Część II SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są następujące usługi:
1) tłumaczenia ustne - symultaniczne i konsekutywne podczas spotkań, konferencji, seminariów,
organizowanych przez NFOŚiGW, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
obejmujące w szczególności tematykę z zakresu ochrony środowiska;
2) tłumaczenia pisemne – standardowe i specjalistyczne, nieprzysięgłe oraz przysięgłe (tj. sporządzane
przez tłumacza przysięgłego, w stosownej formie i opatrzone pieczęcią) dokumentów i tekstów
dostarczanych Wykonawcy przez NFOŚiGW, obejmujące w szczególności tematykę z zakresu
ochrony środowiska, a w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego wraz z
weryfikacją tłumaczeń przez native speaker’a;
3) weryfikacja przez native speaker’a tekstów oraz materiałów promocyjnych NFOŚiGW już
przetłumaczonych z języka polskiego na język angielski, pod kątem poprawności językowej;
4) zapewnienie niezbędnego sprzętu do wykonywania tłumaczeń symultanicznych dla max. 200 osób
(aparatura symultaniczna wraz z kabiną tłumaczy, słuchawki, mikrofony konferencyjne, system
nagłośnieniowy, nagranie przebiegu posiedzenia na nośnik CD w oryginalnej wersji językowej,
obsługa techniczna – transport, montaż, obsługa, demontaż po zakończeniu);
5) zapewnienie pamięci tłumaczeniowej w formacie TMX lub txt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera załącznik nr 1 do
Umowy.
3. NFOŚiGW, w okresie obowiązywania umowy, zobowiązuje się do nabycia przedmiotu umowy na kwotę
co najmniej 20 % wartości, określonej w § 4 ust. 1.
§2

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Termin i warunki realizacji umowy
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem,
że okres obowiązywania umowy może zostać skrócony w przypadku wyczerpania kwoty, o której
mowa w § 4 ust. 1.
NFOŚiGW będzie każdorazowo zlecał wykonanie usług, o których mowa w § 1, podając informacje na
temat zlecenia, w tym rodzaj, tryb i termin wykonania usługi tłumaczenia pisemnego lub weryfikacji,
lub rodzaj, miejsce i termin wykonania usługi tłumaczenia ustnego.
Tłumaczenia ustne będą wykonywane w siedzibie lub poza siedzibą NFOŚiGW.
Teksty i dokumenty do tłumaczenia lub weryfikacji będą przekazywane Wykonawcy w wersji
elektronicznej lub w formie wydruku lub faksem.
Wykonane tłumaczenia pisemne i zweryfikowane teksty będą dostarczane do NFOŚiGW w wersji
elektronicznej, a w przypadku tłumaczeń przysięgłych również w formie wydruku.
W przypadku stwierdzenia błędów w wykonanym tłumaczeniu pisemnym lub tekstach
zweryfikowanych, NFOŚiGW wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż
14 dni.
Tłumaczenia i teksty zweryfikowane, które zostaną sporządzone przez Wykonawcę w ramach
wykonania umowy i przekazane do NFOŚiGW, z chwilą ich przekazania stają się własnością NFOŚiGW.
Koordynatorem realizacji umowy ze strony NFOŚiGW jest: ………………………………….….
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………...
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10. Zmiana koordynatorów, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowi zmiany umowy i następować będzie
w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Zamówienie będzie realizował zespół składający się z minimum ….. osób, tj. osób wskazanych
w toku postępowania przetargowego, spełniających wymagania określone w załączniku nr 3 do
Umowy.
2. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w sytuacjach losowych takich jak np.
choroba, ustanie stosunku pracy z Wykonawcą, itp.) ma prawo w trakcie trwania Umowy, po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego, do zmiany osób wchodzących w skład zespołu, który realizuje
zamówienie, pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie miała wiedzę i doświadczenie nie gorsze niż
wymagane na etapie postępowania dla ww. osoby, a Zespół łącznie będzie miał wiedzę, doświadczenie
i kompetencje nie gorsze niż wymagane w załączniku nr 3 do Umowy.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 1 jak za własne.
