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Adres strony intemetowej, na ktorej zamawiający udostępnia specyfikację Istotnych warunków
Zamówienia:
www.czermir.biuletyD.net

czemin: Remont dlóg na terenie gminy czermin
Numer ogłoszenia: 59968 - 2015; dĄla zŃieszczenia: 18.03.2015
oGŁosZENIE o ZAMÓwIENru - Ioboty budowlane

zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotycry: zamówienia publiczilego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I' t) NAZWA I ADRES: GmiDa Czemin , Czermin 140' 39-304 CzermĄ woj. podkaĘackie, tel. 17
'77 40 246, faks 17 17 41 921.

I' 2) RoDZAJ ZAMAwlAJĄcEGo: Administracja samorądowa.

SEKCJA tr: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

lI.l) oKREśLENlE PRZLDMlo'l U ZAMÓwlE\lA

II.1.1) NaŻwa nadana zamówieniu prŻez zamawiającego: Remont dróg na terenie gminy czermin.

tr. 1 .2) Rodzaj zamówieDia: rcboty budowlane.

' 1.4) okeślenie prŻedmiotu olaz wielkości lub zak€su zamówienia: Przedmiotem zamówieniajest
Remont dróg na terenie gminy czermin zakres robót obejmuje między innymi ; l ' Mechaniczne
profilowanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne z zagęszczeniem 2. Wykonanie podbudowy z
kluszywa łamanego 3. wyk. w-wy ściemlnej z betonu asfaltowego szczegołowy opis przedmiotu
zamówięnia zawartyjest w ślepych kosztorysach .'

Il' l.6) wspólny słownik zamówień (cPv): 45 .23.31,42-0.

II' l'7) cry dopus7cza się 7lożenie oferty częściowej: nie.

ll' l'8l Czy dopuszcŻa się zloż€nie oferty warianlo\ł€j: nie'

II.2) CZAS TRWANIA ZAMóWIENLĄ Ll.'B TERMIN wYKoNANlA i zakończenie: 31.o'l.2015.

SEKCJA UI: INFORMACJE O CHAIAKTERZE PRAWNYN4, EKONOMICZNmU,
FINANSOW\M I TECHMCZI\M\4

m.1)wADnM

Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DoTYCZĄCE wADruM 9'1 wykonawca
zobowiązany jest wnieść' przed upł}'\łem terminu składania ofeń, wadium w wysokości 8 000,00 zł
(słownię złotych: osiem tysięcy złotych 00/100)' Przy wnoszeniu wadium naleĄ podaó nazwę zadania
; Remont dróg na terenie gminy Czermin 9'2. wadium moż:e byó wniesione wjednej lub w kilku
następujących formach: a) pieniądŻu, b) poręczeniach bankowych lub poĘcz€niach społdzielczej kasy



oszczędnościowo _kred}tow ej' z wrn' że poręczgnie kasy jest zawsze polęcz€niem pieniężnym c)

8rłarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczęniołych, e) poręcŻeniach udzielanych przez
podmiotyoktórychmowawart.óbust-.5pkt2ustawyzdnia9listopada2000r.outworzeniu
Polski€j Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Ż200'7 t.Nr 142,poz.2'l5 z pó^. zm.').9.3. Za
termin wniesienia wadium w formie przelewu pięniężnego przyjmuje się t€rmin umania na rachunłu
zamawiającego _ Bank Spóldzielczy w Mie|cu oddział czemin Dr lachunku: 55 9183 1028 2005

