
                                    Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pakiet I

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1

a 3

b 3

Pakiet II

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 300

Pakiet III

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Uniwersalny, higieniczny pojemnik do 
transportu narzędzi chirurgicznych "brudnych" 
do działu centralnej sterylizacji oraz sterylnych 
do użytkownika. Pojemnik wykonany z bardzo 
wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego 
na dezynfekcję termiczną w myjni - 
dezynfektorze. Posiadający szczelną pokrywę 
zabezpieczającą, bezpieczne zamknięcie - na 
opaskę ściągającą, ergonomiczne uchwyty do 
przenoszenia, miejsce na etykietę adresową. 
Pojemniki w kolorze niebieskim i czerwonym
wymiary 600 x 400 x 320 mm czerwone x 1 szt. 

wymiary 600 x 400 x 320 mm niebieskie x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Papier do aparatu KTG Luckcome L8P lub 
kompatybilny, rozmiar 152 mm x 90 mm x 150 
kartek, papier do druku termicznego, z 
nadrukiem siatki tętna i TOCO, skala tętna 30 - 
240 BPM, skala TOCO 0 - 100, odległość 
fizyczna na papierze 30 - 240 BPM: 70 mm, 
odległość fizyczna na papierze 0 - 100 TOCO: 
40 mm x 1 szt. 

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu



1 200
2 200

3 10

4 10

5 30

Pakiet IV

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 4

2 10

Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New 
Askir pojemność 1 l x 1 szt.
Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New 
Askir pojemność 2 l x 1 szt.
Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych do 
ssaka New Askir  1 l x 1 szt.
Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych do 
ssaka New Askir 2 l  x 1 szt.
Filtr do ssaka New Askir 

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Test symulacyjny Bowie - Dick do kontroli pracy 
sterylizatora w postaci samoprzylepnych 
pokrytych polimerem testów paskowych z 
symetrycznie rozłożoną substancją 
wskaźnikową na całej długości testu, 
walidowany z typem przyrządu testowego 
procesu z rurką i kapsułą ze stali 
kwasoodpornej w obudowie z tworzywa 
sztucznego, zgodny z normą EN 285 i En 867, 
opakowanie 500 szt. x 1 op.

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem 
sterylizacji parą wodną z miejscami 
informacyjnymi:   - w rzędzie pierwszym - numer 
operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i 
znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 
symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), 
numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki 
interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w 
tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w 
rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli 
w tym cyfry i znaki interpunkcyjne )                      
          -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 
symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne )         
                      Kompatybilne z posiadaną przez 
szpital metkownicą trzyrzędową 
alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż 
przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 12 
rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet 
x 1 op.



3 8

4 2

5 2

6 10

Pakiet V

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem 
sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami 
informacyjnymi:                                                    
       - w rzędzie pierwszym - numer operatora 
( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki 
interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 
symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), 
numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki 
interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w 
tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w 
rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli 
w tym cyfry i znaki interpunkcyjne )                      
          -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 
symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne )         
                      Kompatybilne z posiadaną przez 
szpital metkownicą trzyrzędową 
alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż 
przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 2 
rolki plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet 
x 1 op.
Sprawdzian zgrzewania do wizualnej kontroli 
poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych, 
opakowanie 250 szt. x 1 op.
Testy skuteczności mycia endoskopów giętkich 
w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z 
naniesioną substancją testową imitującą krew 
ludzką, zgodne z normą 15883-5, opakowanie 
50 szt. x 1 op.

Jednorazowe naboje ze 100% tlenkiem etylenu 
dostosowane do sterylizatora 3M 5XL Steri-
Vac. Wymagane pismo od producenta 
dopuszczające stosowanie oferowanych naboi 
w wymienionym sterylizatorze. Opakowanie po 
12 szt.Zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.01 r. O 
odpadach ( Dz.U. nr 62, poz. 628) oraz z dnia 
11.05.01r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych ( Dz.U. nr 63, poz.638 ( z 
późniejszymi zmianami) od 1 szt. naboju oprócz 
ceny będzie pobierana zwrotna kaucja przy 
dostawie naboi ( przy zwrocie pustego naboju 
będzie oddawana) w wysokości ustalonej przez 
producenta naboi tj. 2,60 zł x 1 op.



Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 250

Pakiet VI

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 50

Pakiet VII
Opis przedmiotu zamówienia Ilość Nr katalogowy

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, 
neoprenowe, powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna 
pokrywana poliuretanem, silikonowana,  
równomiernie rolowany brzeg mankietu, 
podwójne opakowanie ( zewnętrzne i 
wewnętrzne ) umożliwiające otwarcie w sposób 
jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne 
oznakowanie rękawic - prawa, lewa, AQL - 1,0, 
długość min. 280 mm, grubość poj. ścianki na 
palcu min. 0,20 mm, dłoni min. 0,19 mm, 
posiadające deklarację zgodności  oraz 
certyfikat zgodności z normami EN 455-1-2-3 
wydany przez jednostkę notyfikowaną. 
Spełniające test na przenikanie 
mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub inną 
metodą badania. Rozmiar S, M, L x 1 para

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Taśma do drukarki do myjni S46 x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu



1 150

2 20

3 25

4 50

5 50

Pakiet VIII

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 200

2 10

3 10

4 100

Worek jednoczęściowy z możliwością 
opróżniania beżowy z okienkiem do obserwacji 
stomii. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym 
składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z 
możliwością przycięcia 13 - 70 mm. Zapinany 
na rzep. Ujście woreczka usztywnione, łatwe w 
otrzymaniu higieny, worek posiada filtr węglowy 
zabezpieczony przez wewnętrzną membranę 
przed zatykaniem x 1 szt.
Pierścień uszczelniający do modelowania x 1 
szt.
Płytki stomijne hydrokoloidowe do docięcia 13 - 
70 cm x 1 szt.
Worek z możliwością opróżnienia, z okienkiem 
do obserwacji stomii, z filtrem, kompatybilny z 
płytką, łączenia worka z płytką za pomocą płytki 
klejącej x 1 szt.
Worek urostomijny jednoczęściowy  x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o 
atraumatycznym szlifie, przezroczysty uchwyt 
lock, dwupłaszczyznowy szlif, uchwyt mandrynu 
w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, rozmiar 
26G x 88mm z prowadnicą x 1 szt.

Zestaw cewników jednoświatłowych do 
cewnikowania żyły głównej metodą Seldingera 
w rozmiarach igła G 18/70 mm, cewnik G 16 - 
1,1x1,7, długość 20 cm x 1 szt. 

Zestaw cewników jednoświatłowych do 
cewnikowania żyły głównej metodą Seldingera 
w rozmiarach igła G 18/70 mm, cewnik G 14 - 
1,4x2,1, długość 20 cm x 1 szt. 
Rurka nosowo-gardłowa wykonana z 
przezroczystego, miękkiego i delikatnego PVC, 
nie zawierająca lateksu, sterylna, z 
zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem 
rurki do nosogardzieli, rozmiary 6,7,8,9 x 1 szt.



5 200

6 60

7 1000

8 200

9 25

10 300
11 200

Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną 
uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i 
treści, wykonany z PCV klasy medycznej, o 
pojemności 1500 ml, jednorazowy, niesterylny x 
1 szt.

Pojemnik do zbiórki moczu tulipan wykonany z 
tworzywa pozwalającego na mycie środkami 
czyszczącymi oraz sterylizację w temperaturze 
130 stopni do 30 minut, posiadający pokrywę 
uniemożliwiającą wylanie na zewnątrz x 1 szt.
Probówka typu " falcone " z zakrętką, wykonana 
z grubego polipropylenu, pojemność 50 ml, 
wymiary 30 x 115 mm, ze stożkowym dnem i 
podziałką, sterylna x 1 szt.

Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, 
klasa ochrony FFP2, zgodna z normą EN 
149:2001 (oznaczenie na masce), wykonana 
całkowicie z polipropylenu (materiał maski i 
filtra), bez zaworu wydechowego, w części 
górnej maski usztywnienie na nos, po stronie 
wewnętrznej (od strony twarzy) pianka 
poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i 
ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę 
wykonane z termoplastycznego materiału 
ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska 
pakowana osobno w przezroczystą folię, na 
opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania 
maski x 1 szt. 

Sterylny, bakteriobójczy przylepny opatrunek z 
PU do cewników centralnych z hydrożelem 
zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o 
natychmiastowym działaniu po aplikacji. 
Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym 
włókniną od spodu obrzeżem, rozmiar 10 cm x 
12 cm, ( okno 8,3 x 6,5 cm ), z ramką, metką i 
szerokim paskiem mocującym z wycięciem, 
odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 
zawierających alkohol x 1 szt.
Końcówka do ślinociągu x 1 szt.

Dren brzuszny silikonowy z optymalnie 
sprężystego materiału z linią RTG z trzema lub 
siedmioma  otworami bocznymi do wyboru 
rozmiar CH 24 F długość 200 cm x 1 szt.



12 10

13 10

14 50

15 12

16 5

17 200

Pakiet IX

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o 
specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed 
uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, 
prowadnicę, rurkę Blue Line z miękkiego PCV o 
średnicy wewnętrznej 4,0, tasiemkę mocującą, 
łącznik 15 mm, cewnik do odsysania 10 F x 1 
szt.

Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o 
specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed 
uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, igłę 
Touhy 16G/2 cm, strzykawkę 10 ml, elastyczną 
prowadnicę o długości 50 cm, zaoblone 
rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony 
prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, 
wykonaną z silikonowanego PCV kaniulę Blue 
Line o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15 
mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi, 
cewnik do odsysania 10 F x 1 szt.

