
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 

31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, 
Dział Organizacyjno - Prawny, nr pok. 9, 

tel. 12 622-94-00, 12 622-94-87 fax: 12 622-94-00,  
strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl  Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028 
ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193 tys. 

EURO na:
"Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z 

udostępnieniem kontenerów" (ZP 15/10)

1.  Przedmiotem zamówienia  jest   kompleksowa  usługa  polegająca  na  unieszkodliwianiu  i  transporcie 
odpadów medycznych powstających na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w 
Krakowie wraz z udostępnieniem kontenerów, polegająca w szczególności na:

- Transporcie odpadów medycznych polegającym na wywożeniu odpadów z miejsc ich magazynowania, 
zlokalizowanych na terenie Szpitala,  do Zakładu unieszkodliwiającego odpady, trzy razy w tygodniu w 
godzinach 7.00 – 14.00, w poniedziałek, środę i piątek  oraz na każde wezwanie telefoniczne. Zakaźne 
odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane na obszarze, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia   z  dnia  23  sierpnia  2007  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162 poz. 1153).

- W  związku  z  koniecznością  magazynowania  odpadów  medycznych  na  terenie  Szpitala, 
Wykonawca, z którym Szpital podpisze umowę na świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia, 
zobowiązany będzie do rozstawienia w wyznaczonym miejscu 7 kontenerów do gromadzenia odpadów 
medycznych.  Kontenery  muszą  posiadać  następujące  cechy  użytkowe:  pojemność  1,1  m3,  muszą 
gwarantować  bezpieczne  zamknięcie  pojemnika  w sposób  uniemożliwiający  otwarcie  kontenera  przez 
osoby nieupoważnione. Na kontenerze musi zostać umieszczona w widocznym miejscu trwała informacja 
o przeznaczeniu kontenera, trwały graficzny symbol odpadu niebezpiecznego oraz masa własna kontenera 
(tara).  Kontenery  muszą  być  o  gładkiej  zmywalnej  powierzchni  umożliwiającej  prawidłowe  mycie  i 
dezynfekcję.   Kontenery  winny  bić  odpowiednio  opisane  przy  zastosowaniu  sześciocyfrowych  kodów 
odpadowych zgodnie z katalogiem odpadów. W celu zapewnienia możliwości sprzątania miejsc, w których 
rozstawione  są  kontenery,  muszą  być  one  wyposażone  w  kółka  jezdne  i  system  blokady  kierunku. 
Kontenery muszą być myte i dezynfekowane każdorazowo po opróżnieniu. Szpital zastrzega sobie prawo 
wglądu  do  dokumentacji  przeprowadzanych  dezynfekcji.  Środki  użyte  do  dezynfekcji  muszą  uzyskać 
akceptację osoby odpowiedzialnej za epidemiologię w Szpitalu. W trakcie wykonywania usługi pierwotna 
lokalizacja  i  ilość  kontenerów  może  ulec  zmianie.  Kontenery  z  ubytkami  powierzchni,  niesprawne 
mechanicznie muszą być wymienione na każde zgłoszenie Szpitala.

- Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  unieszkodliwiania  następujących  odpadów  medycznych  z 
diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej należących do następujących grup, podgrup i rodzajów 
odpadów  (klasyfikacja  zgodna  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001r.  w 
sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz.1206):
a) 18 01 01     Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki  (z wyłączeniem 18 01 03),
b) 18 01 02*  Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania 
(z wyłączeniem 18 01 03),
c) 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 
inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 
wiarygodne  podstawy  do  sądzenia,  że  wywołują  choroby  u  ludzi  i  zwierząt  (np.  zainfekowane 
pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
d) 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
e) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08.
*) odpady niebezpieczne

- Zamawiający  dopuszcza  wyłącznie  obowiązujące  w  dniu  składania  ofert  sposoby  i  warunki 
unieszkodliwiania odpadów medycznych określone  w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007  Nr  39,  poz.  251).  Niebezpieczne  odpady  medyczne  muszą  być 



unieszkodliwione zgodnie z art. 9 ustawy o odpadach na obszarze tego województwa, na którym zostały 
wytworzone lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia w instalacjach służących do 
prowadzenia procesu termicznego przekształcenia.