5000 5063 0002 Dokument w formie poĘczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne ądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium' zgodnie z warunkami przetargu

nasĘpuje jego bezwarunkowa w}płata bęz jakichkolwiek zastrŻeipń. 9.4' Zanawiający z\\Taca

wadium wszystkinr 'rłykonawcom niezwłocznie po wyborzę oferty najkorzystniejszej lub
uniewa]inieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego ofelta została wybranajako
najkorzystni€jszą z zastrŻeŹeniem ustaleń pkt l3.9' 9.5. wykonawcy, którego oferta mŚtała wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umo\ły w sprawie
zamówienia publicmego oraz miesieniu zabezpieczenia należJłego wykonania umowy' 9'6'
Zamawiający zwróci niezwłocmie wadium' na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofeńę przed
upł}nvem terminu składania ofeń' 9'7' Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawcę, któremu ztł'rócono wadium na podstawie punktu 12'4.,jeźeli w w}łtiku rozstlzy8nięcia
odwołaniajego oferta została wybranajako na.jkoŻystniejsza. wykonawca \łmosi wadium w teminie
okeślonym przez Zamawiającego. 9.8' Jeż]ęIi wadium wni€siono w pieniądzu, Zamawiający zwracaje
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy mchunku bankowego, na L1órym było ono przechow}'vr'ane'

pomniejszone o kosŹy prcwadzenia rachunLu bantowego omz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazarry przez wykonawcę' 9'9 zamawiający zatrz)muje wadium
wmz z odsetkami, ieżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kór'm mowa w ań. 2ó ust' 3, z
przyczyn leących pojego stronie, nie złoż.ył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ań. 25

ust. l, pełnomocnictw, lisry podmiotów naleących do tej sam€j grupy kapitałowej, o któIej mowa w
ań. 24 ust. 2 pL1 5, lub informacji o tym, źe nie nalezy do gupy kapitałowęj, lub nie wyraził zgody na
poprawi€ni€ omyłki, o której mowa w art. 87 ust' 2 pkt 3, co powodowało bmk możliwości wybrania
oferty złożoną przęz Nykonawcę jako naj korzystniej szej ' 9' l 0. Zamawiający zatrzymuj e wadium
wraŻ z odsetkami,jeżeli wykonawca' którego ofeńa została wybnna: l) odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicmego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego

z^bezpieczenia należry1e8o wykonania umo\łry; 3) zawarcie umowy w spmwie zamówienia
publicznęgo stało się niefiożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy'

|l].2) zAŁ|Czzu

IlI.3) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANru oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA
oCENY SPl'LN lANlA TYCH WARLINKÓw

III. 3.1) UFawnienia do wykony.wania okeślonej działalności lub czynności,jeżeli przepis) prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokon}'wania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wymacza szczegółowego warunku w rym uakesie. ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na zasadzie e|iminacji w opalciu o informacje zawańe w oświadczeniach

III.3'2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonlvania oceny spełniania tego walunku



4' Wykaz wykonanych lub wykonylvanych w okresie ostatnich pięciu lat Fzed up\'wem terminu
składania ofeń, ajeżeli okes prowadzonej działalnościjest kótszy w tym okesie - minimum 1robota
- polegająca na ręmoncie budowie przebudowie drogi i wartości co najmnięj 350.000 zł brufto , z
podaniem miejscą daty wykonania robót, wnz z załączeniem dowodów dotyczących najw^zniejszych
robót, okrcślających czy robory te mstały wykonane w sposób nalełty oraŻ wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - (Załącznik nr 5 do sIwZ). Dowodami, o
których mowa powyżej są: 1) poświadczenia (zamawiający uma równieŹ w miejsce poświadczeń -
dokumęnry potwierdzającę nalężłłę uykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami szfuki
budowlanej i prawidłowo ukończone), 2) inne dokum€nty _j€żeli z uzasadnionych plzycz}.D o
obiekt)'lvnym charakterŻe wykonawca niejest w stanie uzyskać poświadczenią o którym mowa w pkt
l . W przypadku gdy Zamawiający jęst podmiotem, na Eecz kórego roboty budowlane wska7-ane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku pfŻedkładania ww. dowodów.

