
 1 
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Warszawa, dn. 11.07.2018 r. 

 

Uwagi  

Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych  

do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych  

(czerwiec 2018) 

 
Zarząd Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przedstawia 
następujące uwagi do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych. 
 
 
Str. 18 – II. Cele nowej regulacji 
 
2. Cele szczegółowe 
 
 Proponujemy wyodrębnić cel szczegółowy odnoszący się do społecznych 

zamówień publicznych, tym bardziej, że w opisie zakładanych celów 
strategicznych odwołano się do strategii zakupowej uwzględniającej m.in. 
aspekty społeczne. W założeniach do nowej ustawy wielokrotnie pojawia się 
odwołanie do społecznych zamówień, w tym do konkretnych rozwiązań, regulacji, 
które miałyby docelowo także wpływać na zwiększenie spójności społecznej i 
realizować zapisy SOR odnoszące się do prowadzenia takiej polityki gospodarczej, 
która służyłaby włączeniu społecznemu. 
Proponowany cel szczegółowy: 
- zwiększenie ilości zamówień społecznych. 

 
Str. 21 - II. Cele nowej regulacji 
 
3. Profesjonalizacja zamówień publicznych 
Proponujemy, aby w zakresie współpracy Prezesa UZP w ramach systemu szkoleń 
wskazać także podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej (co jest istotne w 
zakresie społecznych zamówień publicznych) oraz z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w sferze zrównoważonego rozwoju (co jest istotne w kwestiach dot. m.in. 
łańcucha dostaw, zielonych zamówień). 
 
W odniesieniu do programów szkoleń dedykowanych kontrolerom należy także 
wyodrębnić zakres tematyczny dedykowany aspektom społecznym oraz odnoszącym się 
do zielonych zamówień. 
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Obecnie wiele samorządów lokalnych z obawy przed kontrolującymi nie stosuje 
aspektów społecznych w zamówieniach publicznych (takich jak: zamówienia 
zastrzeżone, stosowanie wymogów dot. zatrudniania osób z grup wykluczonych 
społecznie). Nierzadko wynika to z braku informacji nt. szczegółowych rozwiązań, 
stosowania zapisów w zamówieniach odnoszących się do kwestii społecznych, czy wprost 
obaw o faworyzowanie jednego rodzaju podmiotów (np. zatrudniających osoby z grup 
wykluczonych społecznie). 
 
Str. 23 – III. Kształt i systematyka nowej regulacji 
 
Proponowane powołanie Rady Zamówień Publicznych w naszej ocenie to dobre 
rozwiązanie. Rada powinna działać jako ciało doradczo-opiniodawcze dla Prezesa UZP, 
dostarczać opinie i informacje dot. praktycznych aspektów systemu realizacji zamówień 
publicznych, wskazywać nowe tendencje na rynku zakupowym itp. Niezwykle istotne jest 
w tym kontekście, aby Rada ta miała jak najbardziej różnorodny skład (w tym 
osoby/instytucje reprezentujące sektor ekonomii społecznej – jako przedstawiciela tej 
części rynku , która wprost realizuje założenia dot. gospodarki uwzględniającej aspekty 
społeczne i reintegracyjne). 
Istotne jest także ustawowe określenie zakresu kompetencji Rady. 
 
Str. 25 – IV. Sposób realizacji założonych celów reformy systemu zamówień 
publicznych 
 
1. Wprowadzenie polityki zakupowej państwa jako narzędzia realizacji polityki 
państwa 
 

 Polityka zakupowa państwa odnosząca się do Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku powinna uwzględniać także 
aspekty wprost dotyczące wzrostu oraz włączenia społecznego i 
gospodarczego (cel szczegółowy III Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju).  