- Transport odpadów medycznych odbywał się będzie według następujących zasad:
- Przekazywane do unieszkodliwienia odpady medyczne będą opakowane na koszt Szpitala oraz firmy 
wykonującej usługę utrzymania czystości na terenie Szpitala w czerwone worki foliowe opisane w miejscu 
powstawania  odpadów  oraz  dodatkowo  pakowane  w  worki  papierowe.  Pojęcie  „na  koszt  Szpitala” 
oznacza,  że  zarówno  pojemniki  do  gromadzenia  i  przechowywania  zużytego  ostrego  sprzętu 
jednorazowego użytku oraz worki foliowe i papierowe będą dostarczane przez Szpital Specjalistyczny im. 
Stefana Żeromskiego bądź firmę wykonującą usługę utrzymania czystości i nie  mogą stanowić składnika 
ceny wykonywanej usługi.
- Zużyty tzw. „sprzęt ostry” (grupy 18 01 01), pakowany będzie na koszt Szpitala bądź firmy wykonującej 
usługę utrzymania czystości w pojemniki gwarantujące ich bezpieczne przechowywanie i transport.
-  Worki  przed  ich  wywiezieniem składowane  będą  w  dostarczanych  przez  Wykonawcę  kontenerach, 
zlokalizowanych na terenie Szpitala w podwórku k/II Oddziału Chorób Wewnętrznych. Każdorazowo, po 
wyładowaniu zawartości kontenera, musi on zostać umyty i zdezynfekowany przez wykonującego usługę 
w sposób , o którym mowa w pkt.2. 
-  Transport  odpadów medycznych musi  odbywać się  zgodnie z obowiązującymi  w dniu wykonywania 
usługi  przepisami  prawa.  Oferent  odbierający  odpady  do  unieszkodliwienia,  powinien  zapewnić 
bezpieczeństwo na wszystkich etapach postępowania (odbiór odpadów, transport, unieszkodliwianie), w 
szczególności powinien zadbać o:
1. odpowiednie przeszkolenie obsługi pojazdów,
2. prowadzenie szczegółowej rejestracji przewożonych ładunków,
3. zapewnienie środkom transportu możliwości łączności z Szpitalem,
4. zapewnienie, by środki transportu umożliwiały łatwy załadunek i rozładunek oraz bezwzględnie 
zabezpieczały przed wypadnięciem zawartości, gwarantowały szczelność i łatwe utrzymanie w czystości 
( mycie, dezynfekcja).
Po  dostarczeniu  odpadów  szpitalnych  do  Zakładu  unieszkodliwiania  Wykonawca  musi  dostarczyć 
Szpitalowi wyciąg z wagi elektronicznej z  pomiaru masy odpadów medycznych wywożonych z terenu 
Szpitala, zawierający informacje dotyczące:
1.masy wywożonych odpadów medycznych łącznie z kontenerem,
2.daty i godziny  wykonania pomiaru,
3.identyfikacji kontenera, z którego pochodzą odpady sanitarne.
Transportujący  zobowiązany  będzie  do  prowadzenia  dokumentacji  zgodnie  z  obowiązującymi  w  dniu 
wykonywania  usługi  przepisami.  Z  chwilą  załadowania  przedmiotowych  odpadów  do  pojazdu 
przewożącego  je  do  miejsca  unieszkodliwiania  odpadów,  Wykonawca  przejmuje  wyłączną 
odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami.
6. Przewidywane ilości przekazywanych do unieszkodliwiania odpadów:
- szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 03 wynosi ok. 9,300 Mg miesięcznie,
- szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 02 wynosi ok. 0,160 Mg miesięcznie,
- szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 01 wynosi ok. 0,020 Mg miesięcznie
7.  Wykonawca  musi  posiadać  zezwolenie  na  transport  i  unieszkodliwianie  niebezpiecznych  odpadów 

medycznych.

CPV : 90. 52.40.00, 90.52.44.00

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje  stosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

Ze  względu  na  specyfikę  przedmiotu  zamówienia  zamówienie  nie  może  być  powierzone 
podwykonawcom. 



Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9.600,00 zł 
(słownie: dziewięć tysięcy sześćset  złotych ). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, 
na rachunek bankowy Zamawiającego: Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 
1121 0002.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:  cena -100%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie Zamawiającego  www.zeromski-
szpital.pl . 
Na  wniosek  Wykonawcy  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  odbierać  osobiście  w 
Budynku Administracji Szpitala, os. Na Skarpie 66, pok. 9, w godz. od 8:00 - do 14:00, – cena specyfikacji 
-  24,40 zł 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
w sprawach formalnych:
-   Elżbieta  Jastrzębska  -  Kukawka  -  St.  Inspektor  Sekcji  Zamówień  Publicznych,  tel.  12  622-94-00; 
Budynek Administracji – pok. nr 9.
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
-    Lucyna Maj - Starszy Inspektor – Koordynator d/s Gospodarczych-  tel. (0-12)  012 644 -01-44 - 
wewn. 482          

Ofertę  należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 12.
Termin składania ofert: do dnia 10.08.2010  r. do godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 10.08.2010 r. o godz. 10:30 w Budynku Administracji Szpitala, 
Pawilon C, os. Na Skarpie 66, świetlica Szpitala.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
dotyczące:

a)  posiadania  uprawnień do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania:

-  w  szczególności  posiadają  zezwolenie  na  transport  i  unieszkodliwianie  niebezpiecznych  odpadów 
medycznych.

b) posiadania  wiedzy i doświadczenia:
- wykonali  lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli  okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  1 usługę o charakterze 
odpowiadającym przedmiotowi  zamówienia w niniejszym postępowaniu , tj.  unieszkodliwiania i 
transportu  odpadów medycznych świadczone przez okres  co najmniej  1  roku,  o  wartości  nie 
mniejszej niż 340.000 zł brutto.

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- dysponują ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
kwotę minimum 1.000.000,00 zł.

oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

A.    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - 
załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, opisanego w pkt IV.1.b) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

http://www.zeromski-szpital.pl/
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przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem dokumentu  potwierdzającego,  że  te  usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3.  Opłacona  polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych. 

4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania i transportu grupy odpadów - 18 
01 ( klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

B.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 do 
SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne  zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie, 
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  4 – 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 
ofert. 

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust. 1 pkt. 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 
ofert.

C.  Szczególne wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawca,  który  ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania  poza  terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B. ogłoszenia:
a) w ppkt 2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie             na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) w  ppkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy.

2. Dokumenty wskazane powyżej w pkt C.1. lit. a) ppkt 1) i 3) i lit. b) powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument wskazany powyżej w pkt 
C. 1. lit. a) ppkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.



3.  Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub w kraju  w którym Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się dokumentów,  o  których  mowa  powyżej  w  pkt  C.1.  ogłoszenia, 
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, wystawionym z zachowaniem terminów wskazanych w pkt C.2. ogłoszenia.

D.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest do 
złożenia wszystkich wskazanych w pkt. B ppkt. 1-6 ogłoszenia oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe  dotyczy  również  Wykonawców  będących  osobami  fizycznymi  (tj.  przedsiębiorców 
podlegających wpisowi  do ewidencji  działalności  gospodarczej),  także tych,  którzy  prowadzą  wspólnie 
działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.

E. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  5-8  ustawy,  mają  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania  dotyczące  niekaralności  tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 5-8  ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania  ofert,  z  tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie  wydaje się  takich 
zaświadczeń  –  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

F.   Dokumenty  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  wymagań   
Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1. Zezwolenie na transport i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych.
2.  Wykonawca  obowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  oświadczenie,  że  unieszkodliwianie  odpadów 
medycznych,  w tym zakaźnych  odpadów medycznych  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 
Nr 39, poz. 251  ze zm.).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o dołączone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

Ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich w dniu 1 lipca 2010 r.
W momencie ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie ono wywieszone 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz na stronie internetowej Szpitala, także w tym dniu 
zostanie udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Szpitala.

Termin związania ofertą: 60 dni od dnia składania ofert.
Kraków, dnia 1 lipca 2010 r.


