
Puławy: Dostawa wyposażenia Zakładu Analitycznego

Numer ogłoszenia: 239929 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych , Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy,

woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia Zakładu Analitycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

wyposażenia Zakładu Analitycznego, w tym: Część Nr 1 - chromatograf gazowy z detektorem mas w technologii

potrójnego kwadrupola MS)QqQ) Część Nr 2 - Automatyczny dozownik próbek ciekłych, Headspace oraz SPDE i

SPME Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: 1.Załącznik Nr 7 - Chromatograf

gazowy z potrójnym spektrometrem masowym (GC-MS(QqQ)) 2.Załącznik Nr 8 - Automatyczny dozownik próbek

ciekłych, Headspace oraz SPDE i SPME Zakres oferty technicznej - Potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienia

parametrów technicznych i wymagań zamieszczonych w specyfikacjach - Karty katalogowe lub charakterystyki ze

szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia oraz oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się

do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, zasadami

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm,

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z

Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie

nowe. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty i dokumentacje

wymagane w załączniku nr 6 do SIWZ Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru

końcowego. Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego - według Incoterms 2010..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA



TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki udziału zostaną spełnione jeżeli: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli wykonawca działa krócej, w tym okresie)

wykonał należycie co najmniej; a)dla części Nr 1 - 1 dostawę chromatografu gazowego z

detektorem, o wartości co najmniej 300.000,00 PLN netto, b)dla część nr 2 - 1 dostawę

automatycznego dozownika próbek ciekłych o wartości co najmniej 150.000,00 PLN z

podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawa

została wykonana wraz z dowodami potwierdzającymi należyte jej wykonanie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

10.6.Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 10.6.1. zmiana stawki i kwoty podatku VAT

oraz wynagrodzenia brutto określonych w Artykule 2, odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

10.6.2. terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana: a) następstwem okoliczności leżących po

stronie Zamawiającego takich jak utrudnienia, zawieszenia prac lub przeszkodami dającymi się przypisać

Zamawiającemu, b) koniecznością wykonania innej umowy lub czynności powiązanych z niniejszą umową, 10.6.3.

treści Załącznika Nr 2 gdy jest ona spowodowana koniecznością uwzględnienia postępu technicznego, technologią

wykonania, dostępnością surowców, półfabrykatów lub komponentów albo koniecznością dostosowania do

obowiązujących przepisów prawa, 10.7. Strony zamienią treść w umowy w zakresie dopuszczalnych zmian w

sposób następujący: ad.10.6.2.a)- termin realizacji umowy zostanie zmieniony o czas zaistniałej okoliczności

ad.10.6.2b) -termin realizacji umowy zostanie zmieniony o czas potrzebny do wykonania innej umowy bądź czynności

powiązanych z niniejszą umową. ad.12.6.3. zmiana umowy będzie dokonana pod warunkiem, że zmiana nie

powoduje pogorszenia cech przedmiotu umowy oraz nie powoduje zmiany ceny za realizację przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ins.pulawy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Nawozów Sztucznych Al.

Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy, Budynek G35, pokój 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina

10:30, miejsce: Instytut Nawozów Sztucznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 24-110 Puławy, Budynek E40,

Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Chromatograf gazowy z detektorem mas w technologii potrójnego kwadrupola MS(QqQ)).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chromatograf gazowy z potrójnym

spektrometrem masowym (GC-MS (QqQ)) Chromatograf gazowy z układem potrójnego spektrometru

masowego do efektywnego rozdzielania oraz identyfikacji jakościowej i ilościowej substancji

chemicznych, o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione. I.Chromatograf gazowy GC z: 1.Pełną

elektroniczną kontrolą (EPC) pneumatyki (ciśnień) dla wszystkich dozowników i detektorów

2.Regulowaną temperaturą pieca w zakresie co najmniej do 450 0C 3.Dokładność ustawienia

temperatury pieca +/- 0.1st.C 4.Obsługujący minimum 20 ramp temperaturowych z 21 plateau oraz

możliwością ramp negatywnych 5.Maksymalnym narostem temperatury: 120 st.C/minutę 6.Szybkim

chłodzeniem pieca (przy 22 st.C otoczenia) z 450 st.C do 50 st.C nie więcej niż 4.0 minut