III'3.3) Pot€ncjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zarn^\\la]ący nie Wznacza szcŻegółowego warunku w tym zakresie' ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na zasadzie eliminacji w oparciu o informacje zawańe w oświadczeniach

III'3.4) osoby zdolne do wykonania zarnówienia

opis sposobu dokon}.wania oceny spełniania tego warunku

o wykaz osób które będą uczestniczyć w wykon}'\łaniu zamówienia, Ż podani€m informacji na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wyksaałcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia' a taliże z^krcsu wykonylvanych przez nie czynnoścj, oraz informacj ą o podstawie do
dysponowania łmi osobami. Do wykazu naleĄ dołączyó oświadczenie wykonawcy, żę osoby' L1óre
będą ucz€stniczyó w wykonylvaniu zamówi€nią posiadają wymagane uprawnienia. zamawjający
uma wafuDek za spełniony' jeżeli: a) wykonawca wykaże dysponowanie osobami uprau,irionymi do
pęłnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi€, a w szczególności ; kierownik robót
alrogowych - z uprawnieniami branzy budowlanej, specjalność drogowa Żgodnie z rozporządzeniem
Minista Transpońu i Budownictwa z drria 28 kwiętnia 200ór' w spmwie samodzielnych fuŃcji
technicznych w budownictwie - Dz'U.Nr.83,poz.578 , lub odpowiadające im zdob}te w innych
państwach - 1 osoba. załącmik ff 4 do slwz).

III.3.5) sluacja ekonomicma i finanŚowa

opis sposobu dokonyrvania oceny spełniania tego waIunku

Zamawiający nie wyznacza sz.zegółowego wanrnku w tym zaklesi€' ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na zasaalzie e]iminacji w oparciu o inlomacje zawańe w oświadczeniach

III.4) INFoRMACJA o oŚwhDcZENIAcH LUB DoKIJMENTACH, JAKIE MAJĄ
DosTARcŻYc wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARtJNKÓw
UDZIAŁU w PosTĘPowANru oRAZ NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENru NA PoDsTAwIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) w zaloesie wykazania spehliania pżez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
l ustawy, oprócŻ oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu nalęży przedłożyć:



wykaz robót budowlanych \łykonanych w okr€sie ostatnich pięciu lat przed upływan teminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ajeŹeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tyn okresie, wmŻ z podaniem ich rodzaju i wańości, daty i miejsca
wykonania oraŻ z załączeniem dowodów dotycących najważniejszych robót, okrcślających, czy
robory te zostały wykonane w spoŚób należ}ty omz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotycry obowiązek wskazania pŹez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych |ub

wykonanych nienależycie
minimum lrobota - po|egająca na remoncie budowie przebudowie drogi i wartości co najmniej

350.000 zł brutto , z podaniem miejsca' daty wykonania robót, wraz z załączeniem dowodów
dotyczących najwazniejszych robót, okeślających czy roboty t€ zostały wykonane w sposób należ}ły
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z Żasadami sŹuki budowlanej;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonylvaniu zarnówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadcz€nie usług' kontrolęjakości lub kierowanie robotami budowlan}'rni, wraz
z infomacjami na temat ich kwalifikac.ji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienią a takż€ zakesu wykony'wanych przez nie cz}'nności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania t}Ąni osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykon)'waniu zamówienią posiadają

wymagane uprawnienią jeżeli ustawy nakładają obowiąŻek posiadania takich Uprawnień]

Ill.4'2) w zakresie potwierdzenia ni€podlegania wykluczeniu na podstawie aft' 24 ust. l ustawy,
należ1 prz'edłożryć:

ośrriadczenie o braku podrta\Ą do w)kluc7enia:
aktualny odpis z właściwego rę.jestru lub z cęntralnej ęwidencji i informacji o działalności

gospodarczej,jeżeli odĘbne przepisy wymagają wpisu do r€jestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań. 24 ust' 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
mieŚięcy przed upł}.rvem terminu składania wliosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamórr ienia aho 5kladania ofeńl

aktualne zaświadczenie właściw€go naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ż€ wrykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenje, ilE uzyskał przewidziane prawem zwolnienie'
odroczenie lub rozłożenie na raty zale8łych płatności lub wstzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu _ wystawione ni€ wcześnięj niż 3 miesiące przed up|''wem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w posĘpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziafu Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubęzpieczenia społecmego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne j społeczne' Iub potwi€rdzeni€, ze uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻnie na mty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upł)'wem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

