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Zał. nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA (projekt) 
 
zawarta w dniu ……………..….  r. w Lubartowie pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. 
Lubelska 8, 21-100 Lubartów reprezentowaną przez: 
Przewodniczącego Zarządu – Radosława Szumca 
Zastępcę Przewodniczącego Zarządu- Krzysztofa Kopyścia 
 

a 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
- wybranym w trybie przetargu nieograniczonego  

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin 
Ziemi Lubartowskiej, zwanego dalej PSZOK lub Punkt, na terenie Miasta Lubartów / Gminy Ostrów 
Lubelski do dnia 01.04.2017r. 

b) prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie 01.04.2017r – 
31.12.2017. 

2. PSZOK zlokalizowany będzie na działce nr ew. gruntu …….., zlokalizowanej przy ul. ……………… w 

…………... Wykonawca oświadcza, że lokalizacja spełnia wymogi określone w SIWZ i obowiązujących 

przepisach oraz że Wykonawca posiada prawo dysponowania terenem na cele związane z prowadzeniem 

PSZOK. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu prowadzenia PSZOK  

 

§ 2. 

1. Punkt będzie zlokalizowany na ogrodzonym placu o powierzchni umożliwiającej rozmieszczenie kontenerów 

oraz swobodny dostęp do nich dla pojazdów odbierających i dostarczających  odpady. 

2. Teren będzie oświetlony i monitorowany (lub co najmniej zamykany w porze nocnej), zabezpieczony przed 

dostępem osób nieuprawnionych, spełniający wygania prawne dot. emisji hałasu i zanieczyszczeń, 

warunków sanitarnych i budowlanych.  

 

§ 3. 

1. W punkcie znajdować się będą wagi, w tym co najmniej:   

a) waga umożliwiająca określenie wagi przyjmowanych w Punkcie odpadów,  

b) waga analityczna z dokładnością do 0,1 kg na odpady o małych gabarytach i wadze,  np. leki, 

termometry.  

2. Punkt będzie wyposażony w odpowiednią ilość i rodzaj kontenerów i pojemników tj. co najmniej:  
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a) 2 szt. kontenerów o pojemności co najmniej 7 m3 (np. KP-7) z przeznaczeniem na odpady 

wielkogabarytowe oraz gruz budowlany, (dopuszcza się w zamian za kontenery utworzenie 

zabezpieczonych miejsc do magazynowania odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu budowlanego) 

b) 5 szt. pojemników o pojemności co najmniej 1,1 m3 z przeznaczeniem na odpady selektywnie zbierane 

tj.: 

 papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism itd.), 

 tworzywa sztucznego, w tym opakowań, 

 szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, 

 metalu, w tym opakowań,  

 opakowań wielomateriałowych, 

c) 1 szt. kontenera na odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, a także 

odpady zielone; 

3. Na terenie Punktu zostanie zapewnione zabezpieczone miejsce do gromadzenia specyficznych odpadów 

np. opon, papy, styropianu, itp.  

 

§ 4. 

1. Wykonawca w ramach prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązany jest 
do:  

2. odbioru odpadów od mieszkańców gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi 
Lubartowskiej przez co najmniej 48 godzin w tygodniu.  PSZOK: otwarty będzie od poniedziałku do 
soboty od 10:00 -18:00. 

3. prowadzenia w formie elektronicznej i papierowej ewidencji mieszkańców/właścicieli nieruchomości 
przekazujących odpady do Punktu;  

4. prowadzenia w formie elektronicznej i papierowej ewidencji ilości i rodzaju przyjmowanych 
odpadów oraz wydawania, w formie papierowej, właścicielom nieruchomości przekazującym 
odpady do Punktu, potwierdzeń przyjęcia odpadów wg wzoru zatwierdzonego przez 
Zamawiającego;  

5. prowadzenia w formie elektronicznej i papierowej ewidencji ilości i rodzaju odpadów 
przekazywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; 

6. sporządzania comiesięcznych raportów dot. Ilości oraz rodzaju odebranych w punkcie odpadów 
wraz z ewidencją osób przekazujących odpady do Punktu i przekazywania w/w raportów 
Zamawiającemu do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;  

7. sporządzania comiesięcznych raportów dot. ilości przekazanych do unieszkodliwienia lub odzysku 
odpadów i przekazywania w/w raportów wraz z kartami przekazania odpadów Zamawiającemu do 
dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; 

8. przekazywania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom 
z częstotliwością zapewniającą odpowiednie utrzymanie w czystości i porządku terenu Punktu,  

9. utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym kontenery, pojemniki 
oraz teren całego Punktu; 

10. opracowania i podania do publicznej wiadomości w prasie lokalnej Regulaminu PSZOK, po 
uzgodnieniu jego treści z Zamawiającym do dnia 29.04.2017r.  

