Biuro Inwestycji
Warszawa, 09.11.2018

WYMAGANIA PRZETARGOWE
W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST
WYMIANA STROPÓW KOLEBKOWYCH NA STROPY WPS NA BELKACH STALOWYCH
NAD I i II PIĘTREM KAMIENICY NR 26 HOTELU ROYAL W KRAKOWIE PRZY UL.
GERTRUDY 26-29

Miejsce wykonania zamówienia: Hotel Royal w Krakowie przy ul. Gertrudy 26-29
Warunki Zamawiającego:
A. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada pozytywne i udokumentowane doświadczenie w
realizacji robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, tzn., że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości
łącznej

brutto

900 000,00

zł

(słownie:

dziewięćset

tysięcy

złotych),

w tym co najmniej jedna o wartości 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy
złotych) brutto. Należy wykazać, iż jedna z dwóch w/w robót budowlanych polegała na
budowie lub przebudowie, lub rozbudowie, lub remoncie budynku hotelowego, lub
o podobnym przeznaczeniu, np.: pawilon wczasowy, uzdrowiskowy, motel, hotel, internat,
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót
z podaniem ich wartości, przedmiotu i dat wykonania.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował osobą lub osobami uprawnionymi do
kierowania robotami branżowymi w zakresie konstrukcyjno – budowlanym. Na potwierdzenie
spełniania warunku wykonawca złoży wykaz osób (kierowników robót budowlanych
w poszczególnych branżach), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).
4. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty – 60 miesięcy, licząc od daty odbioru
końcowego robót, na zamontowane urządzenia, materiały, itp. – 36 miesięcy, a jeżeli gwarancja
producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta.
5. Wykonawca może zlecać podwykonawcom prace objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca
powinien przedstawić wykaz podwykonawców, którym zamierza zlecić wykonanie zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności przez cały okres realizacji zamówienia.
7. Wykonawca ustanowi zabezpieczenie swojej oferty w postaci wadium w wysokości 13 500,00 zł.
Wadium powinno zostać wniesione w postaci gwarancji bankowej, bądź w formie przelewu
bankowego.
8. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wartości umowy.
9. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiotowym
postępowaniu, działalności lub czynności, jeżeli przepisy polskiego prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień, w szczególności musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity DZ.U. z 2014r. poz. 1446,
z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami).
10. Wykonawca musi oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przedmiotowego postępowania prowadzonego przez AMW HOTELE Sp. z o.o.
11. Wykonawca musi oświadczyć, iż odbył wizję lokalna Hotelu „Royal”, dokonał wszelkich
niezbędnych pomiarów potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i znany
jest mu stan faktyczny przedmiotowej nieruchomości.
12. Wykonawca musi oświadczyć, iż zapoznał się z dokumentacją przetargową i wszystkimi
załącznikami, w szczególności ze Specyfikacją Zamówienia i załączonym do niej projektem
budowlanym, dokumentacją uzupełniającą oraz, że znany jest mu zakres prac.

13. Wykonawca musi oświadczyć, iż w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej
zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego oraz wnieść kaucję tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy
i roszczeń gwarancyjnych najpóźniej w dniu jej podpisania.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe będą odrzucone.
16. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U, z 1964
Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
17. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej.

B. Wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 13 500,00 zł (słownie: trzynaście
i pół tysiąca złotych) w formie pieniężnej, bądź gwarancji bankowych.
2. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 11 1020 2892 0000
5002 0197 7214. Wnosząc wadium (w pieniądzu) przelewem należy zlecenie przelewu
wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając czas niezbędny do jego
zaksięgowania.
3. Wpłatę wadium należy oznaczyć „Wadium. Wymiana stropów kolebkowych na stropy WPS
na belkach stalowych nad I i II piętrem kamienicy nr 26 Hotelu Royal w Krakowie przy ul.
Gertrudy 26-29”.
4. Wadium w formie pieniężnej winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem
terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
5. Wadium w formie gwarancji, należy złożyć w oryginale w siedzibie AMW HOTELE Sp. z o.o.,
w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych, z ich treści powinien wynikać fakt
bezwarunkowej wypłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, przez okres związania ofertą.

7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.
W przypadku przełożenia gwarancji zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający
uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.
9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 9 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający, zatrzymuje wadium w przypadku, gdy Wykonawca:
a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

C. Podstawa do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykluczeniu podlega Wykonawca:
1. Który nie złożył oferty w wyznaczonym terminie;
2. Który nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w pkt. A i B
3. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dn. 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574,1579,1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dn. 26
lutego 2003 – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171,2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
4. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych
5. Jeżeli członkowie komisji przetargowej i osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego
pozostają w następujących relacjach:



Pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie
jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;



przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawał
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i był członkiem organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;



pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co bezstronności członków komisji.

D. Kryterium Oceny oferty
Cena – 65% (C)
Termin wykonania – 35% (S)

Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Ceny” (C):
C=Cmin*65/Co
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
Cmin – najniższa cena ze wszystkich ofert
Co – cena analizowanej oferty
65 – waga kryterium cena

Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Termin wykonania” (T):
L.P.

termin wykonania w tygodniach

liczba punktów

1

15 i więcej

0

2
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3
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4

10 i mniej

35

Termin wykonania przedmiotu Zamówienia nie może być dłuższy niż 15 tygodni od momentu podpisania
umowy.
Łącznie w kryterium punktowym „Termin wykonania” można otrzymać maksymalnie 35 pkt.

E. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej
kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: AMW HOTELE
Sp. z o.o., ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:
OFERTA PRZETARGOWA
WYMIANA STROPÓW KOLEBKOWYCH NA STROPY WPS NA BELKACH
STALOWYCH NAD I i II PIĘTREM KAMIENICY NR 26 HOTELU ROYAL W
KRAKOWIE PRZY UL. GERTRUDY 26-29
uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.11.2018 godz. 13:00
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - AMW HOTELE Sp. z o.o., ul. św. Jacka
Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. (I piętro) do dnia 19.11.2018r. do godz. 12:00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2018r., o godzinie 13:00.
F. Wymogi oferty
1. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu.
2. Termin ważności oferty wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
4. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.
5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
w sposób trwały (np.: na maszynie do pisania, długopisem, nieścieralnym atramentem lub w postaci
wydruku komputerowego). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy
przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
6. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty sporządzonym według załączonego do niniejszych
wymagań przetargowych Wzoru Formularza Oferty.
7. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę
w imieniu Oferenta składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo
do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść

pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału lub
notarialnego odpisu.
8. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii. Dokumenty
nie będące oryginałami muszę posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowani spółki w niniejszym postępowaniu przetargowym w KRS, CEIDG
lub pełnomocnictwie.
9. W przypadku nieczytelnych kopii dokumentów, lub kopii nie posiadających poświadczenia
zgodności z oryginałem przez osoby do tego uprawnione, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
uzupełnienia braków i/lub wskazania oryginału takiego dokumentu.
10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający może odrzucić taką ofertę bez podania przyczyny.

G. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Formularz ofertowy zawierający oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu;
2. Dokumenty potwierdzające, że Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł netto (słownie: sto
tysięcy złotych, 00/100 gr netto)
3. Wykonawca musi posiadać kopię aktualnych na dzień składania Oferty zaświadczeń
o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych, o które
Wykonawca może zostać poproszony w przypadku wyboru jego oferty;
4. Wykaz robót potwierdzający posiadaną wiedzę i doświadczenie;
5. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z potwierdzeniami ich kwalifikacji
zawodowych;
6. Dowód potwierdzający złożenie wadium;
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca w powyższym zakresie
Wykonawcy nie jest upoważniona do reprezentacji w KRS lub CEIDG;
8. KRS/ wypis z CEIDG Wykonawcy.

H. Udzielanie wyjaśnień do Wymagań przetargowych:
1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Wymagań przetargowych, jeżeli
prośba

o

udzielenie

wyjaśnień

wpłynie

na

adres

m.zielinski@amwhotele.pl do dnia 14.11.2018r. do godziny 16:00.

mailowy

Zamawiającego:

2. Zamawiający umieści na stronie www.amwhotele.pl/category/postępowania/przetargi.html treść
pytania wraz z udzieloną odpowiedzią, bez wskazania autora pytań.
3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania
ofert może zmienić treść Wymagań Przetargowych oraz przedłużyć termin składania ofert.
W

przypadku

dokonania

takich

zmian,

Zamawiający

umieści

na

stronie

www.amwhotele.pl/category/postępowania/przetargi.html informację o zmianie Wymagań
przetargowych, w szczególności poda zakres zmian oraz wskaże nowy termin zadawania pytań
i składania ofert.

I. Warunki przyjęcia oferty:
1. Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów ustalonych
w niniejszym Zamówieniu. Po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz ewentualnych negocjacjach,
zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
Negocjacje mają charakter poufny i są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający
może doprecyzować lub uzupełnić Specyfikację wyłącznie w zakresie, w jakim była ona
przedmiotem negocjacji, do składania dodatkowych ofert, przekazując im zmienioną Specyfikację.
Wykonawcy, składają oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach, chyba że w wyniku negocjacji Zamawiający rozszerzył przedmiot
zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu Przetargowym jest uzyskanie przez
Zamawiającego zgody odpowiednich organów na zawarcie Umowy (zgody korporacyjnej).
4. Zamawiający informuje, że umowa zawarta będzie według projektu umowy stanowiącego
załącznik nr 4 do Wymagań przetargowych.
J. Warunki płatności:
1. Wykonawca określi cenę oferty netto, która stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku), jako iloczyn niezmiennych cen jednostkowych do
końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz ilości faktycznego wykonania robót.
2. Do oferty należy przedłożyć kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem cen jednostkowych zalecana metodą uproszczona - sporządzony w oparciu o załączoną do postępowania
dokumentację projektową oraz dokumentację uzupełniającą.
3. Termin płatności faktury: 30 dni od dnia złożenia w siedzibie spółki poprawnie wystawionej
faktury wraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu Zamówienia.

K. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2. Oferty należy składać do dnia 19.11.2018 do godz. 12:00.
3. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Specyfikacji i jej załączników. Ewentualne
błędy ujawnione w udostępnionej dokumentacji itp., Wykonawca winien zgłosić AMW HOTELE
Sp. z o.o. przed terminem składania ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
4. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z Specyfikacją i Dokumentacją Projektową. Wszelkie wartości
należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy, która
powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu
i na rzecz Wykonawcy.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert; do przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami, aukcji elektronicznej; zmiany zasad;
unieważnienia postępowania; odstąpienia od niego lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu
bez podania przyczyn.
8. AMW HOTELE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów,
w szczególności dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia wadium w wysokości 13 500,00 zł (słownie:
trzynaście i pół tysiąca złotych) w formie pieniężnej, bądź gwarancji bankowej.
10. Przedmiot zamówienia Wykonawca powinien wykonać zgodnie ze Specyfikacją, stanowiącą
Załącznik nr 1 do Wymagań Przetargowych oraz zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącą Załącznik
nr 4 do Wymagań Przetargowych.

L. Załączniki:
1. Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia,
2. Dokumentacja projektowa,
3. Formularz oferty(wzór) zawierający oświadczenie o spełnieniu warunków Udziału w Postępowaniu,
4. Projekt Umowy.
5. Formularz – wykaz prac
6. Formularz – wykaz osób które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia

