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Załącznik Nr 5 
 

UMOWA (projekt) 
 

W dniu ............2014 r. we Włodawie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych we Włodawie zwanym 
dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Panią inż. Wiesławę Kadrow – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
a: .................................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  
1. ................................................................................................................................. 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania                

pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska w m. Włodawa” 
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  

a) Oferta wraz z załącznikami, 
b) Dokumentacja projektowa, 
c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego 
dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 
ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014r. 
poz. 883) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw. 

3. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu 
odbioru robót, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) lub inne 
dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 

4. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania powinny być przewiezione 
na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, po 
przedłożeniu przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych i dokumentów 
potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla 
kierownika robót. 

2. Nie przedłożenie w/w dokumentów w terminie wskazanym, skutkować będzie 
opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy i będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

3. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt czasowej 
organizacji ruchu. 

 
§ 4 

1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi do 7 dni od terminu przekazania placu budowy. 
2. Termin realizacji umowy ustala się na 30 czerwca 2015r. 
3. Przez realizację umowy należy rozumieć zakończenie robót oraz ich odbiór ostateczny. 
4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 

uznaje się datę odbioru ostatecznego stwierdzoną w protokole odbioru. 
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§ 5 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą 
Wykonawcy na kwotę: 

• netto ……………………………….. 
• podatek VAT 23% ………………… 
• brutto ………………………………. 

(słownie złotych:...................................................................................................................)  

 
§ 6 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury 
zestawieniu wartości wykonanych robót. Dołączone do faktury zestawienie wartości 
wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących 
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności 
na rzecz Podwykonawców. 

3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy w ………………………nr ………………….. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu 
bankowego. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: 565-13-42-
508) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 
§ 7 

W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem (nieprzewidziane                   
w dokumentacji projektowej lub kolizje) niezbędne do jego prawidłowego wykonania,                         
a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia i nie mające wpływu na termin zakończenia zamówienia, Zamawiający udzieli 
dodatkowego zamówienia na ich wykonanie.   
 

§ 8 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów 

technicznych i prawa budowlanego, wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami 
i zaleceniami Zamawiającego. 

2) Zabezpieczenie terenu budowy oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt 
zaplecza budowy, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz 
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego 
zabezpieczenia, a także przestrzegania przepisów bhp i p-poż. 

3) Składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów z rozbiórki, 
odpadów i śmieci, związanych z wykonywanymi pracami, w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego oraz ich usunięcie na własny koszt do dnia odbioru robót (zgodnie            
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.). 

4) Uzgodnienie z Zamawiającym sposobu postępowania z materiałami odzyskanymi             
z rozbiórki i nadającymi się do ponownego wbudowania lub innego wykorzystania. 
Oceny przydatności materiałów dokonuje Zamawiający. 
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5) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy już wykonanych robót lub 
ich części w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na 
własny koszt. 

6) Dostarczenie Zamawiającemu przed przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji 
niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) i innych dokumentów stwierdzających 
jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń, protokołów odbioru oraz 
dokumentacji powykonawczej. 

7) Uporządkowanie terenu wykonywanych prac i przekazanie go zamawiającemu w terminie 
ustalonym na odbiór. 

8) Zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowości do odbioru. 
9) Odebranie od Zamawiającego placu budowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany         
w ofercie Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zmiana personelu 
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 
nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca     
z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane  w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Jako nadzorującego realizację obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza 
Inspektora nadzoru:  ………………………………………………….. 

2. Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego                 
w ustawie Prawo Budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 11 

1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………………………… 
2. Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego                 

w ustawie Prawo Budowlane. 
 

§ 12 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym  w Ofercie zamówienie wykona sam, 

za wyjątkiem robót w zakresie……………………….które zostaną wykonane przy udziale 
podwykonawców. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 
w umowie z podwykonawcą. 
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4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 
 

§ 13 
1. Wykonawca zawarł na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych umową.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem 

robót,   
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.   

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 
trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom  w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W przypadku 
wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 
przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie           
z kosztami zastępstwa procesowego. 

 
§ 14 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
ostateczny, odbiór pogwarancyjny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane 
będą na zasadach i w terminach określonych w SST. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem 
okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych       w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokólarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 15 

1. Termin usuwania wad wynosi:  
a) natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego;  
b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym 

Wykonawcy,   o innych zaistniałych wadach.  
2. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.   

 
§ 16 

1. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres               

36 miesięcy. Gwarancja winna być udzielona na piśmie i podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynają się: 
a) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 
b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
c) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po 
okresie określonym w ust 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
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przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

6. Po usunięciu wad termin gwarancji biegnie na nowo. 
 

§ 17 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany  jest do zapłacenia kar umownych z tytułu : 
1) opóźnienia w wykonaniu zamówienia - w wysokości 0,2 % wartości umownej netto za 

każdy dzień opóźnienia; 
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie rękojmi –               

w wysokości 0,2 % wartości umownej netto za każdy dzień opóźnienia licząc od 
ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad; 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej netto; 

4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości umowy netto; 
5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 

niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego –                 
w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek; 

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy / robót/ będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – 2.000,00 zł  za każdy przypadek; 

7) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – 2000,00 zł za każdorazowe 
stwierdzenie odstępstwa od zatwierdzonego projektu. 

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich 
łącznym wymiarze. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić  
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z tego prawa. 

5. W przypadku niewykonania umowy w terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w ciągu 45 dni od upływu terminu do jej wykonania, bez wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na 
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie                   
z należności Wykonawcy. 

§ 18 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa               
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy tj. .................zł /słownie złotych  
…………………………………w formie ……………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy                          
w następujących terminach i wysokościach: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.   

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych                 
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 
§ 19 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
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a) Wykonawca nie przedłożył w wymaganym terminie stosownych dokumentów 
wymienionych w § 3 ust.1, 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 4, ust.1, 
c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 
d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                     

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy   
- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania 
części umowy.  

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                     
z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej               
w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
określonych w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

c) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 b Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót               
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,            
w terminie określonym w § 7 ust. 4 niniejszej umowy,  

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy.  

 
§ 20 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod 
rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony z zastrzeżeniem   
ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy        
w stosunku do treści oferty polegających na: 
1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia                 

na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, 
mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza 
się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie 
żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku 
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Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 
wraz z rysunkami; projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, 
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie 
mogą zmieniać terminu zakończenia robót, 

2) zmianie terminu zakończenia zamówienia spowodowanej warunkami 
atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki 
atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz 
dokonywanie odbiorów, 

3) wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć       
i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli 
wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej      i inspektor nadzoru 
zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe, Wykonawca zabezpieczy teren 
budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie za wykonane roboty. 

§ 21 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia   
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


