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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
A. Zamawiający. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22, 44- 335 Jastrzębie-Zdrój, nr tel. 32 476-30-73 do 79; e-mail: sekretariat@pgwir.pl 

 
B. Przedmiot zamówienia. 

„Budowa rurociągu tłocznego PE100 RC SDR17 Dz800mm na odcinku  PWO Hynek 2 - rów RC w Pawłowicach 
od pkt. W2 do pkt. W10 o łącznej długości ok. 156 mb w tym przekroczenie ulic: Wodzisławską  i Słowików”.  

 
Budowa przebiegać będzie wg opracowanej dokumentacji projektowej i decyzji:  

1. Projekt budowlano – wykonawczy pn. „Budowa rurociągu tłocznego na odcinku od PWO do rowu RC                       
w Pawłowicach w rejonie ulic Wodzisławskiej, Słowików i Skowronków”. 

2. Decyzja nr 1339/19 Starosty Pszczyńskiego z dnia 19.11.2019r. 
3. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót z dnia 02.12.2020r. 
4. Uzgodnienia branżowe zgodne z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

 – tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
5. Wytyczne techniczne do projektowania i budowy sieci rurociągów wody przemysłowej i kolektora wód 

dołowych „Olza”  oraz urządzeń sieciowych usytuowanych na terenie działalności Przedsiębiorstwa –                      
zał. nr 7. 

W celu wykonania oferty na przedmiot zamówienia oryginalną dokumentację Zamawiający udostępni do wglądu 
w siedzibie spółki. Skan mapy PZT (zał. 2), Profil podłużny(zał.3) oraz opis techniczny  zamieszczono na stronie 
internetowej spółki. 
W celu wykonania oferty każdy oferent jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej z przedstawicielem 
Zamawiającego – dane przedstawiciela do kontaktu:  Bartosz Gajda tel.: 570 900 034 email. bagajda@pgwir.pl  
 

Zakres wykonania: 
1. Wykonanie montażu rurociągu PE100 RC SDR17 Dz800mm na odcinku od pkt. W2 do pkt. W10 o dł. 156mb 

wraz z montażem rur osłonowych w przejściach pod ulicami Wodzisławską oraz Słowików  z użyciem rury 
osłonowej  PE 100 RC SDR 17 Dz 1000 bądź rury stalowej ϕ1016,0x16 mm izolowanej antykorozyjnie 
wewnętrznie i zewnętrznie (zmiana w stosunku do projektu z uwagi na przebudowę ul. Wodzisławskiej) .  

2. Montaż rur osłonowych Dz1000 należy zsynchronizować z robotami budowlanymi związanymi  

z przebudową ul. Wodzisławskiej pn. „Przebudowa ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku  
od ul. Górniczej do obwodnicy Pawłowic wraz z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze” 
(zał. rys. 1 PZT cz.1, rys. 3 Profil podłużny drogi, rys. 4 Przekroje typowe I-I i II-II, rys. 11 Przekroje 
poprzeczne) Należy wykonać obsypkę piaskową(min. 0,7m z każdej strony, potwierdzone 
protokołem zagęszczenia (więcej/bądź równe 0,98 metodą DPL w 3 pkt.). 

3. Zamawiający informuję, że w przypadku konieczności montażu rur osłonowych Dz1000 pod  
ul. Wodzisławską i Słowików przed rozstrzygnięciem niniejszej  procedury przetargowej zakres ten 
zostanie wyłączony z przedmiotu umowy. Montaż rury przewodowej PE100 RC SDR17 Dz800mm 
pozostanie w zakresie wyłonionego w procedurze przetargowej wykonawcy. 

4. W pkt. W2 należy wykonać  połączenie z istniejącym, nieeksploatowanym  rurociągiem PE100 RC SDR17 
Dz800mm.  

5. Ulica Wodzisławska z dniem 16.02.2021 zostaje wyłączona z ruchu pojazdów – projekt organizacji wraz z 
procedurą zamknięcia wykonała firma przebudowująca drogę.   

6. Wycinka drzew wraz z ich utylizacją zgodnie z decyzją na działce nr. 465/72(po zmianach 1275/72)  
po stronie Wykonawcy. 
                 