*ykonawca powolujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienią przędkłada także
dokumenty dotycące teso podmiotu w zakr€sie w}Ąnaganym dla wykonawcy, okreś|onym w pkt
rrr.4.2.

III.4.3) Dol:umenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub nriejsce zamieszkania poza terytorium RŻeczypospolitej Polskiej,
prŻedkłada:



III.4.3' l ) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkanra
potwierdzający, że:

nie otwanojęgo ]ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcz€śniej niż ó miesięcy
przed upbvem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

nie za|e9a z |iszczanięm podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczn€ i zdrowotne albo że
uryskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości w}konania decyzji właściw€go organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące prŻed upłrnvem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o
udzielenię zamó*ienia albo skladania ofen:

nie orzeczono wobec nie8o zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż ó
miesięcy przed upl}rir'em terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamórłienia albo rlladania olen:

III.4'4) Dokumenty dotycące przynaleźności do tej samej gupy kapitałowej

|ista podmiotów naleących do tej samej $upy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 1ó lutego
2007 r' o ochronie konkurencji i konsumęntów albo informacji o tym' że nie naięzy do grupy
kapitałowej;

IN.6) INNE DOKI]MENTY

Ilrne dokumęnty niewymienione w pł1IIl'4) albo w pld III.5)

wypełniony i podpisany formularz ofeńowy (załącmik nr I do slwz). 2. oświadczenie o
podwykonawstwie zał' Nr 8 3' KosŹorysy ofęrtowe . ( Załącznik nr l0 do sIwZ )

SEKCJA IV: PROCEDmA

IV. 1 ) TR\'B I]DZIELENIA ZAMÓWENIA

IV' l.] ) Tryb ud7ielenia zaDówienia: przelarg njeogTaniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV'2.1) Krleńa oceny ofeń: cena orau inne kĄłeria związane z przędmiotem zamówienia:

I -Cena-90
2 - okres gwamcji ' 10

rv.3) ZMIANA UMOWY

pfzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umo\łY w stosunku do treści ofęrty, na podstawię
której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okleślenie warunków zrnian

Na podstawie art. 144 ust' 1 ustawy - Pą - zakazuje się istotnych zmian postanowięń zawańej umo\ły
w stosunku do fteści ofeńy' na podstawie którei dokonano wyboru wykonawcy' chyba iE



zamawiający przewidział możliwość dokonania takięj zmiany w ogłoszeniu o Żamówieniu lub s
specyfikacji istotnych warunków zamówienia or^z okeślił warunki takiej zrniany 1. Dopuszczalne są
następujące rodzaje i warunki zmiany treśc' umo\łry: Zamawiający ustanawia następujące warunki
umożliwiające zrnianę treści umowy: 1.wysąpieni€ warunków atmosferycznych i zdarzeń loso\łych,
które istotnie ut udniają lub uniemożliwiają Fowadzenie Iobót w umówiony sposób; 2' odkrycie
obiektów archeologicznych wymagających zgłoszęnia ibadania;3. odkrycie nie\łybuchów i

