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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320558-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Stalowa Wola: Sól drogowa
2022/S 114-320558
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunalny Sp z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 830036219
Adres pocztowy: ul. Komunalna 1
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Brygida Koszycka
E-mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl
Tel.: +48 158423412
Faks: +48 158421950
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mzk.stalowa-wola.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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w
Stalowej Woli
Numer referencyjny: ZP.271.Pzp.9.2022

II.1.2)

Główny kod CPV

15/06/2022
S114
https://ted.europa.eu/TED

1/8

Dz.U./S S114
15/06/2022
320558-2022-PL

2/8

34927100 Sól drogowa
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę soli drogowej (luzem) wraz z rozładunkiem spełniającej wymagania
normy PN-86/C-84081/02 lub równoważnej oraz zwiększone wymagania:
1) postać niezbrylająca, gruboziarnista
2) zawartość chlorku sodowego minimum 95%,
3) zawartość antyzbrylacza w ilości minimum 40 mg/kg,
4) zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie maksymalnie 5%,
5) zawartość H2O max. 3%
6) Pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02 lub równoważnej.
7) sól musi spełniać wyżej podane parametry techniczne potwierdzone atestem lub raportem z badań
fizykochemicznych. Dostarczona sól będzie posiadała pozytywna opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
oraz świadectwo higieny wydane przez Państwowy Zakład Higieny.
Nowa edycja ww normy tj. PN C-84081-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza zastąpiła normę PN 86/
C-84081/02, eliminując określenie sól drogowa i nie podając dla soli drogowej żadnych wymagań. Niniejszym
uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny
być nadal stosowane. (Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i
Mostów dla potrzeb GDDKiA) oraz warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005
r. w sprawie rodzaju warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz
placach i ulicach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005 r.)
2. Dostarczona sól winna być wolna od zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego typu drobne kamyki
mineralne, jak również zanieczyszczeń tworzyw sztucznych typu fragmenty opakowań foliowych czy
plastikowych.
3. Sól w momencie dostawy nie może być w stanie zbrylonym.
4. Ustala się sposób realizacji zamówienia i wielkości zamówień :
1) minimalna wielkość planowanych dostaw - 500 Mg,
2) maksymalna wielkość planowanych dostaw- 1700 Mg.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
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:
Różnica miedzy maksymalną wielkością planowanych dostaw a minimalna wielkością planowanych dostaw
stanowi opcje. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy z powodu
trudnych warunków zimowych wyczerpie podstawowe zamówienie, a nadal będzie konieczne prowadzenie akcji
zimowej. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku
skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Ustala się sposób realizacji zamówienia i wielkości zamówień :
1) minimalna wielkość planowanych dostaw - 500 Mg,
2) maksymalna wielkość planowanych dostaw- 1700 Mg.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający w myśl art. 139 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. najpierw dokona
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

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:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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13. OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1.Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2.Pozytywnej opinii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz świadectwo higieny wydane przez Państwowy
Zakład Higieny.
3.Oświadczenie, z którego wynikać będzie, że w stosunku do tego wykonawcy nie zachodzi podstawa
wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576
– Załącznik nr 9 do SWZ.
4.(jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności
przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5, udowadniające, że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.(jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy,
Załącznik nr 3 do SWZ.
6.(jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę.
7. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo ustanowione dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
8.(jeżeli dotyczy) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy Załącznik
Nr 7 do SWZ.
9.(jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020
r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty również:
10.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności
Gospodarczej lub inny właściwy rejestr - w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę,
pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą,
11.(jeżeli dotyczy) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby - w celu
potwierdzenia umocowania osoby (osób), która podpisała zobowiązanie, o którym mowa w rozdział XII pkt 2 .1
SWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) kryteria dotyczące Wykonawcy:
Zamawiający precyzuje warunek doświadczenia, Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę soli drogowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto
Wyżej wymieniona dostawa może być zrealizowana jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego lub więcej
sezonu zimowego (jednego roku lub w przypadku umowy wieloletniej kilku lat).
Na podstawie przepisu art. 117 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, - gdy co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni dany warunek samodzielnie w
całości lub niektórzy albo wszyscy Wykonawcy spełniają określony warunek w całości. Niedopuszczalne jest
łączenie elementów/zakresów tegoż warunku w ramach doświadczenia posiadanego przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - celem wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu w całości. W przypadku wykazywania przez jednego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenia w pracach/części prac z innym podmiotem - dla
wykazania doświadczenia. Zamawiający dopuszcza tylko to doświadczenie tegoż Wykonawcy, które wynika z
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jego faktycznego udziału w danym zakresie zamówienia 2) kryteria dotycząca osób: Zamawiający nie stawia
warunków w ww. zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać
konto na ePUAP. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia: 1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ wykazu dostaw (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z
innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 2) w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia: a) informacja
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej (Propozycja wzoru treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej załącznik Nr 5 do SWZ);
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności
Gospodarczej', w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa
w:
da) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
db) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,
dc) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji,
dd) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
de) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy - Załącznik Nr 8 do SWZ
3) JEDZ
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy będącą integralną częścią SWZ (załącznik nr 2) par. 10.
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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

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
PODMIOTY ZAGRANICZNE
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 1.2.a i c, składa dokumenty właściwe w zakresie
uregulowanym w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w niniejszym rozdziale pkt 1.2. lit. a) - składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
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równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2. lit. a) powyżej;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt pkt 1.2. lit. c)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
3) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego
złożeniem. Dokument, o których mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w niniejszym rozdziale pkt 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Punkt 2.3. stosuje się.
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dokumenty wymienione powyżej w niniejszym rozdziale pkt 1.2.a - d, każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa w swoim imieniu.
PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY WYKONAWCY
Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w
niniejszym rozdziale pkt 1.2.a, c i d (z wyłączeniem grupy kapitałowej).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
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