4. Zobowiązania Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz wedle
najlepszej wiedzy i doświadczenia;
2) tłumaczenia będą wykonywane terminowo, ze szczególną starannością wynikającą
z zawodowego charakteru tych czynności, na warunkach określonych w umowie, przez
wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, którzy będą zobligowani do
stosowania terminologii funkcjonującej w prawie krajowym, europejskim i międzynarodowym lub
w dziedzinie, której dotyczy tekst tłumaczenia oraz do zachowania spójności terminologicznej
z tekstami tłumaczonymi wcześniej i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, a także
do uwzględnienia wszelkich zmian w terminologii, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
3) tłumaczenia realizowane będą z bezwzględnym wyłączeniem translatorów językowych;
4) szata graficzna tłumaczonych tekstów będzie zachowana zgodnie z oryginałem, w tekstach
tłumaczeń uwzględniane będą wszystkie elementy tekstów oryginalnych, takie jak: rysunki,
wykresy, podpisy, poprzez ich zeskanowanie i załączenie do tekstu tłumaczenia w odpowiedniej
formie obiektów graficznych, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe tych obiektów zostaną
przetłumaczone. Liczba znaków tłumaczenia, stanowiąca podstawę obliczenia liczby stron
obliczeniowych, nie obejmuje niepodlegających tłumaczeniu, jednolitych bloków danych
liczbowych, teleadresowych, nazw własnych oraz rysunków i ilustracji;
5) tłumaczenia dostarczane będą Zamawiającemu każdorazowo w całości na koszt Wykonawcy.
5. Każde z tłumaczeń, o których mowa w § 1, stanowi odrębny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn.zm).
6. Wykonawca przenosi na NFOŚiGW bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza
jej granicami wykonanymi tłumaczeniami i tekstami zweryfikowanymi na następujących polach
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzenie do obrotu, do pamięci komputera, nadanie
za pomocą wizji, satelity, w całości lub w części oraz dokonywania skrótów i zmian w wykonanych
tłumaczeniach i tekstach zweryfikowanych.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka względem Zamawiającego za wszelkie wady
prawne utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw autorskich i własności intelektualnej, w tym za nie przestrzeganie przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn.zm.),
w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
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§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady rozliczeń
1. Wartość całkowita przedmiotu umowy, określonego w § 1, nie może przekroczyć kwoty …………(kwota,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana przed otwarciem ofert)
zł brutto (słownie: ……………………………….).
2. Ceny jednostkowe brutto za wykonanie usługi, o której mowa w § 1, określone są w załączniku nr 2 do
umowy.
3. Dla usług, o których mowa w § 1, strony obliczeniowe będą liczone w następujący sposób:
1) dla tłumaczeń przysięgłych – 1125 znaków, rozumianych jako litery, cyfry, znaki przestankowe, znaki
przeniesienia, przerwy między znakami uzasadnione budową zdania itp.; stronę rozpoczętą liczy się
jak za całą stronę obliczeniową;
2) dla tłumaczeń nieprzysięgłych standardowych – 1800 znaków, tj. znaków ze spacjami według
statystyki MS Word, stronę rozpoczętą liczy się jak za całą stronę obliczeniową;
3) dla tłumaczeń nieprzysięgłych specjalistycznych – 1500 znaków, tj. znaków ze spacjami według
statystyki MS Word, stronę rozpoczętą liczy się jak za całą stronę obliczeniową;
4) dla weryfikacji poprawności tekstów – 1500 znaków, tj. znaków ze spacjami według statystyki MS
Word, stronę rozpoczętą liczy się jak za całą stronę obliczeniową.
4. Strony określają trzy tryby wykonania usług:
1) zwykły – ……. (zgodnie z ofertą) stron obliczeniowych dziennie,
2) pilny – ……(zgodnie z ofertą) stron obliczeniowych dziennie,
3) ekspresowy – …… (zgodnie z ofertą) strony obliczeniowe dziennie.
5. Ceny brutto określone w załączniku do umowy, odnoszące się do tłumaczeń pisemnych, obejmują
koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi.
6. W cenę brutto tłumaczenia ustnego wliczony jest koszt dojazdu tłumaczy do siedziby NFOŚiGW lub
innego miejsca wskazanego przez NFOŚiGW, położonego na terytorium Miasta Stołecznego Warszawy.
W przypadku spotkań odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lecz poza terytorium
Miasta Stołecznego Warszawy, koszt przejazdu pokrywa NFOŚiGW. Koszt sprzętu niezbędnego do
tłumaczenia ustnego rozliczany będzie odrębnie, wg ceny podanej w ofercie.
7. Płatność będzie realizowana każdorazowo za wykonanie usługi, w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w jednej z dopuszczonych prawem form:
papierowej, elektronicznej lub ustandaryzowanej faktury elektronicznej (e-faktury), po wykonaniu
i akceptacji przez NFOŚiGW usługi. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy o nr ………………………………...
8. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW.