 
Zgodnie z zapisami Strategii skuteczne państwo ma opierać się m.in. na włączeniu 
społecznym i gospodarczym, co ma związek z jego aktywną rolą w obszarach i procesach 
odpowiedzialnego rozwoju („Poprzez kształtowanie polityki publicznej państwo zapewnia 
warunki, w których indywidualny i zbiorowy wysiłek, inicjatywy i przedsiębiorczość 
Polaków na gruncie gospodarki, demokracji, aktywności obywatelskiej czy też działalności 
społecznej współtworzą wielonurtowy proces odpowiedzialnego rozwoju kraju.”). W tym 
kontekście istotne jest spojrzenie na politykę zakupową jako na politykę przekrojową 
uwzględniającą także kwestie społeczne (jako jeden z elementów polityk publicznych) w 
efektywnych zamówieniach publicznych (społeczny zwrot z inwestycji zakupowych). 
W Strategii wprost wskazano, że podmioty ekonomii społecznej mogą odegrać kluczową 
rolę we wspieraniu integracji społecznej, w tym m.in. w działalności komercyjnej (m.in. 
obszarze usług społecznych użyteczności publicznej) stając się ważnym ogniwem 
łączącym cele społeczne z działalnością gospodarczą. Jako działania do 2020 r. wskazano 
“większy udział podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań i usług” (obszar 
spójność społeczna; kierunek interwencji 3. Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem oraz zapewnienie spójności działań na rzecz integracji społecznej). 
Dodatkowo w zakresie obszaru: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie 
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rozwojem w kierunku interwencji 1. Zwiększenie sprawności funkcjonowania instytucji 
państwa, w tym administracji jako jedno z działań określono: „Poprawa standardów 
działania administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych – wdrażanie 
inteligentnych i zrównoważonych zamówień publicznych, klauzule społeczne w 
zamówieniach publicznych, mechanizmy kontroli rażąco niskiej ceny i zatrudnienia 
pracowników.” 
 
Str. 27 – 2. Planowanie  i przygotowanie postępowania – 2) Czynności dotyczące 
przygotowania postępowania 
 
a. Analiza poprzedzająca wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 
 

 Propozycja do dyskusji 1 - Obowiązek przeprowadzenia analizy przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. 

W zakresie obowiązkowej analizy należy także uwzględnić odniesienie do aspektów 
społecznych zamówienia (w zakresie dostępnych opcji realizacji zamówienia – w 
aspekcie dot. rozeznania rynku oraz wariantów realizacji zamówienia). Odniesienie do 
możliwych aspektów społecznych, jak i zielonych aspektów zamówienia, powinna być tu 
obowiązkowa (łącznie ze wskazaniem braku stosowania takich wariantów i odniesienia 
do uzasadnienia rezygnacji z zastosowania społecznych i zielonych aspektów 
zamówienia). 
 
c) szacowanie wartości przedmiotu zamówienia 
W zakresie prawidłowego szacowania wartości przedmiotu zamówienia należy także 
wzmocnić uwagę na kwestie wpływające na cenę – w tym szczególnie wartość pracy osób 
zaangażowanych bezpośrednio do realizacji danego zamówienia do szczególnie odnosi 
się do usług społecznych, które realizowane są bezpośrednio w oparciu o pracę osób je 
realizujących (istotne są tu koszty zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, koszty 
obowiązkowych składek i podatków). 
 
d. Opis przedmiotu zamówienia 
 

 Należy wprowadzić w opisie przedmiotu zamówienia, obok wymagań dot. 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, także kwestie 
odnoszące się do realizacji zamówienia przez osoby z grup wykluczonych 
społecznie, w tym dodatkowe kryteria opisujące osoby z grup wykluczonych 
społecznie, o ile jest to uzasadnione sytuacją na lokalnym/ regionalnym bądź 
krajowym rynku pracy, np. osoby bezrobotne z terenu gminy, która zamawia 
usługi/roboty budowlane. 
 

 W opisie zamówienia w ramach klauzuli zatrudnieniowej należałoby 
uwzględnić specyfikę podmiotów, których celem jest integracja społeczna i 
zawodowa osób z grup wykluczonych społecznie w tym szczególnie w 
odniesieniu do osób bezrobotnych.  
W sytuacji gdy podmioty tego typu (posiadające jako jeden ze swoich celów 

reintegrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych) sensu stricte zatrudniają 
osoby bezrobotne należałoby wprost wskazać, że: 
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- w przypadku tego typu podmiotów spełniają one wymóg zatrudnienia osób 
bezrobotnych m.in. gdy podmiot zatrudnił osoby mające status bezrobotnego 
maksymalnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do postępowania. 

 
 Regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia powinny uwzględniać także 

wprost odniesienia do certyfikatów społecznych (nie tylko znaków towarowych 
i in. wskazanych obecnie w art. 29 ust. 3 Pzp), np. odnoszących się do 
sprawiedliwego handlu. Certyfikaty te odnoszą się wprost do ściśle regulowanych 
w ramach certyfikacji kwestii  społecznych związanych głownie z warunkami 
zatrudnienia uwzględnianych przy produkcji bądź realizacji usługi. 

