Załącznik nr 1 do SIWZ dot. Ogłoszenie nr 644300-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Opis
Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa fortepianu na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Stanisława Moniuszki w Słubicach.
I.

Realizacja zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy (dostawa do siedziby
Zamawiającego).

II.

Wymagania szczegółowe :

Dostawa fortepianu
- fortepian klasy mistrzowskiej, wykonany w technologii tradycyjnej przy użyciu wyselekcjonowanych
materiałów, wykonany ręcznie na najwyższym poziomie technicznym
- wykończenie – czarny z wysokim połyskiem, lakier poliestrowy, (PE)
- długość: od 210 do 220 cm
- szerokość: od 152 do 156 cm
- wysokość: od 102 do 104 cm
- waga: od 380 do 420 kg
- korpus: wykonany z wielowarstwowo klejonego sezonowanego drewna,
- szkielet – belkowanie wykonane z sezonowanego litego drewna świerku,
- strojnica – wykonana z warstw twardego drewna,
- płyta rezonansowa – sezonowane drewno świerku europejskiego,
- ożebrowanie płyty rezonansowej – sezonowane lite drewno świerkowe,
- mostki klejone z warstw drewna twardego klonu, laminowane
- struny – wiolinowe: najwyższej jakości drut stalowy, struny – basowe: rdzeń stalowy owijany ręcznie drutem z
czystej miedzi,
- skala Duplex
- rama wykonana z żeliwa w technologii odlewania próżniowego,
- kołki stroikowe ze stali nierdzewnej wykonane metodą toczenia,
- mechanizm bez elementów plastikowych,
- młotki – drewniany rdzeń, twardy naturalny filc najwyższej jakości,
- klawiatura: 88 klawiszy z pełnego drewna,
- pokrycie klawiszy: białe – imitacja kości słoniowej; czarne – z kompozytu drewnianego imitacja drewna
hebanowego,
- pokrywa klawiatury- płynnie zamykana, zabezpieczona przed spadkiem na ręce pianisty,
- zamek przykrywy fortepianu z zabezpieczeniem otwarcia, 3 pozycje otwarcia,
- pulpit – pięć pozycji ustawienia, odporny na zarysowania i odkształcenia,
- 3 pedały, centralny pedał: sostenuto,
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- nogi wyposażone w podwójne mosiężne rolki transportowe z hamulcami.
- w komplecie wysokiej jakości ława z regulowaną wysokością, hydrauliczna.

Wykonawca zapewni:
a)
możliwość wyboru instrumentu w siedzibie Zamawiającego spośród co najmniej 2 egzemplarzy, tego
samego typu i rodzaju instrumentu, dostarczonych w terminie złożenia oferty. Po dokonaniu wyboru jednego
instrumentu Wykonawca odbierze z siedziby Zamawiającego, pozostałe instrumenty – na własny koszt, w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
b)

wymaganą gwarancję na okres co najmniej 3 lat,

c)

wniesienie wybranego fortepianu do wskazanej sali oraz przegląd i pierwsze strojenie z intonacją,

d)

bezpłatny przegląd, korektę i strojenie instrumentu w siedzibie Zamawiającego – dwa razy w okresie
3 lat od daty realizacji dostawy, w terminie wnioskowanym przez Zamawiającego.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA

w sprawie nr ZP 644300-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

zawarta …………. 2018 r. w Słubicach pomiędzy :
Państwową Szkołą Muzyczną I st. im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, 69-100 Słubice, Wojska Polskiego
142, NIP 5981307627, REGON 210208057, zwaną w treści umowy Zamawiającym,
Reprezentowana przez Katarzynę Penkala – Dyrektor Szkoły oraz przy kontrasygnacie Anny Słojewskiej –
Główny Księgowy.
a firmą
....................................................................................................................................................................................,
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ................................................................. pod
numerem............................., REGON ............................, NIP: ........................., reprezentowaną przez
....................................................................................................................................................................................,
zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą ”,
w rezultacie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 roku, poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. fabrycznie nowego
instrumentu muzycznego wraz z akcesoriami - fortepian……………………………………, zgodnie z ofertą z
…….. 2018 roku , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§2
1.

Termin dostawy instrumentu do siedziby Zamawiającego - do ….. 2018 r.

2.
Przez termin dostawy fortepianu rozumie się jego wniesienie do sali wskazanej przez Zamawiającego,
przegląd oraz strojenie przez przedstawiciela Dostawcy.
§3
1.
Dostawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto
…………………………… PLN (słownie złotych : ……………....….....................…………………………….),
w tym podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ………………................……………… zł.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego na podstawie przedłożonej przez Dostawcę faktury
VAT na konto Dostawcy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia Faktury VAT w siedzibie
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Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez obie
strony umowy.
3. Ustala się, że wynagrodzenie Dostawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z
podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.
4.

