
Uehwala nr .02016

Rady Spolecznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie opinii dotyezllcej rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego
Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publieznego

Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2015 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit b ustawy 0 dzialalnosci leczniczej z dnia 15

kwietnia 2011 roku ( Oz. U. z 2015 roku, poz. 618 ze zm. ) Rada Spoleczna

Szpitala Wolskiego uchwala, co nast~puje:

~I

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego w Warszawie zapoznala si~ ze sprawozdaniem
z planu inwestycyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w 2015 rok.

Rada Spoleczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z planu inwestycyjnego

Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu

Opieki Zdrowotnej w Warszawie za 2015 rok stanowiqce zalqcznik do niniejszej

uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.

Pnow.d.k,." R,d,SO.,t
Szpitala (;;s Zgo

Dr MJ£~ ~offman
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ZalqC7nik nr I do planu inwcstYl:yjnl:go

Spr"woldanic l prae prnjckto,,)'eh i hudowlallyeh ,,)'konallyeh w 2015 roku i hodel ieh lin"nsow""ia

Zr6dla linansowania

Organ Dotacje;

Lp I(vs;c=ego/nicnie
K••mta ogo/em w :alo:ycle/ski. fundus;y

.~rodki",'iasne It' =' Uwagi
:1 Ur:qd nul. europelSkich i

H'Urs;awy JIm. 7..drowia

Zlldlllnir in"tsl)'f)jnr:
" RozbudO\\8 i moilnniza(ja
Slpilala \\'olslJr~o. hudoWli

I
no",r1:" pa",ilonu dill OddT.ialu

20219881,00 20 OJS 8ol2.00 o,on ISol039,1I0
h':lInJiolo~i(lnrgo( z prK(owoilimi

dill~no~I~'CLoo.;tJllhirgo"')lIli) oraz
rrK(owni J)illgnosl~'(zn"-
Endosl\opoWtj" .

Praec projektowc w I)'m: koncepcja.
proJckt budowlany. projckt
••.••.ykonawczy. dokwnentacja

l.l
kosztorysowa ..l'flCcyfikacje techniC7.nc,

118695,00 98400,00 0.00 20295,00 lJolacja wykonana W c<lloSci
niczhcdne w.gilKlnicnia,dccyzjc.opinic,
W)1}'Clnc, ckspcrtyzy, w.yskanic

7.amicnncj dcC}"Zji rozwolenia na
budow~

Roboty budowlanc, w tym: przckladki
illSlalacji podliemnych, roboty ziemne Z przewidziancj kwoty dotacji du

i fundamcntowc, roboty budowlano- koilca 2015 r. \\)'datkowano

montai.owe ~anu suroy,.ego •• rohoty 8 956 654.62 7.1 Pozostala kwola

1.2 illSlalacyjnc. roboty ••.••.ykonczenio ••.••.c. 17082175,00 17036665,00 0,00 45 510,00 JCst \\)'d.alkowan w 2016 r. w

montai stalcgo wyposatenia, dostawa i rarnach Srookow, klore nie

molai: di:wigow, roboty drogowe i w)J:lIsaj4 1. upI}wcrn roku
7.agospodarowanic tcrcnu, w.yskanic hudtctowego 2015
pozwolcnia na uz}1kowanic.

Roboty budowlano - montazo\\'e Z pl;IIIO\\<UICjkwOly dnlacj

zwi4l'l1lC ze 7Jlllafl<l przcznaC7.ema
wydalko\~<u1O I 200 000,00 1.1,a

1.J
Nowcgo Pawilonu z Imcrnistyczncgo

2700 000,00 2 581 766,00 0,00 118234,00 pozostaJa srodki w ~"ysokoSci
1 388 314,00 1.1.~ W}dllkow;UlC \If

na Kardiologiczny. ramach wydatkOw nie"'H~a~;Jj;jr)(h.