Wykonawca zobligowany będzie do:  
1. Wykonania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowy całości zadania. Harmonogramy należy 

uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem prac. 
2. Przedstawienia Zamawiającemu niwelacji terenu dla przedmiotowego etapu robót przed przystąpieniem  

do ich wykonywania. 
3. Przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w celu weryfikacji  

co do zgodności wykonania przedmiotowej inwestycji z dokumentacją projektową na 2 tygodnie przed datą 
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zakończenia umowy. W przypadku rozbieżności Wykonawca zobligowany będzie do uzyskania projektu 
zamiennego dla danego etapu.  

4. Wykonawca prowadzić będzie karty wykonanych zgrzewów i w całości dołączy do dokumentacji 
powykonawczej.     

5. Zabezpieczenia wszystkich materiałów i usług dla realizacji zadania należy do Wykonawcy. Wyjątek 
stanowią rury PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz 800 mm o długości L=156,00mb, Zamawiający przekaże  
je Wykonawcy po przekazaniu placu budowy.  

6. Do budowy mogą być użyte wyłącznie nowe materiały i urządzenia, bez wad i mające odpowiednie  
aprobaty i dopuszczenia.  

 
Przy realizacji inwestycji należy zachować także następujące warunki:  

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokonanych w projekcie 
uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopełnić wszelkich formalności jakie są 
wymagane poszczególnymi pismami zawartymi w projekcie od instytucji, urzędów,  firm, osób fizycznych. 
Wykonawca na własny koszt zleci nadzory branżowe. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
Wykonawca przygotuje i złoży odpowiedni wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego   na czas 
prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z decyzjami załączonymi do 
dokumentacji. Opłatę za zajęcie pasa drogi pokrywa Wykonawca, a za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 
Zamawiający. W celu działania w imieniu Inwestora, Wykonawca po podpisaniu umowy wystąpi o stosowne 
pełnomocnictwo.  

3. Wykonawca na własny koszt dokona uzgodnień z właścicielami działek w sprawie dojazdu na plac budowy 
sprzętem koniecznym do realizacji zadania oraz zapewni dojście i dojazd do parcel sąsiadujących z 
przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót, 

4. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca pisemnie powiadomi właścicieli działek o terminie 
zamierzonych robót oraz przedstawi kopie pism Zamawiającemu. Przed wejściem w teren każdorazowo 
należy uzgodnić sposób prowadzenia robót z właścicielami działek. Dodatkowo należy uzgodnić                                  
z właścicielami działki sposób składowania nadmiaru urobku w celu bezproblemowego użytkowania działki 
oraz spisać protokół o stanie aktualnego zagospodarowania działki przed rozpoczęciem robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy/kierownika robót nad 
robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpisaną na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Do oświadczenia o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie                                
o członkostwie we właściwym samorządzie zawodowym oraz zaświadczenie o wymaganym ubezpieczeniu 
od odpowiedzialności cywilnej 

6. Kierownik budowy/robót jest zobowiązany m.in. do: 
a) prowadzenia dzienników budowy, dokumentacji budowy 
b) sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa                          

i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych 

c) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące planu BIOZ 

d) odpowiedniego zabezpieczenia budowy 
e) przechowywania przez okres wykonywania robót budowlanych dokumentów stanowiących 

podstawę wykonywania robót budowlanych a także oświadczeń dotyczących wyrobów 
budowalnych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.   

7. W przypadku ingerencji w infrastrukturę drogową Wykonawca odtworzy nawierzchnie jezdni, chodników                       
i parkingów wraz z podbudową na własny koszt wraz objęciem przedmiotowych robót okresem gwarancji                            
w terminie 36 miesięcy od dnia zakończenia robót . 

8. Wykonawca prowadzić będzie karty wykonanych zgrzewów i w całości dołączy do   
       dokumentacji powykonawczej.            
9. W sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawicieli 

sieci. Dokładnej lokalizacji uzbrojenia należy dokonać przekopami kontrolnymi. Wszelkie kolizje                                  
z urządzeniami podziemnymi należy zgłosić właścicielom sieci i uzgodnić sposób ich rozwiązania (zgodnie                  
z uzgodnieniami branżowymi przewidzieć zabudowę rur ochronnych) Wszystkie zaistniałe skrzyżowania                      
z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonać zgodnie z PN – 91/M – 34501. 
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10. Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego oraz uzyskać oświadczenia                           
o uporządkowaniu terenu od właścicieli działek.  