Zapłata wynagrodzenia Dostawcy będzie dokonana w walucie polskiej.
§4

1.

Dostawca wyda przedmiot niniejszej umowy fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń.

2.

Dostarczenie przedmiotu umowy musi być potwierdzone protokołem odbioru.

3.

Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Dostawca.

4. Odbiór końcowy nastąpi po dokonaniu przeglądu dostarczonego fortepianu wraz z akcesoriami oraz pierwszym
strojeniu instrumentu, przeprowadzonym przez Dostawcę.
5. Sprawdzenie instrumentu muzycznego będzie polegało na upewnieniu się, że jest on wolny od wad fizycznych,
a w szczególności, że odpowiada Opisowi przedmiotu zamówienia, stanowiącemu załącznik nr 2 do nin. Umowy.
§5
1. Dostawca jest odpowiedzialny wzglądem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne instrumentu i akcesoriów
wskazanych w § 1 Umowy .
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność instrumentu i akcesoriów z Opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do nin. Umowy.
3. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne instrumentu i akcesoriów,
w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub
przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na
wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem instrumentu i akcesoriów do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.

Dla rękojmi obowiązują właściwe zapisy Kodeksu Cywilnego.
§6

1. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że instrument i akcesoria dostarczane w ramach Umowy są wolne od
wad fizycznych i prawnych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od
uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.
2. Dostawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z instrumentem i akcesoriami dokument gwarancyjny co do
jakości tego instrumentu i akcesoriów, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.
3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Dostawcy lub innego gwaranta albo
osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy
instrumentu i akcesoriów, w zależności od wyboru Zamawiającego. W terminie do 30 dni Dostawca lub inny
gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać tej naprawy, na swój koszt.
4.
Okres obowiązywania gwarancji dla fortepianu wraz z akcesoriami wynosi 60 miesięcy, licząc od daty
protokolarnego odbioru instrumentu i akcesoriów przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w
Umowie.
5. Gwarancja obejmuje w szczególności :
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- czynności wynikające z dokumentu gwarancyjnego,
- bezpłatny transport i czynności wynikające z realizacji postanowień dokumentu gwarancyjnego,
- bezpłatny przegląd instrumentu w siedzibie Zamawiającego - dwa razy w okresie 3 lat od realizacji
dostawy, w terminie wnioskowanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w
instrumencie i akcesoriach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady
fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Dostawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem,
że wady te ujawnia się w ciągu okresu obowiązywania gwarancji.
7. Jeśli gwarant po wezwaniu do wymiany instrumentu i akcesoriów lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu
gwarancyjnego przez Zamawiającego nie dopełni obowiązku wymiany instrumentu i akcesoriów na wolne od wad
lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do
usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Dostawcy zachowując przy tym inne uprawnienia
przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
8.

Maksymalny czas reakcji na zgłoszoną usterkę - 24 godziny, w siedzibie Zamawiającego.

9.
Dostawca zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie do 14
dni od momentu otrzymania instrumentu do naprawy. W razie niemożności dotrzymania terminu naprawy
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia niezwłocznie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach
technicznych. Dopuszcza się możliwość klejenia pęknięcia instrumentu tylko jeden raz, w razie ponownego
pęknięcia instrumentu, uszkodzona jego część zostanie wymieniona. Naprawy gwarancyjne instrumentu odbywać
się będą w firmie Dostawcy, wymiana części w firmie producenta. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do firmy
producenta po zakwalifikowaniu do wymiany części odbywać się będzie na koszt Dostawcy. Koszty dostaw i
wysyłek w ramach napraw gwarancyjnych ponosi Dostawca.
10. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia przedmiotów Umowy
zastępczych o tych samych parametrach Zamawiający będzie naliczał karę umowną za każdy dzień opóźnienia w
wysokości 1 % wartości prac objętych naprawą.
§7
1.
Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy Zamawiający będzie naliczał karę za każdy dzień
opóźnienia, w wysokości 0,2% od kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 - do dnia odbioru przedmiotu
umowy. Naliczona kara umowna podlega rozliczeniu z kwotą z faktury, na podstawie noty obciążeniowej.
2.
Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego naliczoną
karę umowną.
3.
Zamawiający, w razie opóźnienia, może wyznaczyć dodatkowy termin wydania przedmiotu Umowy,
nie rezygnując z kary umownej.

