Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: GZ.342.2.2020

UMOWA NR …………….2020 - PROJEKT
W dniu ……………….2020 r. roku pomiędzy Gminnym Zespołem ds. Oświaty w Rawie Mazowieckiej
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Panią Małgorzatę Dudek –
Dyrektora z jednej strony, a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części
umowy
Wykonawcą, z drugiej strony, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
o
wartości
przekraczającej
wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 30000 euro, a nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy została zawarta umowa,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dowozu uczniów z terenu gminy Rawa
Mazowiecka do szkół i oddziałów przedszkolnych we wszystkie dni nauki szkolnej według rozkładu
jazdy stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy przy średniej liczbie przejechanych dziennie
kilometrów – 424.
Liczba uczniów na wszystkich trasach na dzień składania oferty - 266.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować dowóz określony w ust. 1 autobusami przystosowanymi
do przewozu uczniów, zdolnymi do jednorazowego przewozu liczby osób dowożonych na danej
trasie.
3. Strony ustalają, że czasowy rozkład jazdy ustalony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy może ulec
zmianie w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/2022.
4. Zamawiający zapewni osoby, które w czasie przewozów na poszczególnych trasach dbać będą
o bezpieczeństwo dzieci podczas ich wsiadania i wysiadania oraz o właściwe zachowanie uczniów
w czasie przejazdów.
§2
Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 1 Wykonawca będzie realizował od dnia 18 stycznia 2021
roku do końca zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021 – zgodnie z załączonym harmonogramem
jazdy we wszystkie dni nauki szkolnej oraz w roku szkolnym 2021/2022 do zakończenia zajęć szkolnych
w roku 2021, przy czym czasowy harmonogram dowozu w kolejnym roku szkolnym może ulec zmianie,
zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów szkół.
§3
1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym czasie Zamawiający będzie
stosował kary umowne w wysokości 100,00 zł. (słownie: sto złotych 00/100) za każde
rozpoczęte 10 minut opóźnienia. Pierwsze i każde następne 10 minut spóźnienia liczy się po
upływie 10 minut od czasu odjazdu autobusu zgodnie z rozkładem jazdy.
2. Podstawą do naliczenia kary pieniężnej będą protokoły sporządzone przez Zamawiającego
przy udziale kierowcy autobusu i opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami na danej trasie.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu, jeśli nie
został on przez niego zawiniony np. nieprzewidziana awaria autobusu, lub spowodowany
działaniem sił wyższych takich jak: gołoledź, zaspy śnieżne itp.

§4
Wynagrodzenie
W przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnej różnicy w kosztach dowozu innego przewoźnika
do czasu przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej.
§5
Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za średniomiesięczny koszt
wykonania usługi z uwzględnieniem biletów miesięcznych (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i przerw
feryjnych) dla wszystkich uczniów objętych dowozem w wysokości:
netto: …………………….. zł
podatek VAT w wysokości ……………………. zł
brutto: ………………………… zł
słownie: …………………………………………………………………………………… złotych 00/100.
§6
Należność za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 będzie płacona przez
Zamawiającego przelewem jeden raz w miesiącu w terminie 14 dni od dnia otrzymania
rachunku/faktury/zestawienia biletów wystawionych imiennie na uczniów objętych dowozem
szkolnym.
§7
Umowa niniejsza została zawarta na czas od dnia …….. stycznia 2021 roku do dnia 22 grudnia 2021 roku
i może być rozwiązana w każdym czasie za 3 miesięcznym wypowiedzeniem każdej ze stron.
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§8
Sprawy Pracownicze
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca
lub Podwykonawca zatrudniał wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne w zakresie realizacji
niniejszego przedmiotu zamówienia, na podstawie umów o pracę w oparciu o art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwanego dalej Kodeksem
Pracy), które faktycznie i rzeczywiście będą miały charakter umów o pracę nie zaś tylko będą nimi
z nazwy, w tym w szczególności: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia – kierowców.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenie,
z którego wynikać będzie fakt zawarcia umów o pracę z osobami wykonującymi czynności,
o których mowa w ust. 1, zwane dalej: „Dokumentami”.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w ust. 2 bądź też przedstawienie Dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań,
o których mowa w ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na
podstawie umowy o pracę.
Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00
zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie
jest ona w dalszym ciągu zatrudniona na umowę o pracę).
W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym
mowa w ust. 6, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 3.000,00 zł
za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