9. W ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy, NFOŚiGW nabywa prawo własności dostarczonych
mu przez Wykonawcę nośników, na którym zostały utrwalone teksty i tłumaczenia.
10. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 powyżej, zanim zostanie
przekazana faktura z nowym numerem konta bankowego, osoba upoważniona
do reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże NFOŚiGW informację dotyczącą zmiany wraz
ze wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany
Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia).
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§5
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1, zgodnie z terminami określonymi
w poszczególnych zleceniach, Wykonawca obowiązany jest zapłacić NFOŚiGW karę umowną
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, które miałoby być zapłacone za zlecenie w rozumieniu § 2
ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi.
2. NFOŚiGW może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. W przypadku opóźnienia w realizacji danej usługi przekraczającego 5 dni, NFOŚiGW w terminie
kolejnych 5 dni może odstąpić od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.
4. NFOŚiGW może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli mimo wezwania, również
ustnego, Wykonawca nie przystąpi do wykonania umowy lub jej części.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, NFOŚiGW może zlecić wykonanie usługi lub dzieła innej osobie
na koszt Wykonawcy, jeżeli niewykonanie tej części umowy naraziłoby NFOŚiGW na szkodę.
6. Niezależnie od kar umownych NFOŚiGW może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
7. Za każdy przypadek naruszenia obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 zł brutto (pięćset złotych), chyba że
wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi
zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a nie zatrudnienie osoby nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego
stronie. Nie przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 traktowana będzie również jako
naruszenie obowiązku, o którym mowa powyżej.
§6
Klauzule społeczne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 niniejszej
Umowy, w zakresie czynności wskazanych w ust. 3 wykonywanych przez Koordynatora usług
tłumaczenia, przez cały okres jej realizacji będzie wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie
umowy o pracę.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja przedmiotu Umowy, w zakresie czynności
wykonywanych przez Koordynatora, tj.:
- przyjęcie zlecenia
- wycena tłumaczenia
- kontakt z tłumaczem
- koordynacja z technikiem
- wysyłka tłumaczenia
w całym okresie realizacji umowy będzie wykonywana przez osobę zatrudnioną, na podstawie umowy
o pracę, z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samego Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu realizacji
czynności, opisanych w ust. 2, przez Koordynatora, na podstawie umowy o pracę. W celu weryfikacji
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
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wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać
w szczególności:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby
wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj
umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w przypadku ich przedkładania, powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności nie powinny zawierać adresów
i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń i ewidencji kosztów związanych
z wykonaniem Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującym prawem i z przyjętymi
standardami.
8. Strony zobowiązane są do zachowania poufności, a w szczególności do zachowania poufnego
charakteru informacji (w tym ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych)
dotyczących Stron w przypadku zapoznania się z nimi w trakcie wykonywania Umowy.
9. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy, uzyskanych
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy wiąże Strony Umowy zarówno po wygaśnięciu, jak i po
rozwiązaniu niniejszej Umowy.

§7
Dane Osobowe
Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych
i informacji dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że
Zleceniobiorca otrzyma od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie.
1.
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Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku
z wykonywaniem Umowy wiąże Zleceniobiorcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od Umowy.
4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Zleceniobiorcę od osób
trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich
informacji oraz informacji, które są publicznie znane.
3.

§8
Postanowienia końcowe
1. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez NFOŚiGW, Wykonawca ma prawo żądać
wynagrodzenia należnego za usługi, o których mowa w § 1, odebrane i zaakceptowane przez
NFOŚiGW.
2. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych h (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego miejscowo dla siedziby NFOŚiGW.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
1) Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz. U. 2018 r. poz. 2177),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian.
2) W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt. 1 powyżej, odpowiednia zmiana
wynagrodzenia może nastąpić za zgodą Stron, w drodze negocjacji, przy czym:
1) negocjacje będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów będących
podstawą negocjacji,
2) w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod pojęciem
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w
realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, do
wysokości wynagrodzenia minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej
odpowiedniej części, dla osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat,
3) w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym
albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, pod pojęciem
„odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy
oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności
odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę
lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do
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wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, przy założeniu braku
zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie traktował powyższe jako
naruszenie postanowień Umowy.
W przypadku niewyczerpania kwoty Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, w terminie do 31.12. 2020r.,
dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy poprzez jego wydłużenie maksymalnie o 2 miesiące.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1 OPZ
2. Wykaz cen jednostkowych (kopia oferty Wykonawcy)
3. Wymagania odnośnie zespołu specjalistów realizujących zamówienie
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