1/2016

Kraków, 25 lipca 2016 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie: „Zakup energii elektrycznej dla Małopolskiej Grupy Zakupowej, którą reprezentuje
Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki
Zdrowotnej” – numer sprawy 1/2016 (Dz.U.U.E 2016/S 124-222551 z dnia 30.06.2016)

I.

Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
(dalej: Zamawiający), w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy na zamówienie
publiczne jw., odpowiada na zapytania wniesione przez Wykonawców do niniejszego postępowania:
PYTANIA I:
Pytanie 1: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.
U. z 2013 poz. 1200) termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Jego uchybienie powoduje
konieczność udzielania z tego tytułu odbiorcy bonifikaty w wysokości ustalonej w przedmiotowym
rozporządzeniu. Nie można tym samym rozszerzać zastosowania powyższej dyspozycji, ponieważ
jest to niezgodne z wykładnią celowościową przedmiotowego przepisu. Zatem zapis objęty par. 6 ust.
5 winien zostać wykreślony z wzorca umownego. Jest to o tyle istotne, że uchybienie temu terminowi
będzie powodowało konieczność skorygowania faktury zgodnie z reklamacją Zamawiającego, a nie
wykonanie tego zobowiązania nakłada na Wykonawcę kare umowną (par. 8 ust. 3 pkt. 1)
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia pytanie jw. i wykreśla par.6 ust 5 wzoru umowy.
Zastosowanie w przypadku reklamacji będą miały przepisy rozporządzenia jw.
Pytanie 2: Wskazujemy, że zapis par. 5 ust. 6 określa maksymalną wartość umowy, a co za tym idzie
winna ona warunkować termin obowiązywania umowy określony w postanowieniach par. 7 ust. 1.
Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia pytanie jw. i w par 7 ust.2 dopisuje „…. lub do
wyczerpania kwoty o której mowa w par. 5 ust. 6 Umowy”.
Pytanie 3: Wnosimy o przedstawienie grafików dobowo-godzinowych w postaci arkusza excel dla
PPE z grupy Bxx. Możecie Państwo pozyskać je u miejscowego OSD.
Odpowiedź: Z uwagi na podanie planowanego profilu zużycia energii z podziałem na grupy
taryfowe z informacją o zużyciu w szczycie i poza szczytem Zamawiający nie widzi potrzeby
dodatkowo przedstawienia grafików dobowo – godzinowych.
Pytanie 4: Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź: Tak.
PYTANIA II:
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający jest świadomy, iż ze
względów proceduralnych termin rozpoczęcia dostaw od 01.09.2016r. nie będzie możliwy do
spełnienia przez żadnego Sprzedawcę?
Z uwagi na fakt, iż termin składania ofert przewidziano na dzień 09 sierpnia 2016 roku, faktyczne
podpisanie umowy nastąpi w trzeciej dekadzie sierpnia 2016 roku, czyli po okresie umożliwiającym
zgłoszenie realizacji umowy na dzień 01 września 2016r.
Uprzejmie informujemy, iż dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu
niezbędnych danych Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę
sprzedawcy. W przypadku zmiany sprzedawcy (każde zgłoszenie nowej umowy) należy dokonać
zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia – Art.
4j ust. 6 Ustawy Prawo energetyczne, zatem nie dają Państwo wystarczającego czasu na pozytywne
przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia dostaw na 01.10.2016r., wraz z
przesunięciem granicznego terminu na 30.09.2017r. (tak aby został zachowany roczny termin
umowy)?
Jeśli nie zgodzicie się Państwo na zmianę terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej,
przedmiotowe postępowanie zostanie obarczone wadą nie do usunięcia i będzie podlegało
unieważnieniu, gdyż żaden z potencjalnych Wykonawców nie będzie mógł spełnić określonego przez
Państwa warunku.
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin obowiązywania umów na okres 12 miesięcy od dnia
01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., z wyłączeniem placówki nr 10 dla której okres obowiązywania
umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 2. Zwracamy
sprzedawcy?
Odpowiedź:
Płatnik
1 Tarnów
2 KCRiO
3 Św. Ludwika
3a Radziszów
4 Skarbowa
5 Nowy Sącz
6 UKS
7 KPR
8 WSO
9 WSR Zakopane
10 SSCP Zakopane

się z prośbą o udzielenie informacji dla których ppe będzie to pierwsza zmiana

Pierwsza zmiana sprzedawcy
x (Emaus)