 
Str. 34 - 4. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców 
 

1) Warunki udziału w postępowaniu 
 

 W aspektach odnoszących się do społecznie odpowiedzialnych zamówień 
należy jasno wskazać, że zamawiający może zastrzec, że o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty wskazane w art. 22 ust. 2 
ustawy Pzp (zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy prowadzący 
integrację społeczną i zawodową osób z grup wykluczonych społecznie, w 
szczególności wskazanych w obecnym brzmieniu art. 22 ust. 2 ustawy Pzp oraz 
ust. 3 – minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób na poziomie co 
najmniej 30%, przy czym zamawiający powinien mieć ustawowo zagwarantowaną 
możliwość wskazania wyższego % zatrudnienia). 

 Jednocześnie proponujemy, aby do wskazanych w obecnym art. 22 ust. 2 
ustawy Pzp dodać jeszcze jedną grupę (jako 9): 
- osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej 
pracy zarobkowej w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 
Str. 40 – 5. Uproszczenia proceduralne 
 

1) Obniżenie progu warunkującego stosowanie ustawy 
 

 Propozycja do dyskusji 2 – proponowane warianty progu bagatelności 
 
Proponowane obniżenie progu stosowania ustawy Pzp ( do 14 tys. euro/lub w innej 
wysokości niż obecnie obowiązujący próg 30 tys. euro) nie odnosi się do działań 
upraszczających procedury, a wręcz przeciwnie – wpływa na zwiększenie procedur w 
odniesieniu do ich skali – tj. większa skala zamówień, w których stosowane są ściśle 
określone procedury (co za tym idzie ograniczenie odstępu do realizacji zamówień dla 
małych firm i podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenie czasu na obsługę ogłoszeń). 
Należy zwrócić uwagę, że zamówienia podprogowe są w większości realizowane przez 
małe podmioty, w tym podmioty ekonomii społecznej, szczególnie spółdzielnie socjalne 
(art. 15 a ustawy z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych). Podmioty te 
działają lokalnie, na małą skalę, bez możliwości obsługi skomplikowanego zamówienia w 
ramach procedur przetargowych. 
Chcąc wpływać na elastyczność i osiąganie celów systemu zamówień należałoby 
utrzymać dotychczasowy próg bagatelności. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w 
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wielu krajach UE próg ten jest wyższy niż 30 tys. euro (np. Szwecja, Czechy – ponad 
dwukrotnie, Włochy). 
 

 Proponujemy w przypadku zamówień poniżej progu UE (utrzymanego na 
poziomie 30 tys. euro) stosowanie prymatu zamówienia zastrzeżonego dla 
podmiotów prowadzących reintegrację społeczną i zawodową (w tym 
podmiotów ekonomii społecznej). Tym bardziej, że w MRPiPS przygotowywana 
jest ustawa regulująca kwestie dot. ekonomii społecznej i solidarnej, w tym 
odnosząca się do statusu przedsiębiorstwa społecznego i prowadzenia rejestru 
tego typu podmiotów. Wprowadzenie weryfikowanego statusu przedsiębiorstwa 
społecznego (jako jednego z podmiotów ekonomii społecznej działającego w 
obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób w nim zatrudnianych) da 
możliwość zlecania do realizacji zamówień, w tym zastrzeżonych, podmiotom tego 
typu (wpisanym do rejestru), bez konieczności szczegółowej weryfikacji 
warunków zatrudniania osób z grup wykluczonych (te będą musiały być 
spełnione, by znaleźć się na liście przedsiębiorstw społecznych/ uzyskać status 
przedsiębiorstwa społecznego). 

 
Str. 47 – 6) Zamówienia poniżej progów UE – procedura uproszczona 
 
Proponowane uproszczenie procedury dla zamówień poniżej progu UE (przy 
zachowaniu progu w wysokości 30 tys. euro) jest dobrym rozwiązaniem. 
 