11. sporządzania rocznych sprawozdań.  
1. Sprawozdanie jest przekazywane do biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 

w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.  

2. Sprawozdanie zawiera informacje o masie:  
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1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach 

ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 

instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;  

2) pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych 

przez podmiot odpadów komunalnych;  

3)  odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych;  

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów 

2.  Prowadzący PSZOK powinien spełniać wymagania prawne związane z prowadzeniem działalności w zakresie 

prowadzenia Punktu w tym posiadać min. zezwolenie na zbieranie odpadów i magazynowanie przedmiotowych 

odpadów, oraz wpis do właściwych rejestrów.   

3.  Prowadzący PSZOK zobowiązany jest do przyjmowania w Punkcie odpadów  wymienionych w punkcie 3.1.   

   Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów 

prawnych, a w szczególności; 

-  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2016. 1987 tj) 

-  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U  2016 

r. poz. 250 )  

 

- uchwały nr XV/53/2016   Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej   z  

dnia 18 lipca 2016  r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie zagospodarowania 

odpadami komunalnymi’  

- uchwały nr XVI/59/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 

dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale nr XV/53/2016 Zgromadzenia Związku 

Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi 

Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi’’  

 

§ 5. 

1. Odpady niebezpieczne np. olej, rozpuszczalniki, farby, alkalia, termometry rtęciowe, smary, kwasy, baterie, 

akumulatory, świetlówki oraz przeterminowane leki, tonery i tusze drukarskie będą magazynowane w 

zamkniętych, odpowiednio przystosowanych pojemnikach umieszczonych w wydzielonym 

pomieszczeniu/magazynie bądź zamkniętym kontenerze.   
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2. Odpady elektryczne i elektroniczne będą magazynowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach 

/regałach umieszczonych w wydzielonym pomieszczeniu/ magazynie bądź zamkniętym kontenerze. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w trakcie trwania mniejszej umowy niezbędnych urządzeń 

technicznych i sprzętu specjalistycznego do wykonania prac określonych w niniejszej umowie oraz 

gwarantuje ciągłość wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczeniowej z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej 

przez okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy 

lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000,00 zł na rok. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 
umowy i poszczególnych obowiązków przez Wykonawcę lub jego podwykonawców/dalszych 
podwykonawców. Zwolnienie od tej odpowiedzialności może nastąpić, jeśli Wykonawca wykaże, iż 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub określonego obowiązku nastąpiło na skutek 
działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę u osób trzecich w związku z wykonywanym 
przedmiotem umowy przez Wykonawcę lub jego podwykonawców/dalszych podwykonawców. 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie zaspokojone przez Zamawiającego roszczenia, kary, 
opłaty i temu podobne należności, nałożone prawomocnymi wyrokami sądowymi i ostatecznymi 
decyzjami administracyjnymi na Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawców/dalszych podwykonawców.  

 

§ 8. 

Sprawdzenie właściwego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. a) nastąpi w terminie 3-

ch dni roboczych od pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji Punktu przez Wykonawcę co winno 

nastąpić najpóźniej do dnia ………. . - na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony 

umowy. 

 

§ 9. 

Środki ze sprzedaży zebranych w trakcie prowadzenia PSZOK odpadów będą stanowić dochód 

Wykonawcy.   