7.Kompensacją barometryczną ciśnienia i temperatury otoczenia w standardzie 8.Kontrolą ciśnienia o

dokładności nie mniej niż ± 0.001 psi dla zakresu od 0 do 150 psi 9.Dwoma miejscami na porty

nastrzykowe (inlety) i dwoma miejscami na detektory 10.Bezpośrednią dwustronną komunikacją LAN

11.Opcją oszczędzania gazu II.Dozownik (S/SL) Dozownik Split /Splitless do kolumn pakowanych oraz

kapilarnych o średnicy wewnętrznej od 50 µm do 530 µm z: 1.Podziałem próbki maksymalnie do 7500:1

w celu uniknięcia przeładowania kolumny 2.Maksymalną temperaturą do 400 st.C 3.Wbudowanym w

standardzie system uszczelniania dozownika do szybkiej wymiany linera III.Detektor Detektor oparty na

technologii potrójnego kwadrupola (MS(QqQ)) z: 1.Grzaną linią transferową 2.Jonizacją Elektronową

(EI) 3.Źródłem jonów wysokiej czułości, grzanym w zakresie co najmniej 150 st.C - 350 st.C 4.Źródłem

jonów z podwójnymi filamentami i możliwością wyboru filamentu z poziomu softwaru 5.Monolitycznym,

hiperbolicznym, grzanym kwadrupolem ( Q1) 6.Celą kolizyjną zakrzywioną po katem 90 ° (q2)

niskociśnieniową przeznaczoną do wyeliminowania chemicznych i elektronicznych szumów, zwiększającą

stosunek sygnału do szumu ( S/N) 7.Gazem do celi kolizyjnej: argon (opcjonalnie azot), bez potrzeby

podłączania dodatkowego gazu (quenching gas) np. helu. 8.Energią kolizyjną w źródle jonów do 65 eV

9.Wartością skanowanej masy do 800u 10.Rozdzielczością mas: od 0.5 do 3 Da 11.Szybkością

skanowania co najmniej 5000 u/s 12.Możliwością rozbudowy metod w oparciu o opcję dynamicznego

trybu MRM, do analiz pozostałości pestycydów 13.Detektorem Triple-Axis z wykrywaniem (off axis) oraz

elektropowielaczem z funkcją długiej żywotności (long life) 14.Automatyczną procedurą kalibracji

(tuningu) obejmującą sprawdzenie poziomu wody i powietrza w układzie (Autotune), pozwalającą na

łatwe i szybkie generowanie raportów 15.Równoczesnym zbieraniem co najmniej dwóch sygnałów z

detektorów i detektora MS 16.Wbudowanym system GC-MS/MS zdalnej pomocy przez Internet

17.Oprogramowaniem do zbierania i obróbki danych IV.Autosampler 1.Ultra kompaktowy autosampler

GC XYZ obsługujący różne techniki dozowania próbki 2.Objętość dozowania: od 2 do 5, 10 oraz 100 µl

bez potrzeby montażu dodatkowych adapterów 3.Możliwość załadowania minimum 100 fiolek o objętości

2ml 4.Możliwość zwiększenia wydajności poprzez dozowania do 2 różnych portów nastrzykowych lub z

różnych pozycji fiolki podczas jednej analizy GC 5.Tryb dozowania próbek ciekłych do 500 µl lub

dozowania próbek z fazy nadkrytycznej z użyciem strzykawki gazowej (ambitne headspace; headspace

liquid) 6.Tryb dozowania Sandwich injection oraz tzw. gorącej igły (Hot Needle) 7.Obsługa opcji

automatycznego dodawania standardu wewnętrznego 8.Temperatura tacy na fiolki kontrolowana za

pomocą kontrolera Peltiera 9.Zintegrowana kontrola za pomocą softwaru bez konieczności tworzenia

dodatkowych list z pełną obsługą programową 10.Możliwość automatycznego pozycjonowania i kalibracji

autosamplera 11. Komunikacja z komputerem za pomocą USB Zakres dostawy: 1.Chromatograf gazowy

GC z dozownikiem typu (S/SL) - szt.1 2.Detektor oparty na technologii potrójnego kwadrupola

(MS(QqQ)) - szt.1 3.Kompaktowy autosampler - szt.1 4.Zestaw komputerowy o konfiguracji

zabezpieczającej bezproblemową współpracę z GC-MS/MS 5.Kolumna kapilarna typ HP-5MS, interna,

długości 30m, ID 0,25mm, film 0,25um - szt.1 6.Zużywalne akcesoria do pracy GC/MS(QqQ))

obejmujące co najmniej: - Złotą podkładkę - szt.10 - Linery inertne typu splitless bez waty szklanej - szt.5