niewypałów; 4. odkrycie przeszkód' instalacji i urądzeń na tereni€ budo\rry, których nie naniesiono na
dokumentację geodezyjną geologiczną lub projekową, i których wystąpienie powoduje konieczność
zmiany sposobu wykonania robót; 5' zaistnienie konieczności !łrykonania robót zamiennych; ó'
wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zaleŹy \łykonanie plzedmiotu
zamówienia; Dopuszczalny zakes zmiarr umowy w sprawie zamówienia publicmego obejmuje:
moŹliwość Fzedłuzenia teminu wykonania zamówienia i innych terminów umomycb
spowodowanych ; l' dŻiałania siły \łyższej, uniemoŹliwiającego wykonanie robót w okeślon}łn
pielwotnie teminie, 2. zaistnienia niesprzyjających warunków atrnosferycanych, uniemożliwiających
wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicmych' udokumentowanych w
dzienniku budoły' 3. konięczności zrniany ilości robót w stosunku do ilości okeślonych w
plzśdrniaźre robót, z9odnie z zasadą rozliczenia kosŹorysowęgo w}Taż'oną w $ 5 umowy, 4.
koniecmości zmnie.jszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pielwotnym
zakr€sie nie leż,y w interesie Zamawiającęgo, 5. wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn
nieza|emych od Wykonawcy, 6. możliwość skócenia terminów wynikających z harmono$amu w
wyniku porozumienia stron; 7. możliwość zrniany umówionego wynagrcdzenia częściowego
wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamięnnych z robotami pięrwotnię zamówion}łni
z zasljzgżEnjem nieprzekacŻalności ceny ofeńowej, która będzie stanowić maksymalną ganicmą
kwotę umówionego wynagrodzenia; 8. modyfikację roaniaru i rodzaju robót w zakręsie ustalonych
robót zamiennych, bez możliwości jednak lozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zzkazem
wynikającym z art. ]40 ust' l ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, iF zmiany te

sprzyjać będą opBmalnemu wykonaniu zamówienią jak również osrczędnemu, celowemu i
gospodamemu wydattowaniu środków finansowych; 9. modyfikację zmiany warunków udzielonej
gwarancji na przedmiot umowy. Zmiany umowy przewidzianę dopuszczalne są na następujących
warunkach| 1' aniejszeńe zakesu puedmiotu umowy w gmnicach uzasadnionego intercsu
Zamawia1ącego'2. zamiana na materiały, urządzęnia i sprzęt posiadające co najmniej takie same
parametryjakościowe i cechy uzltkowe, jak te' którc stanowiły podstawę wybolu oferty, i po
dopełnieniu warunków określonych w niniejszej urnowie Zmiana terminu realizacji przedmiotu
zamówienia: l. o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2' o okes
działania siły wyższej or^z potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 3. o czas trwania
niesprzyjających warunków atmosferycznych, 4. o okres $}stępowania przerwy w dostawie prądu,

wody lub gazu' trwającej ponad 7 dni, 5. o okes proporcjonalny do zmienionych ilości lobót' ó. o
okres proporcjonalny do zmnie.jszonego Żakesu, 7. o okes wydłużenia teminów dostaw materiałów,
8. o okes konsultacji z projekantem i nanoszenia przez niego popmwek lub zmian w projekcie
trwających ponad 7 dni, 9. o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, l0.
o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, l 1. o okr€s niezbędny do \łykonania
prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, .ealizowanych w drodze odĘbnęj umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv'4.1) Adres stony intemetowęj, na której jęst dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www'czermin'biuleĘn.net
specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Czerminie 39-304 czermin pokój nr 16''



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopusŻ.Ż€nie do udziołu w posĘpowadu lub ofeń: 07.04.2015
godzina 10:00, miejsce: Urąd Gminy w czerminie 39_304 czermin pokój ff l4..

Iv.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecanego terminu składania ofeń).

IV.4.l7) czy przewiduje się unievażnienie posĘpowania o udzielenie zamówienią w prz5padku
niepzyznania środków pochodących z budzntu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwiotowi
środków z pomocy udzielonej prz€Ż państwa członkowskie Europejskiego Porczumienia o wolnyD
Handlu (EFTA)' kóre mia\y wć ptzEziapz,one na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