Stabilizator do rurki intubacyjnej do wszystkich 
rozmiarów rurek łącznie z pediatrycznymi x 1 
szt.
Pas do unieruchamiania kończyn, wykonany ze 
skóry, metalowe sprzączki nie ulegające korozji, 
na końcu pasa łącznik do mocowania do ramy 
łóżka x 1 szt. 
Elektroda kończynowa klipsowa dla dorosłych 
komplet 4 sztuki x 1 op.
Strzykawka sterylna 100ml skala nadruku 2 ml 
położenie końcówki centralne, końcówka do 
cewnika ścięta pod kątem 45 stopni, łącznik 
Luer, uchwyt aspiracyjny natłoku dla 
wygodnego nabierania x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu



1 30

Pakiet X

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 20

2 60

Pakiet XI

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

Cewniki dwukanałowe do hemodializy 
przewlekłej wykonane z carbothane TM. 
Rozmiary 19/36 cm, 23/40 cm, 28/45 cm, 33/50 
cm, 55/72 cm. Poziom recyrkulacji poniżej 1%, 
przepływ do 500 ml / min., cewnik o przekroju 
'podwójne D' o tej samej długości kanału 
tętniczego i żylnego, końcówka zakończona 
symetrycznie

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania 
moczu - parametry: materiał - polipropylen 
monofilamentowy, atraumatyczne brzegi 
zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm 
(+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/-1%), 
gramatura 70g/m2 (+/-5m/m2), długość 50 cm 
(+/-1cm), szerokość 1,3cm (+/-0,05cm) x 1 szt.

Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna 
miednicy mniejszej - parametry: materiał - 
polipropylen monofilamentowy, implant o 
anatomicznym kształcie z sześcioma 
ramionami, grubość 0,25mm(+/-0,02mm), 
porowatość średnia 60%(+/-1%), gramatura 
19g/m2 (+/-0,5g/m2), wysokość 9cm (+/-0,5cm), 
szerokość 6,5cm (+/-0,05cm) x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu



1 700

Pakiet XII

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 10

Pakiet XIII

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 15

Jednorazowa dwustronna szczoteczka do 
czyszczenia wlotów kanałów i kanałów 
endoskopowych, średnica włosia do 
czyszczenia kanałów endoskopu 6 mm, 
średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów 
endoskopów 11 mm, posiada plastikową 
końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów 
endoskopowych, długość robocza 950 mm, 
pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 
2,0 mm - 3,2 mm x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Maska twarzowa żelowa wielokrotnego użytku 
do sterylizacji termicznej, ustno-nosowa, z 
zewnętrzną warstwą silikonowej poduszki,          
   ruchome ramię podpory czołowej 
umożliwiające zmiany kąta nastawy, wymienna 
ruchoma podpora czołowa, zawór 
bezpieczeństwa wbudowany w obrotowe 
kolanko z łącznikiem do rury z portem 
wydechowym, możliwość odłączenia rury bez 
konieczności zdejmowania maski, port 
wydechowy w budowany w kolanko obrotowe, 
port tlenowy wbudowany w korpus maski, 
rozmiary M i L x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Inhalator tłokowy do pracy ciągłej, cząsteczka 
MMAD 2,44 mikrona, pojemność nebulizatora 8 
ml, zestaw zawierający nebulizator, przewód 
powietrzny, ustnik, maskę, zapasowe filtry 
powietrza, możliwość czyszczenia dostępnymi 
środkami do dezynfekcji x 1 szt.



Pakiet XIV

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

6 op.

2 op.

30 szt.

20 szt. 

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

KLIPSY TYTANOWE DO LAPAROSKOPII DO 
KLIPSOWNICY STORZ
(pakowane sterylnie w zasobnikach po 10 sztuk, 
rozmiar średnio-duży, zasobnik z taśmą 
samoprzylepną, klipsy muszą być dostosowane do 
posiadanych przez Zamawiającego klipsownic 
endoskopowych storz

KLIPSY POLIMEROWE NIEWCHŁANIALNE DO 
LAPAROSKOPII  (pakowane sterylnie w 
zasobnikach po 6 sztuk i po 4 sztuki (wielkość 
zasobnika do wyboru przez zamawiającego przy 
składaniu zamówienia), rozmiar super duży XL – 
zamykające naczynia do 16 mm, zasobniki z taśmą 
samoprzylepną

PODWIESZKI (LEJCE) NACZYNIOWE (sterylne, 
pakowane po 1 szt. w saszetce, wykonane z silikonu, 
przekrój owalny, dostępne w czterech kolorach, w 
rozmiarach: Ø1,5x1,0 mm x 40 cm;  Ø2,4x1,2 mm x 
40 cm;  Ø2,4 x1,2 mm x 75 cm;  Ø5,0x1,5 mm x 40 
cm

CZYŚCIK DO KOŃCÓWEK elektrody czynnej 5x5 
cm, jałowy
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