstawowego wynosi 3 000 Mg w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
skorzystania w okresie obowiązywania Umowy z prawa opcji w postaci zwiększenia o 2 000 Mg zamówienia
podstawowego, tj. łączna ilość odpadów może zwiększyć się do 5 000 Mg. Opcja będzie realizowana w
wypadku wyrażenia zgody przez obie strony umowy.
Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować dostaw odpadów w ww. ilości w pełnym wymiarze. Ilość
dostarczanych odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji
umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie
przysługuję żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia finansowe. Skorzystanie z prawa opcji
nie stanowi zmiany umowy.
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6) Odpady o kodzie 19 12 12 magazynowane są luzem na utwardzonym placu pod zadaszeniem. Zamawiający
dostarczy odpady w postaci luźnej.
7) Zasady realizacji zamówienia:
a) Zamawiający zapewnia transport odpadów z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów, ul.
Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka, do Wykonawcy;
b) odpady będą transportowane za pomocą zespołów pojazdów umożliwiających sprawny ich wyładunek u
Wykonawcy, np. naczep z ruchomą podłogą itp.;
c) waga 1 kursu dostarczonych odpadów wynosić będzie w granicach 23–25 Mg;
d) dostawa odpadów do Wykonawcy będzie odbywać w dni oraz godziny pracy zakładu Wykonawcy;
e) ważenie dostarczanych do Wykonawcy odpadów odbywać się będzie;
Na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, znajdującej się na Zakładu Zagospodarowania Odpadów, ul.
Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka, a w przypadku posiadania przez Wykonawcę zalegalizowanej wagi,także
na jego wadze. Waga Zamawiającego posiada dokładność ważenia do ±20 kg. Ważenie potwierdzane będzie
każdorazowo dokumentem wagowym wydawanym przez Zamawiającego kierowcy przewożącemu odpady.
Wykonawca po odebraniu odpadów będzie potwierdzał każdorazowo wagę odebranych odpadów.
f) masą wiążącą dla ustalenia rozliczenia między stronami jest masa (waga) odpadów, ustalona według wagi
Wykonawcy. Dopuszcza się różnicę 3 % między masą odpadów ustaloną wg wagi Zamawiającego, w stosunku
do masy odpadów, ustalonej wg wagi Wykonawcy.
g) Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie kart przekazania odpadów i dokumentów
wagowych orz poprawnie wystawionej faktury VAT. Skalkulowana przez Wykonawcę cena jednostkowa za 1 Mg
będzie podstawą do określenia należności za faktycznie odebraną ilość odpadów w danym miesiącu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w postaci
zwiększenia o 2 000 Mg zamówienia podstawowego, tj. łączna ilość odpadów może zwiększyć się do 5 000 Mg.
Opcja będzie realizowana w wypadku wyrażenia zgody przez obie strony umowy.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji
umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia finansowe. Skorzystanie z prawa opcji
nie stanowi zmiany umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest podmiotem dysponującym decyzją administracyjną w
zakresie odzysku odpadów o kodzie 19 12 12, tzn.:
a) posiada aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów o kodzie
19 12 12 (np. pozwolenie zintegrowane, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie
odpadów);
b) posiada aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
prowadzonej przez właściwego marszałka województwa w zakresie dotyczącym przedkładanej decyzji.
Uwaga: Wykonawca posiadający instalację, w której planuje przetwarzać odpady objęte niniejszym
zamówieniem, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji
wystawione w kraju, w którym ta instalacja się znajduje.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie (JEDZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie (JEDZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dostarczy Odpady z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Kleszczelowska 35 w
Hajnówce, do Wykonawcy, zorganizowanym przez siebie i na swój koszt transportem.
2. Zamawiający dostarczy do Wykonawcy, Odpady w postaci luźnej. Waga 1 kursu dostarczonych Odpadów
wynosić będzie w granicach 22–25 Mg.
3. Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest wystawić w systemie BDO kartę przekazania odpadów, zgodnie
z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach.
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiący wzór umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, tj. PUK Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, POLSKA,
sekretariat.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanej
est poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne,
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu. W trakcie
otwarcia ofert Zmawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3–4 uPzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2020 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Powinno być:
I. Wymagania dotyczące wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 PLN (trzy tysiące zł). Wadium musi
obejmować okres związania ofertą.
2. Wadium może być wnoszone w:
1) pieniądzu – przelewem na konto bankowe: 64 1020 1332 0000 1702 0204 8601 Bank PKO PB S.A. z
dopiskiem: Wadium – Znak sprawy PUK/PN/03/UOO/2020 oraz podanie numeru NIP Wykonawcy;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
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3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym, przed terminem składania ofert.
3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci
elektronicznej.Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta, jeżeli wymagają
tego przepisy.Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a
beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.
4. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
5. Dowód wniesienia wadium winien być dołączony do oferty.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium wniesionego w
pieniądzu liczy się data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.
8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone.
II. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawarte zostały w dokumentach
zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 uPzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5
uPzp.
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia zawarty został w dokumentach zamówienia.
IV. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, w sposób i na warunkach określonych w dokumentach zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odowławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP „Środki ochrony
prawnej” (art. 179 - 198g ustawy Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w Rozdz. III pkt. 1 SIWZ.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r.
Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
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Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2020
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