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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38329-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Karetki
2021/S 017-038329

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 921
Adres pocztowy: Tochtermana 1
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr Elżbieta Cieślak – Z-ca Dyrektora RSPR
E-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl 
Tel.:  +48 483624847 / 483626389
Faks:  +48 483624847
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pogotowie.radom.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.pogotowie.radom.pl/art,115,przetragi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL921
Adres pocztowy: Tochtermana 1
Miejscowość: Radom
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Marek Dziewierz – Kierownik Działu Transportu
Tel.:  +48 483624847 / 483626389
E-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl 
Faks:  +48 3624847
Kod NUTS: PL921 Radomski
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pogotowie.radom.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 3 ambulansów typu C na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Numer referencyjny: RSPR-PN-UE/D-1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34114121 Karetki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 ambulansów typu C na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Radomiu o parametrach zgodnych z wymaganiami opisanymi w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, formularzu parametrów wymaganych w załącznikach nr 2 SWZ.
Oferowane ambulanse mają być wykonane na pojeździe typu furgon i muszą charakteryzować się identycznymi 
cechami handlowymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 ambulansów typu C na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Radomiu o parametrach zgodnych z wymaganiami opisanymi w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, formularzu parametrów wymaganych w załącznikach nr 2 SWZ.
Oferowane ambulanse mają być wykonane na pojeździe typu furgon i muszą charakteryzować się identycznymi 
cechami handlowymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi.
2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia
2.1. Oferowane ambulanse muszą posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją 
producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 110 ze. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2013 poz. 951), 
obowiązujących norm PN EN 1789+A2, lub równoważnej, dla środka transportu drogowego typu C, z zabudową 
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części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN EN 1789+A2 lub równoważnej, 
wymaganej przez NFZ.
2.2. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego i przedziału medycznego oraz wyposażenia 
medycznego zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz parametrów wymaganych – 
załącznik nr 2 do SWZ
2.3. Oferowane ambulanse muszą posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód 
bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep 
oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475), lub dopuszczenie jednostkowe, 
podsumowanie badań oraz certyfikat zgodności zgodnie z PN EN 1789+A2, lub równoważną. Homologacja / 
dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
2.4. Zaoferowane wyposażenie musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce oraz 
spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 
2020 r. poz. 186 z późn. zm.).
2.5. Dostarczone ambulanse powinny być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku) i nieużywane, 
bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić 
podczas jego użytkowania.
2.6. Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy 
medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w 
autoryzowanej stacji obsługi.
3. Wymagane są następujące – minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu 
zdawczo-odbiorczego:
3.1. mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów;
3.2. powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące;
3.3. perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy;
3.4. na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące, przeglądy gwarancyjne bezpłatne co 12 miesięcy – 2 
przeglądy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu 
gwarancyjnego;
3.5. realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – maks. w ciągu 72 godzin 
od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach 
użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.
Kody CPV: 34114121-3 – karetki.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 oraz szczegółowe warunki i zasady 
realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5. Miejsce realizacji zamówienia: kod NUTS: PL 921, Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 
ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa nr POIS.09.01.00-00-0393/20-00/596/2020/666 dla projektu nr POIS.09.01.00-00-0393/20 1 w 
ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej 
infrastruktury ochrony zdrowia programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek nie zostaje określony.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek nie zostaje określony.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
zawodowej Zamawiający żąda:
1. stosownie do postanowień § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od wykonawcy w związku z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – oświadczenia wykonawcy 
zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w części IV: „Kryteria kwalifikacji”, sekcji C: 
„Zdolność techniczna i zawodowa” „W przypadku zamówień na dostawy: realizacja dostaw określonego 
rodzaju”, w którym wykonawca zobowiązany jest wykazać dostawy wykonane, w okresie ostatnich 3 lat, licząc 
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane;
2. dowodów określających, czy dostawy wykazane w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2 zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że 
w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) dostawy ambulansów typu C z 
wyposażeniem medycznym, rozumiane jako trzy umowy, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset 
tysięcy) brutto każda.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z nieskutecznym wszczęciem postępowania przetargowego dotyczącego dostawy 3 ambulansów 
typu C na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu (ogłoszenie o zamówieniu nr
2021/S 001-000436 z 4.1.2021) zgodnie z opinią wydaną przez UZP Zamawiający na stronie internetowej,
www.pogotowie.radom.pl, zamieścił informację w dniu 18 stycznia 2021 r. o nieskuteczności zamieszczonego 
ogłoszenia z uwagi na kolizję prawną, tj. datą przekazania ogłoszenia o zamówieniu wg przepisów ustawy 
z 2004 r. a datą publikacji tego ogłoszenia, wg przepisów ustawy z 2019 r., jako moment wszczęcia 
postępowania. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności 
realizacji umowy na dofinansowanie zakupu 3 ambulansów dla Radomskiej Stacji pogotowia Ratunkowego w 
Radomiu do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowe uzasadnienie w rozdziale XX SWZ.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/05/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tochtermana 
1, 26-600 Radom.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu poprzez 
wskazanie pliku do odszyfrowania.
2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
– otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Szczegółowe informacje w rozdziale 
XXVII SWZ
2. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
(JEDZ). Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona.
4. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą (szczegółowe informacje w rozdziale IX SWZ):
4.1. aktualnych materiałów informacyjnych producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających 
wymagane parametry;
4.2. dokumentów dopuszczających wyroby medyczne do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych;
4.3. świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), 
wydanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów 
wyposażenia lub części, lub dopuszczenia jednostkowego.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych (szczegółowe 
informacje w rozdziale IX SWZ):
5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
5.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
5.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego
— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej.
6. Wykonawca składa ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami za pośrednictwem formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Formularz do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania.
7. Ofertę i oświadczenia JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy).
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Terminy wnoszenia odwołania:
4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
4.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie 
wnosi się w terminie:
— 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o wyniku postępowania.
5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2021
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