§8
Strony wyłączają możliwość przenoszenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
osoby trzecie, bez uprzedniej zgody drugiej strony, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi z
siedziba w Gorzowie Wlkp.
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2.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3.

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Osobą odpowiedzialną za merytoryczną realizację zamówienia po stronie Zamawiającego jest
mgr Katarzyna Penkala – Dyrektor Szkoły.

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Dostawca

Załączniki do umowy :
1. oferta Dostawcy z ………. 2018 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia

6

Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
do postępowania o zamówienie publiczne pn. : Zakup

i dostawa fortepianu na potrzeby
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Słubicach.
ZP 644300-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Nazwa i adres
Zleceniodawcy (miejsce
wykonania dostawy)

Całkowita wartość
wykonanego
zamówienia/dostawy
(brutto, PLN)

Charakterystyka - krótki opis przedmiotu zamówienia,
termin wykonania dostawy

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie powyższych zamówień
Data: ..................

7

(Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 pkt 1 Ustawy, dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania

Nazwa i adres Wykonawcy/ów:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu nr ZP 644300-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Zakup i dostawa fortepianu na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Stanisława Moniuszki w Słubicach.
1*. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24
ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 Ustawy.
..............................................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

2*. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ……………………………… Ustawy
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24
ust. 5 pkt 1,2 i 4 Ustawy).

..............................................
(miejscowość, data)

.......................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

3*. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA :
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się
w niniejszym postępowaniu, tj.
…………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………..……………............................................
......................................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę /firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG - zgodnie z
oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
4*.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW.

(uzupełnić w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podwykonawcy/ów, tj.
…………………………………..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(o ile jest to wiadome, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga :
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia
niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 pkt 1 Ustawy, dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy/ów
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu nr ZP 644300-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Zakup i dostawa fortepianu na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Stanisława Moniuszki w Słubicach.
oświadczam, co następuje :
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY :
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w punktach
V.8 i V.9 SIWZ.
2*. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW :
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w punkcie ….. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot)

w następującym zakresie
………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………….……….....………………………
………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………...............................................................………..
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(określić odpowiedni zakres - wskazać odpowiedni warunek udziału w postępowaniu określony w punktach V.8 i
V.9 SIWZ dla wskazanego podmiotu)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga :
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia
niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik 6 do SIWZ

INFORMACJA
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej*

Nazwa i adres Wykonawcy :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu nr ZP 644300-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

Zakup i dostawa fortepianu na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
Stanisława Moniuszki w Słubicach.
oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U., Nr 50, poz. 331, z późn. zmianami).

..............................................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

* W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zamiast informacji o
przynależności składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* Niniejszą Informację / Listę podmiotów składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

Załącznik nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy)
.......................................
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(miejscowość, data)

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Słubicach
69-100 Słubice
Wojska Polskiego 142
1. Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie : (opis ze względu na siedzibę)
....................................................................................................................................................................
2. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy : ...................................................................................................
3. Zarejestrowany adres Wykonawcy : .....................................................................................................
4. Numer telefonu : ...................................................................................................................................
5. Numer faksu :.........................................................................................................................................
6. Adres do korespondencji : ....................................................................................................................

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 marca 2017 r.
oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą
starannością w następującym zakresie :
Dostawa fabrycznie nowego fortepianu
Przedmiot zamówienia (elementy
składowe

Cena netto (zł)

Stawka
podatku
VAT (%)

Wartość
podatku
VAT (zł)

Cena brutto (zł)

Fortepian Typ/model/opis :

Cena brutto za realizację przedmiotu
zamówienia,
Słownie złotych :
.....................................................
Gwarancja jakości dla kompletu
instrumentu wynosi ….. miesięcy

...............................
X

X

X

X

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki SIWZ i jej załączniki, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie
warunków umowy, określonych w SIWZ ( w pełni je akceptuję).
Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi */ zakres prac powierzonych
podwykonawcom* to :
...............................................................................................................................................................
Oświadczam, że akceptuję termin płatności faktury przez Zamawiającego i formę płatności za wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Oświadczam, że informacje zamieszczone na stronach ..... oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*
W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako : osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*
Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego:
pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.*
Jestem/nie jestem* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer NIP :...................................
Jestem/nie jestem* zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych; numer
identyfikacji REGON ..................................

..........................................................................................
(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

* wpisać właściwą informację lub niepotrzebne skreślić

14

15