11. Odtworzyć naruszone podczas budowy stałe punkty osnowy geodezyjnej (kamienie graniczne, repery itp.) 
12. Opracować kompletną dokumentację powykonawczą geodezyjną w 1 egzemplarzach Dokumentację 

powykonawczą należy wykonać na całych mapach zasadniczych (dociętych do sekcji wraz z numerem, 
godłem mapy) z nakładkami SWU w skali 1:1000 z naniesionym pozostałym uzbrojeniem uwzględnionym 
(zinwentaryzowanym) w projekcie technicznym oraz niezinwentaryzowanym a stwierdzonym podczas 
realizacji rurociągu.                                           

13. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać  profil podłużny rurociągu. 
14. Prowadzić stałą obsługę geodezyjną w celu nanoszenia:       

rzędnych posadowienia oraz położenia rurociągu, 
rzędnych posadowienia oraz położenia kolizji z obcym  uzbrojeniem. 

C. Opis przygotowania oferty 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych. 
Oferta składa się z części technicznej i handlowej. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.  
Oferta (każda strona) oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych                                  
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.  
Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.  
Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej                                                      
i   Rekultywacji S.A.  i oznaczona:   
„Budowa rurociągu tłocznego PE 800 SDR 17 na odcinku od PWO Hynek 2 do rowu RC w Pawłowicach od pkt. 
W2 do pkt. W10 o łącznej długości ok. 156 mb w tym przekroczenie ulic: Wodzisławską  i Słowików” 
W kopercie zewnętrznej powinny znajdować się dwie zaklejone, nieprzezroczyste koperty z opisem:  
oferta techniczna (pierwsza koperta), oferta handlowa (druga koperta).  
Koperty wewnętrzne powinny być także zaadresowane i oznaczone jak koperta zewnętrzna, 
a ponadto opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 

D. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów   
     upoważnia PGW i R S.A. do wykluczenia Oferenta) 
    a) część techniczna oferty: 

− wypełniony i podpisany formularz ofertowy: 

 dane Oferenta – zał. nr 1, 

 oświadczenia Oferenta – zał. nr 2, 

 doświadczenie zawodowe wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie zamówień - 
udokumentowanie wykonania co najmniej 1000 mb rurociągów ciśnieniowych o średnicy nie mniejszej 
niż PE 400 w okresie 5 lat przed datą przetargu wraz z referencjami do tych robót w tym min dwie roboty 
bezwykopowe o łącznej długości 50 mb  –– zał. nr 3. 

 informacje na temat potencjału kadrowego (wykształcenie, praktyka zawodowa, uprawnienia  – dołączyć 
kserokopie uprawnień) oraz posiadanego sprzętu i środków transportowych   planowanych do robót 
objętych przetargiem – zał. nr 4 

 oświadczenie Oferenta przyjęcia warunków finansowych i gwarancji – zał. 5  

 PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ OFERENTA, o ile reprezentacja nie wynika                                
z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem.  

− dowód wniesienia wadium,  
− potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 
− oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu                     

z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – okres 
ważności zaświadczenia 6 miesięcy, 
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− oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia                      
z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda 
na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego – okres ważności    zaświadczenia 3 miesiące, 

− oryginał lub kserokopia poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia                
z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS 
– okres ważności zaświadczenia 3 miesiące, 

− oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku 
zysków i strat za rok 2020, a w przypadku Oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – 
informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem, 

− aktualne certyfikaty spełnienia norm systemu zapewnienia jakości (jeżeli Oferent posiada) dotyczące 
działalności objętej przetargiem. 

− kwestionariusz dostawcy wg zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
− klauzula informacyjna RODO, 
− zaakceptowany projekt umowy. 

b) część handlowa oferty: 
− wypełniony i podpisany formularz ofertowy: 

 dane Oferenta – zał. nr 1, 

 ofertę ceny ryczałtowej ze wszystkimi jej składnikami wykonania przedmiotu przetargu (netto i brutto) – 
zał. nr 2, 

− w przypadku gdy Oferent ma status Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wartość jego oferty 
przekracza dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego zobowiązany jest przedstawić uchwałę wspólników 
zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94  poz. 1037) 

W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Oferenta,                                             
wpisuje on „nie dotyczy”. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania koperty  wewnętrznej.                  
W przypadku nie przyjęcia oferty technicznej oferta handlowa nie będzie otwierana i zostanie zwrócona  na 
adres Oferenta. 