Nadl.or autorski nad robotami
CaJa kwol3 I.Osl<IlIe\~)dalko\\<um \Ii

1.4
hudowlan}mi nowego Pawilonu

22755,00 22 755,00 0,00 0,00 rart1i1chsroJk6w. klOCrnil' wH:lIsaj" z
1I~l/ywcmroku buli7,elowego 2015

Wydalkowano )01 XOX,OO1.1,nalomia.~1

1.5 In\\'CSIor Zastepczy 192864,00 192864,00 0,00 0,00
pozostaJc Srodki w \\)"SOkoSci91
056,00 zip! lcs1.ly na 2016 w rarna~h
SrtHJkownie"'l&3sllj;jC)'l'h.

Do~1awa j montai picrwszcgo 7;ldame przcniesioue na 2016 r, ..••
1.6 wyposat.enia Nowego Pawilonu 0,00 0,00 0.00 0,00 O1IoScii uJnl.g1i;'dniono WUJnO\lm:z

( Elap I) mia.-.tem nil kWOlo;5 000 000,00 1.1

Wycinka drzew, nasadzenia zastc;pc7.e

1.7
oplat)'- oplaly admini~racyjne

90 000,00 90000,00 0,00 0,00
7..godnie z zezv.'Oleniem na usuniccie
drzcw i krzewow

Dotucja zostala y,.)imrzystana w

ealoSci.

Dostosowanie terenu w obszarze nowo

1.8 budowancgo pay,.ilonu (nasadzcnia 13391,00 IJ 392,00 0,00 0,00
zastt;pczc)
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Zal'lCL'llik nr I do planu im\'cstYC)jncgll

Pll~ilon nr I I ~
Prubudowa ~raLl lIIodtrni7.arjlt

II pomirslrzrn dill pot rub oddrialu 3 566 897.~6 3 526 !'iO~,OO 0.011 ~o 393.!'i6
l6i:kowC'guu (haraktrl-C'
z.arhowawcZ)'1II 9!o:C'datr)'un)'l1l
,h

Roboty budow'a~, w t)'ro: robot)'
rozbi6rkowe. dcmontai.owe, roboty
zicmne. roboty Imio••••'C.roboty
budowlane. robot)' e1ektrycznc i

2.1
energctyc71lC.roboty !ilmtarne igaz6w

3 530393.56 3490000,00 0,00 40393.56
mcdycznych, roholy \,,:ykonczeniowe.
robol)' mOn!U7..()wetechnologiczne,
roboty lowarzy~ce W t)111dostawa i
montaz di:wigu) uzyskanie pozv.'o1cnia Calc 7.adanie roLliczollO dowodcm
na ul)1kowanie OT na kwotl; 3 711 842.33

Nadz6r im.••.e:.1orskinad robotami :
2.2 brania budowlana. branza elcktrycma. 30504,00 305M,flO 0,00 0,00

branza sanitarna

2.3 Nadrof autorski 6000,00 6000,00 0.00 0,00

fa ••.il••••nr II • Kt"I0111 ••.ru mootrniuc.M Rozlic~nic Srodka trwalego wg
III "cda (iC'lll<l'tni';nlo (pun I,ro;..kl" ••.t i 212351.53 0,00 0,00 212351,53

robut) budo"I""C'j OT

"lI,,;lon nr ,. Ko.zbud ••••••OtJdzi"ILl

IV AnC'UC'ljoIQl.iii IntC'nl)"'''C'j 'ftC'lll,i; ,,
~O032,1111 0,00 0,00 40032,00 Zadanie 7..akonc7.one

ltano,,-i," do (0Ilanll"'ilk
(prlCt proje'khlOH I roboCy budll"IAnt),

R.,\ll::\1 24 039 162,09 23 562 J~6.00 CUll) n(,816,09

111



Wykaz zakupow wykonanych w 2015 roku i irOdel ich finansowani. (sprawozdanie)

Zrodta flnanSO\\'3.nia

Organ zafoz)'ciclski • DotacJC 7. funduszy

Lp WY57'C7'cgolnir:nie Kwota agolem w zl Ur~d mst. curopejskich iMin. srodki wlasne w ;£1 Uwagi