Kolejna zmiana sprzedawcy
x
x (Modrzewiowa)
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy wszystkie umowy dystrybucyjne zawarte
są na czas nieokreślony?
Odpowiedź:
Płatnik
Umowa dystrybucyjna na czas Umowa dystrybucyjna na czas
nieokreślony
określony
1 Tarnów
x
2 KCRiO
x
3 Św. Ludwika
x
3a Radziszów
x
4 Skarbowa
x
5 NSącz
x
6 UKS
x
7 KPR
x
8 WSO
x
9 WSR Zakopane
x
10 SSCP Zakopane
x do 31.12.2016
Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy każdy z Odbiorców Końcowych będzie
zawierał osobną umowę szczegółową?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie
umowy drogą korespondencyjną.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia
w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru
stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy
o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa na
wzorze stosowanym przez Wykonawcę. Załączony do dokumentacji wzór pełnomocnictwa jest
dokumentem przykładowym.
Pytanie 7. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie
po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych
do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE
oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne
dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw.
Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź: Tak, wszystkie placówki przekażą dane w formacie excel, za wyjątkiem Szpitala
Dziecięcego im. Św. Ludwika oraz Szpitala w Radziszowie, które przekażą dane w formacie
Word.
Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o podanie kto jest Państwa aktualnym sprzedawcą energii
elektrycznej.
Odpowiedź:
Płatnik
Aktualny dostawca energii elektrycznej
1 Tarnów
PGE Obrót S.A.
2 KCRiO
PGE Obrót S.A. (Modrzewiowa), Tauron S.A. (Emaus)
3 Św. Ludwika
PGE Obrót S.A.
3a Radziszów
GREEN
4 Skarbowa
PGE Obrót S.A.
5 NSącz
PGE Obrót S.A.
6 UKS
PGE Obrót S.A.

7 KPR
8 WSO
9 WSR Z
10 SSCP Z

PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
PGE Obrót S.A.
Tauron S.A.

Pytanie 9. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie informacji (Rozdz. I pkt 3 SIWZ) czy Zamawiający
samodzielnie wypowiedzieli obowiązujące umowy kompleksowe. Jeśli tak, zwracamy się prośbą o
podanie informacji na jaki dzień, zostały one wypowiedziane?
Odpowiedź:
Płatnik
Odpowiedź:
1 Tarnów
nie dotyczy
2 KCRiO
umowy nie zostały wypowiedziane
3 Św. Ludwika
nie dotyczy
3a Radziszów
nie dotyczy
4 Skarbowa
nie dotyczy
5 Nowy Sącz
Szpital posiada umowę dystrybucji energii elektrycznej zawartą
na czas nieokreślony, natomiast umowa dostawy energii
elektrycznej obowiązuje do 31 sierpnia 2016 r.
6 UKS
nie dotyczy
7 KPR
nie dotyczy
8 WSO
WSO w Krakowie ma zawarte odrębne umowy na dostawę energii
eklektycznej oraz na dystrybucję.
9 WSR Zakopane
Nie, przez pełnomocnictwo dane sprzedawcy
10 SSCP Zakopane
Umowa o sprzedaż energii z Tauron S.A. została wypowiedziana i
obowiązuje do dnia 31.12.2016r. Umowa dystrybucyjna została
wypowiedziana i obowiązuje do dnia 31.12.2016r.
Pytanie 10. Dotyczy § 5 ust.6 Projektu Umowy.
Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez
Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość
energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w
którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe
(Wykonawca otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego).
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku
wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu
rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do
Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną
energię do dnia rozwiązania umowy”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści "W przypadku
wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem
okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu
dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności
za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy."
Pytanie 11. Dotyczy § 5 ust.6 Projektu Umowy. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie
wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający
rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków ?
Odpowiedź: Zamawiający będą samodzielnie kontrolowali wydawanie środków.
Pytanie 12. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 1 Projektu Umowy na zapis o treści:
„1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia. Za
dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”