E. Warunki wymagane od Oferentów ubiegających się o zamówienie. 
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz 

pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 
Oferta powinna obejmować całość zamówienia. 
Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami ofertowymi.   

F. Termin realizacji zamówienia  
Ostateczny termin na dzień 15.12.2021 
UWAGA: 
(oddanie dokumentacji budowy w tym inwentaryzacja powykonawcza (w formacie pdf. dwg. dxf.) wykazująca 
brak odstępstw lub odstępstwa nieistotne lub projekt zamienny wraz z nowym pozwoleniem na budowę w 
przypadku zmian istotnych ustala się na dwa tygodnie przed ostatecznym terminem) 
Uwaga – rury PE 800 zostaną przekazane Wykonawcy po dacie przekazania placu budowy – Wykonawca 
odbierze je od Zamawiającego z ul. Rozwojowej w Jastrzębiu Zdroju.  

G. Warunki umowy 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem, stanowi załącznik   do niniejszej specyfikacji.              

H. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty należy składać w dniu 11.03.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22, 44- 335 Jastrzębie-Zdrój 
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty. 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania. 
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I. Wadium 
Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 zł,  dwadzieścia tysięcy złotych.   
Oferent wnosi wadium w formie przelewu na konto: 
PKO BP S.A. O/Rybnik nr 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „H2 etap II” 
PGW i R SA nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie. 
Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty technicznej. 
Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi  podpisania 
umowy na warunkach określonych w ofercie. 
Oferent, którego oferta została wybrana pozostawi kwotę wadium na rachunku bankowym Zamawiającego                      
w wysokości 20 000 zł. do dnia zakończenia i odbioru robót jako zabezpieczenie należytego wykonania robót. 

J. Termin związania ofertą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert                              
tj. do dnia 11.05.2021 r. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu zakończenia 
realizacji umowy.  

K. Tryb udzielania wyjaśnień 
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Pytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22  44-335 Jastrzębie-Zdrój, e-mail: sekretariat@pgwir.pl 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, która zostanie umieszczona na stronie internetowej firmy                  
w dziale Ogłoszenia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed upływem 
terminu składania ofert tj. do dnia: 08.03.2021 r. 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest 
Maria Andrejewicz – tel. 32 47 630 73 wew. 128 lub 602 744 008 
Bartosz Gajda - tel. 32 47 630 73 wew. 128 lub 570 900 034 

L. Otwarcie ofert 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.03.2021 r. o godz. 905 w siedzibie Zamawiającego:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

M. Informacje dodatkowe 
a) za opracowanie oferty nie przysługuje wynagrodzenie, oferta nie podlega zwrotowi, 
b) przetarg przeprowadza komisja przetargowa, 
c) postępowanie przetargowe jest poufne, 
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznania,  że przetarg nie dał 

rezultatu bez podania przyczyn, 
e) z tytułu odrzucenia ofert, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu, 
f) wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie trwania umowy,  
g) decyzję o wyborze oferty podejmuje Zarząd PGW i R S.A. po zapoznaniu się z wynikiem postępowania 

przetargowego.   
 
 
N. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 

a) wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej   PGW i R 
S.A. Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 
Oferenci. 

b) wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.     
 
 
Załączniki:  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 Formularz ofertowy – część techniczna, 

 Formularz ofertowy – część handlowa, 

 Regulamin przetargu, 

 Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Oferentem. 
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 Wytyczne techniczne do projektowania i budowy sieci rurociągów wody przemysłowej i kolektora wód 
dołowych „OLZA” oraz urządzeń sieciowych usytuowanych na terenie działalności Przedsiębiorstwa 

 Klauzula informacyjna 

 Kwestionariusz oceny dostawców 

 Załączniki-dokumentacja projektowa 
 

 
       O p r a c o w a ł:                            Z a t w i e r d z i ł: 