WarSlll\\Y 7..drowia

I
Dostawa imontai: picrws7.ego 862752,44 862752,44 0,00 0,00
\\I)'posaZema Pawilonu Nr 11

2 Zakupy interwcncyjnesp~tu 317451,06 0,00 0,00 317451,06
mcdycznego

3

•
RAZE:\-' 1 180203,511 862752,.&4 0.00 317451,116



UZASADNIENIE DO SPRA WOZDANIA Z REALlZAC.J1 PLANU

INWESTYCY JNEGO SZPIT ALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO I)UBLlCZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA ROK

2015 UWZGLF;DNIAJJ\CE KOREKTF; PLANU.

Poz. I Budowa nowego Pawilonu - zmiana profilu z internistyczncgo na kardiologiczny

Poz. I pkt. I Zamienna dokumentaeja projcktowa budowy nowego Pawilonu (zmiana profilu na
kardiologiczny), w tym: projekt koneepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawezy,
uzyskanie zamiennej deeyzji 0 pozwoleniu na budowft.
W zwiljZku z deeyzj~ 0 zmianie profilu nowego Pawilonu z internistyeznego na kardiologiezny
istnieje koniecznosc \",ykonania projektu zamiennego z uwzgl~dnieniem dokonania niezbc;dnych
uzgodnien oraz uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowft pawilonu 0 nowym profilu
(kardiologiezny). Projekt zamienny obejmuje zmiany wewn~trz budynku, bez zmian w
elementach zewnc;trznyeh i zagospodarowania terenu.
W zaprojektowany no,",,')' obiekt medyezny wchodzi:

• Oddzial kardiologiczny ( poprzednio Oddzial lnternistyczny) skladaj~ey siC;z dwoeh
ode inkow pielftgniarskich usytuowanyeh na dwoeh kondygnaejaeh wraz z infrastruktura
towarzys~ea,

• Praeowania Diagnostyczno-Endoskopowa zlokalizowana na parterze budynku skladaj~ca
siC; z praeowni Gastroskopii i Praeowni Kolonoskopii - bez zmian w stosunku do
pierwotnego projektu,

• Szatnie dla pracownikow z zapleezel11 sanitarnYl11
• Pracownia Kardiologii Interweneyjnej i Poradnia Kardiologiezna zlokalizowana na

kondygnaeji (-I), gdzie w pierwotnym projekcie zlokalizowane byly pomieszezenia
magazynowe

Wartosc pozyeji - 98400,00 zl - zostala okre:ilona na podstawie negocjaeji z biurem
projektowym eh2 Arehitekci S.C. Marianna Jagielska-Chruszez, Sylwester Chruszez 70-454
Szczecin AI. Papieza Jana Pawla II 28/7 - wykonawc~ dokumentaeji projektowo -
kosztorysowej budowy nowego Pawilonu (Ul110wanr 370 /ZP/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.)
W zwiljZku z koniecznosei~ skorygowania przebiegu kanalizacji sanitarnej, biuro projektowe za
kwotC;10 455,00 zlol)'ch wykonalo na podstawie umo,",,')'or 70/ZP/20 I5 z dnia 20 marea 20 IS r.
dokumentaejc; techniczn~ rewizji sanitarnej nowego pawilonu, w tym: skorygowany rysunek
sieci zewnc;trznych, rozwiniftcie przebiegu odcinka kanalizaeji sanitarnej z rzc;dnymi oraz
dokumentacji kosztorysowej (przedl11iar robot wraz z kosztorysami inwestorskil11i). Za kwotft
9 840,00 zlotych opracowano dokumentaejc; projektow~ zwi~zan~ z wykonaniem prac
uzupelniaj~cyeh po zmianie profilu Nowego Pawilonu z internistycznego na kardiologiczny.