- Linery inertne typu splitless z watą szklaną - szt.5 - Linery inertne typu split/ splitless z watą szklaną -

szt.10 - Ferule krótkie o ID 0.4mm (15% graphite/85% vespel) do kolumn od 0.1 do 0,25mm - szt.10 -



Ferule długie o ID 0.4mm (15% graphite/85% vespel) do interfejsu MSD - szt.10 - Uszczelka typu Merlin

Microseal - szt.2 - Filoki do autosamplera, z nakrętkami - szt.2000 - Olej do pompy wstępnej poj. 1L -

szt.2 - Filamenty jonizacji elektronowej, wysokotemperaturowe - szt.2 - Strzykawki do oferowanego

autosamplera zapewniające pełen zakres dozowanych objętości - szt.4 każdego oferowanego typu

Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.wymagany minimalny okres gwarancji - 24

miesięcy, 2.instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia),

3.bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 4.wsparcie aplikacyjne z próbkami i standardami

klienta, 5.przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 6.II tury szkolenia 3 dniowego (łącznie

minimum 48 godzin) 7.instalacja i szkolenie przez dostawcę urządzenia, 8.przedmiot zamówienia będzie

dostarczony do siedziby zamawiającego (magazyn), Wymagane przepisy i standardy 1.Deklaracja

zgodności 2.Oznakowanie CE 3.Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych

gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. okres gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Automatyczny dozownik próbek ciekłych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Uzupełniające wyposażenie do

chromatografu gazowego GC 6890N z detektorem masowym MSD 5975 firmy Agilent Technologies

Uzupełniające wyposażenie do chromatografu gazowego z detektorem masowym firmy Agilent

Technologies o parametrach nie gorszych niż: Automatyczny dozownik próbek ciekłych, Headspace oraz

SPDE i SPME 1.Autosampler GC XYZ obsługujący dwa porty nastrzykowe (inlets) z terminalem oraz

softwarem pozwalającym na dozowania próbek ciekłych, Headspace oraz SPDE (solid phase dynamic

extraction) i SPME (solid phase microextraction) 2.Możliwość instalacji tacek na fiolki minimum 70 x 2ml

3.Stacja do przemywania na minimum dwa roztwory oraz dwie pozycje zrzutu rozpuszczalnika oraz

roztworów badanych 4.Pełna zintegrowana z MSD ChemStation obsługa autosamplera 5.Opcja SPDE

pozwalająca na ekstrakcję i analizę niskich stężeń próbki 6.Stacja kondycjonująca dla SPDE pozwalająca

na wygrzewanie igły pomiędzy dozowaniami w celu obniżenia zanieczyszczeń spowodowanych

przenoszeniem próbki 7.Komplet Igieł do SPDE/ PDMS oraz SPDE/AC w zestawie 8.Inkubator

Headspace na fiolki od 2 do 20mL umożliwiający wstrząsanie i ogrzewanie próbek do 200°C Zakres

dostawy: 1.Automatyczny dozownik próbek ciekłych, Headspace oraz SPDE i SPME -szt. 1, 2.Fiolki do

autosamplera 2mL - szt. 1000 3.Fiolki do autosamplera Headspace 10mL, 20mL - szt. 1000 4.Tace

autosamplera 98x2mL; 76x 1mL - szt.1 5.Tace autosamplera 32x10/20mL - szt. 1 6.Strzykawki

autosamplera 10uL - szt. 2 7.Strzykawki Headspace 2.5mL - szt.2 8.Oprogramowanie umożliwiające

pełną współpracę i obsługę z posiadanym programem Agilent MSD ChemStation - szt.1 9.Element

układu zapewniające dodatkowe mieszanie próbek przy metodach SPME oraz SPDE - szt.1

10.Wszystkie niezbędne elementy umożliwiające podłączenie i uruchomienie aparatu z posiadanym

sprzętem Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.wymagany minimalny okres

gwarancji - 24 miesięcy, 2.instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą przedmiotu

zamówienia), 3.bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji, 4.przedmiot zamówienia musi być

fabrycznie nowy, 5.przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego (magazyn),

6.instalacja i szkolenie przez dostawcę urządzenia, Wymagane przepisy i standardy: 1.Deklaracja

zgodności 2.Oznakowanie CE 3.Certyfikat autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych

gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. okres gwarancji - 10