W ramach wyjaśnień, informujemy iż faktury za energię elektryczną wysyłane są listem zwykłym, a co
za tym idzie Wykonawca nie jest w stanie stwierdzić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę
VAT, co może powodować komplikacje przy ustaleniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto w
świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania
faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego.
Jednocześnie w przypadku nieterminowego dostarczenia faktury Zamawiający może złożyć do
Wykonawcy reklamację dotycząca terminu dostarczenia faktury. Ponadto systemy bilingowe generują
terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej.
Nadmieniamy również, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu,
któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19a ust. 5 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy jw.
Pytanie 13. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie lub modyfikację § 7 ust. 5 Projektu Umowy. W
ramach wyjaśnień, informujemy iż za bezawaryjność sieci odpowiada Operator Systemu
Dystrybucyjnego i nie możemy zobowiązywać się do spełnienia warunku w jego imieniu.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla par. 7 ust 5 Umowy.
Pytanie 14. Dotyczy § 8 ust. 3 Projektu Umowy.
Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności
w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w skorygowaniu faktur, zdaniem Wykonawcy może
zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie
z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko
narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do
praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy
zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego,
co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie
przedmiotowych zapisów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy jw.
Pytanie 15. Dotyczy § 8 ust. 1-2 Projektu Umowy.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie
odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).
Prosimy o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność
odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty).”
W przypadku nie wyrażenia zgody zamawiający zwraca się z prośbą o zmianę § 8 poprzez dodanie
ust. o następującej treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w wysokości 10 % wartości netto oferty, na podstawie której podpisana została niniejsza umowa.”
Wykonawca nie widzi podstaw do wykluczenia obciążenia Zamawiającego karą umowną.
Wykluczenie obciążenia karą umowną Zamawiającego powoduje, że zapis przedmiotowego paragrafu
jest nieproporcjonalny i narusza zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy jw.
Pytanie 16. Dotyczy § 9ust. 1 pkt 6 Projektu Umowy.
Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmiany
przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub
certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o
zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu poprzez dodanie kolejnego pkt o treści: „zmiany ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o
efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki
związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej.“

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par 9 ust.1 przez dodanie pkt 7 o treści "zmiany ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne,
Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających
dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących
efektywności energetycznej.“
Pytanie 17. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie,
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia
z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy jw.
Pytanie 18. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie,
z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zaproponowane przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy jw.
II.

W związku z udzielonymi odpowiedziami jw. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w następujący
sposób:
W Rozdziale I SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 16 031,83 MWh, dla 10
podmiotów – Zamawiających, wymienionych w pkt. 2.2 SIWZ.
W Rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia” pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Termin wykonania zamówienia zakupu energii elektrycznej obejmuje okres od 01.10.2016
r. do 30.09.2017 r. - (partnerzy wymienieni w pkt. 2.2 ppkt.1) - 9) SIWZ).
2. Termin wykonania zamówienia zakupu energii elektrycznej obejmuje okres od 01.01.2017
r. do 30.09.2017 r. (partner wymieniony w pkt.2.2 ppkt.10) SIWZ).
We wzorze umowy § 7 „Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw.”
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1.



Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem:
01.10.2016 r. (partnerzy wymienieni w pkt. 2.2 ppkt.1) - 9) SIWZ).
01.01.2017 r. (partner wymieniony w pkt.2.2 ppkt.10) SIWZ).

jednak nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy dokonanej
przez OSD i wejściu w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
2.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia

od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. (partnerzy wymienieni w pkt. 2.2 ppkt.1) - 9) SIWZ).
01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. (partner wymieniony w pkt.2.2 ppkt.10) SIWZ).
Zamawiający informuje, że ostateczny wzór umowy przed podpisaniem umów zostanie
zmodyfikowany o zmiany wskazane w niniejszym piśmie.
Zamawiający informuje, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, postępowanie prowadzone jest
w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 t.j.). W dokumentacji
wskazano postawę prawną Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.
Termin składania ofert ulega zmianie zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert:
- składanie ofert do dnia 17 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00
- otwarcie ofert na dzień 17 sierpnia 2016 r. na godz. 10:30.

III.

W związku z drobnymi rozbieżnościami w załączniku nr 1 tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz
zmianami ilości energii, Pełnomocnik Zamawiającego umieszcza na stronie internetowej: Poprawiony
załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – wersja ostateczna oraz Poprawiony formularz
ofertowy – załącznik nr 2 – wersja ostateczna.

IV.

Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ulega
zmianie w zakresie następujących punktów:
II.1.5) pkt. 1 - Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 16 031,83 MWh,
dla 10 podmiotów – Zamawiających
IV.3.4) Termin składania ofert – 17.08.2016 – 10:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: data: 17.08.2016 – 10:30.
Informacje dodatkowe w części VI.3) pkt. 1 i 2 Wymagany termin zamówienia, który otrzymuje
brzmienie: 1. Termin wykonania zamówienia zakupu energii elektrycznej obejmuje okres od
01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. (partnerzy wymienieni w pkt. 2.2 ppkt.1) - 9) SIWZ). 2.Termin
wykonania zamówienia zakupu energii elektrycznej obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017
r. (partner wymieniony w pkt.2.2 ppkt.10) SIWZ).

V.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
www.mzpzoz.pl

VI.

Załącznik nr 1 – Poprawiony – wersja ostateczna-25.07. oraz Załącznik nr 2 – Poprawiony wersja ostateczna - stanowią integralną część niniejszego pisma.

VII.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