Poz. I pkt. 1.2 i 1.3 Roboty budowlano-montazowe - Wartosc zadania inwestycyjnego zostala
okreslona na poziomie 17 036 665 zl plus wartosc robot zwiljZanych ze zmian~
przeznaczenia pawilonu z internistycznego na kardiologiczny to kwota 2 700000,00 zl (wg
wynegocjowanej kwoty z firnl~ BLOCK Sp. z 0.0. w lipeu 2015 roku - Ul110waor I51/ZP/201 5
z 2 Iipca 2015 r.).
R6Znica w stosunku do kwoty ujc;tej w umowie dotacyjnej w ,",,')'sokosci 118234,00 zlotych
bc;dzie pokryta z srodkow wlasnych. Dodatkowe srodki wlasne s~ przewidziane na ,,')'konane
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obejscie kanalizacji sciekowcj i opracowanie wyzla cieplnego oraz instalacji centralnego
ogrzewania nie uwzglydnionej w projekcie pierwotnym w wysokosci 45510,00 zlot)'ch. Kwota
dotacji wykorzystana w 2015 r. to: zadanie phi. 1.2 - 8 956 654,62 zl, zadanie phi. 1.3 - /200
00,00 zl. Pozostale srodki z dotacji zostan'! wykorzystane w ramach wydatkow, ktore nie
""ygasaj,! z uplywem roku budzetowego 2015 i wynosi: phi. /.2 - 808010/,00 zl, phi. /.3 -
/388374,00 zl.

Poz. I pkt. 4 Nadzor autorski - zgodnie z zawart'! umow,! firma ch2 Architekci S.c. Marianna
Jagiclska-Chruszcz, Sylwester Chruszcz przez caly okres budowy prowadzi nadzor nad
wykonawstwem zgodnym z projektem. Podstawa - Umowa nr 2/ZP/2014 z 10 stycznia 2014 r.
wraz z aneksami: nr I z 17.03.2014, nr 2 z 23.04.2014 omz nr 3 z 19.08.2014 r. na I,!czn,!
kwoty 22755,00 zl. Kwota ta w calosci zostala przeniesiona do rcalizacji w 2016 roku jako
srodki niewygasajace.

Poz. I pkt. 5 Inwcstor Zastepczy - zgodnie z umow,! nr I79/ZP/20 14r. zawart'! w dniu
29.07.2014 r. z Firm,! MBJ Corporation Sp. z o. o. planowana kwota dotacji to 241 080 zl. Na
2015 r. planuje siy wydatkowac 192 864 zl. Z tej kwoty ""ydatkowano 10/ 808,00 zl a pozostala
kwota w wysokosci 9/ 056,00 zl przeniesiono w ramach srodkow niewvgasajacvch.

Poz. I pkt. 6 Dostawa i montaZ pierwszego wyposazenia nowego Pawilonu - 10 czerwca 20 IS
roku Szpital Wolski wyst,!pil pismem nr SW-15-18526 do Siura Polityki Zdrowotnej 0

wprowadzenie zmian w planie rzeczowo - finansowym na 20 IS rok i przesuniycie przewidzianej
kwoty na pierwsze wyposazenie w wysokosei 1 049266,00 zl do pozycji przeznaczonej na
roboty budowlane. Natomiast kwoty projektowan,!, ktora ""ynosila 3.128.896 zl przeniesc na
2016rok.