 W przypadku zamówień poniżej progów należałoby na etapie 
przygotowania postępowania wprowadzić rozeznanie rynku (badania 
rynku) w zakresie zastosowania społecznych aspektów zakupowych i 
możliwości dokonania zakupu w trybie podprogowym w ramach społecznie 
odpowiedzialnego zamówienia – np. zakup produktów/usług w podmiotach 
prowadzących reintegrację społeczna i zawodową osób z grup wykluczonych 
społecznie działających w danej branży i także np. na danym terenie 
(zatrudniających osoby wykluczone z terenu samorządu, który planuje zakupy). 

 
 Dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia należałoby dopuścić możliwość 

odwołania się do certyfikatów społecznych oraz równoważnych (np. towary 
posiadające certyfikat sprawiedliwego handlu). 

 
 W kontekście wyłączeń dot. stosowania ustawy i zamiaru odstąpienia od ich 

stosowania w przypadku zamówień podprogowych należy pozostawić zapis 
dot. wyłączeń wskazanych w art. 4d ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp (tj. nie 
stosowania ustawy do wartości mniejszej niż wskazane kwoty zamówień: 

- których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane realizujące 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji 
oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa 
odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), jeżeli zamówienia te udzielane są: 

a) przez gminę lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom 
pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, a przedmiot zamówienia należy 
do działalności statutowej wykonawcy lub 
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b) w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji). 

 
Wyłączenie to wprost, bardzo konkretnie odnosi się do idei społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych i wzmacnia efekty prowadzonych 
działań rewitalizacyjnych w gminach. 

 
Str. 51 – 7) Oferty 
 

1) Kryteria oceny ofert 
Proponowane  upowszechnianie pozacenowych kryteriów oceny ofert jest jak najbardziej 
wskazane i może skutkować zwiększeniem stosowania aspektów społecznych i zielonych 
zamówień. Należałoby jednak skupić się na większej popularyzacji społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych – w których uwzględniane są aspekty 
odnoszące się do wyrównywania szans osób z grup wykluczonych (zatrudnienie, 
reintegracja społeczna i zawodowa). Poprzez stosowanie PZP można w istotny sposób 
wpłynąć na zwiększenie efektywności zamówień (wartość dodana jaką stanowi 
aktywizacja osób z grup wykluczonych). 

 W związku z tym proponujemy, aby wskazać w nowej ustawie obowiązek 
stosowania przez zamawiających dodatkowych kryteriów oceny, co najmniej 
jednego z aspektów, tj. gospodarczego, społecznego, środowiskowego, 
odnoszącego się do innowacyjności, związanego z zatrudnieniem. 

 
 
 
Str. 57 – 9) Zarządzanie procesem wykonania umowy oraz ewaluacja zamówienia 
 
W aspektach dot. ewaluacji zamówienia w raporcie z realizacji zamówienia w części 
odnoszącej się do wniosków na przyszłość proponujemy uwzględniać odniesienie do 
możliwości realizacji zamówienia w przyszłości przez podmiot/y spełniające kryteria 
społeczne (podmioty prowadzące reintegrację społeczna i zawodową osób z grup 
wykluczonych społecznie, w tym przedsiębiorstwa społeczne). 
 
Str. 59 – 10). Procedury szczególne w zamówieniach publicznych 
 
3) udzielanie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
 

 W przypadku zamówień na usługi społeczne i inne wskazane w obecnym 
brzmieniu art., 138 p ustawy Pzp proponujemy pozostawienie rozwiązania 
dot. zastrzeżenia zamówienia do wskazanych w tym artykule podmiotów, tj.  
podmiotów, których: 
1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej 
związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, 
o których mowa w art. 22 ust. 2;  
2)  nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;  
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3)  struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na 
współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub 
zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie 
(art. 138 p ustawy Pzp). 

 
Wskazane wyżej podmioty realizują cele społeczne (reintegracja społeczna i zawodowa), 
a ich możliwości w zakresie reinwestowania zysków na rozwój gospodarczy nie 
pozwalają w pełni konkurować na rynku z podmiotami komercyjnymi. Zamówienia 
zastrzeżone w tej sferze (usług zdrowotnych, społecznych i kulturalnych – zazwyczaj nie 
przynoszących znaczących zysków, zapewne poza sferą ochrony zdrowia) stanowią 
wprost przełożenie dla idei społecznie odpowiedzialnych zamówień społecznych i 
realizacji polityki spójności wskazanej w SOR. 
 