 

§ 10. 
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1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  

brutto (wraz z obowiązującym podatkiem VAT): wyniesie łącznie w okresie wykonywania umowy (9 miesięcy 

…………………zł, słownie:……………………….. …………….zł. t.j. Wykonawca otrzyma miesięcznie kwotę: 

…………………………. zł  brutto. Wynagrodzenie płatne będzie ryczałtem ze środków Związku 

Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w formie przelewu bankowego z 

rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty 

poprawnie wystawionej każdorazowej faktury miesięcznej, przy czym dokument ten należy dostarczyć do 

Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Kwota faktury 

miesięcznej stanowi kwotę wynagrodzenia określonego w ust. 1 podzieloną przez ilość pełnych miesięcy 

obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym przygotowania się do jej wykonywania, a także ryzyko 

wzrostu kosztów wykonywania umowy i Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia,  z 

zastrzeżeniem § 14 ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że prawidłowo sformułował i skalkulował swoją ofertę także co do oferowanej ceny i 

w całości obciąża go ryzyko gospodarcze z tym związane. 

5. Strony oświadczają, iż ilości odpadów wskazane w SIWZ mają charakter niewiążący, dotyczą okresu sprzed 

zawarcia niniejszej umowy, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę przez cały okres jej 

obowiązywania za cenę określoną w ust. 1 bez względu na faktyczną ilość odebranych i 

zagospodarowanych odpadów. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w wypadku wystąpienia ilości 

odpadów innych niż wskazane w SIWZ. 

6. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest załączenie przez Wykonawcę do każdej faktury miesięcznej raportu 

o którym mowa w § 4, dotyczącego miesiąca poprzedniego. 

§ 11. 

Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.12.2017 r. 

  

§ 12. 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązku określonego w § 1 ust. 1 lit. a) Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % łącznego 

wynagrodzenia całkowitego, określonego w §10 ust 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy, 

określonych w §2 - §6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde 

naruszenie, lecz nie więcej niż 20% łącznego wynagrodzenia całkowitego, określonego w §10 ust 1 

umowy. 

3. W przypadku niezłożenia wymaganego raportu lub sprawozdania miesięcznego Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4. W przypadku zagospodarowania odpadów w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności nieprzekazanie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek, 
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5. Za nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających prawidłowość zagospodarowania odpadów lub 

przedłożenie dokumentów nierzetelnych - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek 

6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia całkowitego, określonego w §10 

ust 1 umowy. 

7.  Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac objętych niniejszą umową przez swoich 

przedstawicieli – upoważnionych pracowników Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.  

9. Strony postanawiają, że kary umowne będą potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Strony postanawiają, że kary łączne przy ich wielokrotnym wymierzeniu, z jednej lub większej ilości 

podstaw, podgalają sumowaniu. 

 

§ 13. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umową ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie 

Wykonawcy oświadczenia na piśmie: 

a) gdy Wykonawca nie wykonał obowiązku określonego w § 1 ust. 1 lit. a);  

b) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje którykolwiek z obowiązków Wykonawcy, 

określonych w §2 - §6 umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia uchybień w 

wyznaczonym terminie; 

3. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje, po spełnieniu 

odpowiednich warunków niniejszej umowy, wynagrodzenie wyłącznie częściowe tj. za okres do dnia 

rozwiązania umowy, za należycie i faktycznie zrealizowane prace. Zamawiający winien ustalić wartość 

należycie zrealizowanych przez Wykonawcę prac. W celu ustalenia wartości zrealizowanych prac 

Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń 

związanych z przedterminowym rozwiązaniem umowy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności 

kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem się do wykonywania umowy, kosztów wykonania 

umowy, utraconych korzyści, pozostałej części wynagrodzenia, roszczeń związanych ze 

zobowiązaniami wobec osób trzecich itp. 

 

§ 14 

1.    Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian 

spowodowana jest: 

a) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże zmiana stawki podatku od 

towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do 

Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na 

zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między 
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zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni 

od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji 

Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie 

zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. 

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie 

wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. 

Wówczas,  wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany 

ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować 

będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do 

Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego 

wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i 

zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. 

Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ 

zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują 

do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, 

c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego 

wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do 

Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany za-sad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe 

wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający 

w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie 

podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych 

dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego 

brutto(...) 

 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie miejsca prowadzenia usługi, określonego w § 2 ust. 

1, jeżeli zmiana miejsca leży w interesie Wykonawcy, a nie sprzeciwia się temu interes publiczny lub interes 

Zamawiającego. 

 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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2. Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 16. 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Wykonawca:                                                             Zamawiający: 

 

 