Poz. I pkt. 7 Wyeinka drzew. nasadzenia zastepcze - oplatv administracvjne zgodnie
z zezwoleniem na usuniecie drzew i krzewow
Dnia 16 paidziemika 2014 r. zlozono do Wydzialu Ochrony Srodowiska Dzielnicy Wola
komplet dokumentow na "Wniosek 0 wydanie zezwolenia na usuniycie drzew i krzewow".
Szpital Wolski w dniu 03.12.2014 r. odebral Decyzjy 407/14 z 02.12.2014 r., wyrazaj,!c,!
zgody na wycinky drzew i krzewow koliduj,!cych z realizacj,! budo""y nowego pawilonu na
terenie szpitala. Decyzja stala siy ostateczn'! od dnia 17.12.2014 roku. W przedmiotowej
decyzji nalozono na Szpital nast.;puj,!ce oplaty i kary za zniszczenie zieleni :
Zal,!cznik Nr I - kara za usuniycie drzew w wysokosci 420 130,60 zlotych ( oplata
odroczona na okres 3 lat ).
Zal,!cznik nr 2 - kara za usuniycie krzewow w \\ysokosci 27 976,48 zlotych ( oplata
odroczona na okres 3 lat ).
Zal,!cznik nr 3 - kara za usuniycie drzew w wysokosci 92 394,46 zl (oplata do zaplaty
w ci,!gu 14 dni od dnia w ktorym decyzja ustalaj,!ca wysokosc oplaty stala siy ostateczna).
Po rozpatrzeniu wniosku Szpitala, zmieniono decyzjy ZafZ'!du Dzielnicy Wola m. st.
Warsza\\y nr 407/14 z dnia 02.12.2014r. (Decy'\ia nr 456/14 z dnia 23.12.2014 roku)
w zakresie mozliwosci rozlozenia na raty platnosci - I rata w wysokosci 2 394,46 zl platna
do 31.12. 2014 roku , II - rata w ""ysokosci 90 000,00 zl platna do 31.03.20 IS roku. Plalnosc
uregulowana 24.03.2015 r. Zadanie zakonezone.
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l'oz. I pkt. 8 Dostosowanie terenu w obszarze nowo budowanego pawilonu (nasadzenia
zastcpczc)
Szpital Wolskijcst zobowiqzany do ",ykonania 2015 roku nasadzen zastypczych: 25 sztuk drzcw
ozdobnyeh i 230 sztuk krzewow ozdobnych ("'yst~pienie szpitala 0 przywroccnic srodkow
dotacyjnych z 2014 roku). Zgodnic z uchwal~ Rady m. st. Warsza"")' nr VIl/121/2015 z 12 marca
2015 r. zwiykszono plan dotacji dla Szpitala Wolskiego na 2015 r. na rcalizacjy zadania
inwestyeyjnego p.n. "RozbudoWIi i modernizacja Szpita/a IVo/skiego" 0 kwoty 13 392 zlotc
z przeznaczeniem na dostosowanie tercnu w obszarze nowo budowancgo pawilonu tj. na
nasadzcnia zastypczc. Zadanie zakonezone.

Poz. II Przebudowa wraz z modernizacj~ Pawilonu Nr 11 dla potrzeb oddzialu lo:ikowcgo
o eharakterLc zachowawczo - gcriatrycznym

Poz. II pkt. 1 Robotv budowlano - montazowc
W ramach zadania przcbudowanc zostan~ pomicszezcnia po starcj kuchni w Pawilonic Nr II
o powierzchni I 100 m' dla potrzeb 36 lozkowcgo oddzialu zachowawczo - geriatryeznego.
Wg projektu konccpcyjnego z lipca 2014 roku na partcrzc l'awilonu Nr II (poza
pomieszezeniami apteki) zostanie zlokalizowanyeh 10 sal 3-osobo"")'ch, I sala 5-osobowa
obscrwacyjn~, I sala jednoosobowa (wszystkie z wlasnymi wyzlami sanitamymi), gabinet
fizjoterapii, sala tcrapii zajyciowej, pokoje Ickarzy oraz pomicszezenia pielygniarek,
pomieszczcnia socjalnc, kuchenka oddzialowa, magazyny, szatnia dla pracownikow. Oddzial
zostanie dostosowany do potrzeb osob starszych oraz nicpclnosprawnych.
Koszty robot budowlanych na podstawic Umo"")' nr 445/Zl'/20125 z dnia 30 grudnia 2014 r.
z firm~ LUNIBUD Spolka Ja",na Lunicwski \\ynosi 3390000,00 zlol)'ch plus 100000,00
zlotych na roboty dodatkowe nieprzewidziane w kosztorysach inwcstorskieh. Z srodkow
wlasnych Szpital Wolski wvdatkowal kwoty w "")'sokosci 40 393,56 zlotycb na "")'konanic prac
zwi~zanych z dostosowaniem do "")'ffiOgOWtcehnicznyeh oraz usuniycia uwag pokontrolnych po
inspekcji Sanepid-u i Stra:i:y Pozarnej.