 Ponadto proponujemy rozważenie możliwości wprowadzenia zamówień 
zastrzeżonych w przypadku realizacji usług społecznych dla podmiotów 
działających nie dla zysku, prowadzących reintegrację społeczną i 
zawodową osób z grup wykluczonych społecznie, tj. podmiotów ekonomii 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych (szczegółowa regulacja definicyjna 
znajdzie się w przygotowywanej przez MRPiPS ustawie o ekonomii społecznej i 
solidarnej), spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych (art. 3 ustawy o 
pożytku publicznym i o wolontariacie), jednostki reintegracyjne (warsztaty terapii 
zajęciowej, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej), zakłady pracy 
chronionej, spółdzielni inwalidów i spółdzielnie niewidomych. 

 
Str. 69 – 13. Zrównoważone zamówienia publiczne 
 
2) Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne 

a) zmiany w zakresie tzw. zamówień zastrzeżonych 
 W zakresie doprecyzowania w nowej ustawie cech podmiotów 

uprawnionych do ubiegania się o zamówienia zastrzeżone należy wziąć pod 
uwagę rozwiązania instytucjonalne, które odnoszą się do statusów 
podmiotów w zakresie ich roli reintegracyjnej, np. zakłady pracy chronionej, 
które na mocy ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, aby posiadać ten status 
muszą zatrudniać określony % osób z niepełnosprawnościami (tj. co najmniej 
50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo co najmniej 30% 
niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych 
do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – art. 28 ust. 1 
ustawy), to samo dotyczy zakładu aktywności zawodowej, którego statutowy 
zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami 
(co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby 
niepełnosprawne – art. 29 ust. 1 ustawy). Tym samym oznacza to, że wspomniany 
jako przykład zakład pracy chronionej, zakład aktywności zawodowej z mocy 
ustawy (ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych) spełnia warunek odnoszący się do kwestii zatrudnieniowych.  
Także w kontekście trwających prac nad ustawą o ekonomii społecznej i 
solidarnej (prowadzonych w MRPiPS) należy wziąć pod uwagę, że kwestie 
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dot. statusu przedsiębiorstwa społecznego (zatrudniającego minimum 30% 
osób z grup wykluczonych) będą uregulowane prawnie. 
 

Str. 72 – 14. Rozszerzenie dostępu MŚP do rynku zamówień publicznych 
 

1) Możliwość zarezerwowania zamówień podprogowych dla MŚP 
 

 W kontekście zamówień podprogowych należałoby przede wszystkim 
wspierać podmioty realizujące reintegrację społeczną i zawodową osób z 
grup wykluczonych społecznie oraz podmiotów działających nie dla zysku , 
w tym podmiotów ekonomii społecznej (o wadze społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych i roli sektora publicznego w kreowaniu odpowiedzialności 
społecznej poświęcono wiele miejsca w opisie koncepcji nowych zamówień 
publicznych). W związku z tym, będąc konsekwentnym, należałoby w 
zamówieniach podprogowych wskazać pierwszeństwo tego typu podmiotów w 
ich realizacji oraz wskazania ich jako podmiotów, dla których powinny być 
uwzględniane możliwości stosowania wyłączeń w zamówieniach podprogowe. 
Preferowanie tego typu podmiotów wynika z ich prospołecznej roli i zadań jakie 
realizują. 
 

Str. 89 - System kontroli zamówień publicznych 
 
5) Profesjonalizacja działań i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli 
W aspektach dot. profesjonalizacji działań należy zwrócić uwagę na działania edukacyjno-
informacyjne w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych (społecznie 
odpowiedzialnych zamówień i zielonych zamówień). Zamówienia te wciąż nie są 
dostatecznie często stosowane, ich skala i zakres są niskie, co często wynika z obaw 
zamawiających związanych z  kontrolami i weryfikacją tego typu zamówień. Działania 
edukacyjne skierowane do kontrolujących, gł. w zakresie stosowania jednolitych 
wytycznych, interpretacji mogą wpłynąć na zwiększeni skali zamówień 
zrównoważonych.  W aspekcie propozycji do dyskusji 9 (listy kontrolne, tzw. checklisty) 
Prezes UZP powinien także zwracać uwagę w listach kontrolnych na aspekty odnoszące 
się do zrównoważonych zamówień publicznych. 
 

 
 

Z poważaniem 
 
 