Poz. II pkt. 2 Nadzor inwcstorski,
Nadzor inwcstorski (w branzy budowlanej, sanitarncj, elektrycznej) pelni firma "Zbignicw
Frankowski" Boguein 84, 87-811 Fabianki ("")'konawca "")'brany w drodze postypowania
przctargowego). Wartosc zaplanowanej i zrealizowanej dotacji z pozycji II pkt. 2 planu
rzeczowo - finansowego na rok 2015 okrdlono w "")'sokosei 30504 zl (na podstawie
zawartej Umowy nr 03/ZP/2014 z dnia 07.01.2015r.).

Poz. II pkt. 3 Nadzor autorski
Nadzor autorski swiadczony bydzie na podstawic umowy zawartej w dniu 09.07.2014r.
z Architekt Studio ILl' Business Consulting ul. Pulawskiego 54 42.300 Myszkow i \\yniosla
6 000,00 zlotycb.

Poz. II pkt. 4 Dostawa i monta:i: pierwszego wvposa:i:cnia l'awilonu nr II
Szpital Wolski wyst~pil do Fundacji WOSI' (pismo nr SW-15-00417) w dniu 08.01.2015 roku
o mozliwosc doposa:i:enic nowego oddzialu zachowawezo- geriatryczncgo w sprzyt medyezny.
W odpowicdzi FWOSP pismcm z dnia 23.03.2015 r. poinformowalo Szpital Wolski, iz wstypnie
rozwa:i:ane jest przydziclenic "")'typowanego \\yposa:i:enia w przypadku spclnienia przez Szpital
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warunkow umozliwiaj'lcych '-")'posazenie Oddzialu Geriatrycznego (kontrakt na swiadczenie
zdrowotne). Zgodnie z post<;powaniami Nr EP/56/57/62/63/2015 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie post<;powania nieograniczonego na dostaw<; i montaz pierwszego
wyposazenia wytypowano 19 zadan. Wedlug umo\\)' dotacyjnej Biuro Polityki Zdrowotnej
przewidzialo na ten cel kwot<; 900 000,00 zlot)'ch. Zadanie to w calosci zostalo zrealizowane z
dotacji i zamkn<;lo si<;kwot'l862 752,44 zlote.

Poz. IIIModemizacja wezla cieplowniczego
W zwi<jZku rozbudow'l pawilonu II i powstaniem Nowego Oddzialu L6Zkowego 0 charakterze
zachowawczo - geriatrycznym zaistniala koniecznosc zmodemizowania w okresie letnim w<;zla
cieplnego. Koszt tej inwestycji zamkn'll si<;kwot'l212 351,53 zlotych i zostal pokryty z srodkow
wlasnvch Szpitala.

Poz. IV Rozbudowa Oddzialu Intensywnego Nadzoru Medvcznego
W celu dostosowania Oddzialu OINM do \\)'mogow stawianych przez NFZ dostosowuj'lC go do
ogolnej ilosci l6Zek b<;d'lcych w Szpitalu Wolskim, zachodzi koniecznosc powi<;kszenia
istniej'lcego Oddzialu 0 jedno stanowisko. I'oniewaz z ofert otrzymanych od projektantow
\\)'nika, iz opracowanie dokumentacji wielobranzowej b<;dzie kosztowalo okolo 30 tysi<;cy
zlotych netto, celowym oraz tanszym bylo uruchomienie procedury "projektuj i buduj". W
wyniku post<;powania 0 udzielenie zamowienia publicznego firma Medmix wykonala t<;
rozbudow<; \\Taz z nadzorem za kwot<;40 032,00 zlotych. I w tym przypadku wykonane zadanie
Szpital pokryl z srodkow wlasnych.

Poz. V Zakupv interwencyjne sprzetu medycznego - zwi<jZane z awariami lub uszkodzeniami
sprz<;lu. Na Ie cele z planowanych 300000,00 zlotych Szpital Wolski wydatkowal 3/7451,06
zlotych srodkow wlasnvch.
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