6. Uporczywe uchylanie się Wykonawcy od wykonywania nałożonych na niego umową obowiązków,
o których mowa w ust. 2 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
z winy Wykonawcy.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o niżej
wymienionych okolicznościach:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) wszczęto postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy lub Wykonawca
utracił zdolność finansowania przedmiotu umowy,
3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu zamówienia,
4) w przypadku naliczenia kar umownych w wysokości powyżej 50% wynagrodzenia
miesięcznego należnego Wykonawcy za usługi świadczone w danym miesiącu.
5) w przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę podstawowych obowiązków
umownych, utraty uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy albo
naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt.
2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca ma
prawo żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego za zakres prac
wykonanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy.
§ 10
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub
też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żadnej ze stron oraz w przypadkach wskazanych
w SIWZ.
3. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian
wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa, w tym ustawy
o ruchu drogowym,
2) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,
3) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano
w opisie przedmiotu zamówienia,
4) gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, na zasadach określonych w art. 144 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
Podwykonawców,
5) albo gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy
byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile
pozostanie to w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.
5. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na
miejsce unieważnionych postanowień niniejszej umowy wchodzą postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.
§ 11
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zrealizuje część przedmiotu umowy tj. …………………………………………………
…………………………………………………………………………………. z udziałem podwykonawcy.
2. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub
zaniechania podwykonawców, jak za własne.
3. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców,
podwykonawcy zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą warunkowej
umowy świadczenia usług wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do właściwych
rejestrów umożliwiających wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią
i odpowiednimi przepisami prawa.
4. Wykonawca zawrze z podwykonawcą umowę o świadczenie usług, które mają być
świadczone przez podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się jej
zawarciu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą
warunkowej umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia, jednakże nie później niż w dniu
rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę usług w związku z realizacją przedmiotu niniejszej
Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie wskazanym
w ust. 5 jaki/e zakres/y czynności przedmiotu Umowy będzie/będą wykonywany/e przez
podwykonawcę/ów.
7. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 10 dni od daty otrzymania umowy
opisanej w ust. 5 sprzeciwu co do powierzenia przez Wykonawcę wykonywania usług objętych
warunkową umową przez wskazanego w niej podwykonawcę, w sytuacji gdy podwykonawca
nie posiada stosownych zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów umożliwiających
wykonywanie postanowień Umowy w sposób zgodny z jej treścią i odpowiednimi przepisami
prawa.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu jednego egzemplarza
podpisanej przez Wykonawcę i podwykonawcę umowy o świadczenie usług (oryginał) oraz
oświadczenia podwykonawcy, iż znana jest mu treść niniejszej Umowy. Dokumenty
te Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy podwykonawcą.
9. Zapisy umowy z podwykonawcą muszą być zgodne z niniejszą umową.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania
podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo
dla strony pozwanej.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW
na rok szkolny 2020/2021
trasa: Księża Wola - Podkońska Wola - Podkonice - Chrusty - Zarzecze - Boguszyce
trasa: Zawady - Byliny - Dziurdzioły - Zielone/Małgorzatów - Boguszyce

Dowóz do szkoły
Miejsce podstawienia
Boguszyce – wsiada opiekunka
Księża Wola (od Boguszyc)
Księża Wola (wieś)
Księża Wola (od Podkonic)
Podkońska Wola
Podkonice Miejskie I
Podkonice Miejskie II
Chrusty (las)
Chrusty (wieś)
Chrusty (wiata)
Chrusty (krańcówka)
Zarzecze
SP Boguszyce
Zawady
Stare Byliny (wieś)
Stare Byliny (krańcówka)
Zielone I
Zielone (wiata)
Dziurdzioły (przystanek PKS)
Dziurdzioły (wiata gminna)
SP Boguszyce
- wysiada opiekunka
I odwóz po zajęciach
Miejsce podstawienia
Boguszyce – wsiada opiekunka
Zawady (kapliczka)
Zawady (krańcówka)
Zarzecze
Księża Wola (od Boguszyc)
Księża Wola (wieś)
Księża Wola (od Podkonic)
Podkońska Wola
Podkonice Miejskie I
Podkonice Miejskie II
Chrusty (las)
Chrusty (wieś)
Chrusty (wiata)
Chrusty (krańcówka)
SP Boguszyce
Zielone I
Zielone (wiata)

Godzina
7.00
7.05
7.06
7.08
7.10
7.12
7.13
7.15
7.16
7.17
7.19
7.21
7.25
7.33
7.38
7.42
8.00
8.02
8.07
8.10
8.15

Godzina
13.10
13.20
13.23
13.35
13.38
13.39
13.41
13.43
13.45
13.47
13.50
13.52
13.53
13.54
14.00
14.10
14.12

Dziurdzioły (przystanek PKS)
Dziurdzioły (wiata gminna)
Stare Byliny (wieś)
Stare Byliny (krańcówka)

14.15
14.17
14.20
14.22

II odwóz po zajęciach
Miejsce podstawienia
SP Boguszyce
Zawady (kapliczka)
Zawady (krańcówka)
Zarzecze
Księża Wola (od Boguszyc)
Księża Wola (wieś)
Księża Wola (od Podkonic)
Podkońska Wola
Podkonice Miejskie I
Podkonice Miejskie II
Chrusty (las)
Chrusty (wieś)
Chrusty (wiata)
Chrusty (krańcówka)
SP Boguszyce
Zielone I
Zielone (wiata)
Dziurdzioły (przystanek PKS)
Dziurdzioły (wiata gminna)
Stare Byliny (wieś)
Stare Byliny (krańcówka)
Boguszyce – wysiada opiekunka

Godzina
14.55
15.00
15.03
15.07
15.10
15.11
15.13
15.15
15.17
15.18
15.20
15.23
15.24
15.25
15.32
15.43
15.45
15.48
15.50
15.53
15.55
16.05

III odwóz po zajęciach (tylko wtorki i czwartki)
Miejsce podstawienia
SP Boguszyce
Zawady (kapliczka)
Zawady (krańcówka)
Zarzecze
Księża Wola (od Boguszyc)
Księża Wola (wieś)
Księża Wola (od Podkonic)
Podkońska Wola
Podkonice Miejskie I
Podkonice Miejskie II
Chrusty (las)
Chrusty (wieś)
Chrusty (wiata)
Chrusty (krańcówka)
Zielone I
Zielone (wiata)
Dziurdzioły (przystanek PKS)

Godzina
16.30
16.35
16.38
16.42
16.45
16.46
16.48
16.50
16.52
16.53
16.55
16.58
16.59
17.00
17.18
17.20
17.23

Dziurdzioły (wiata gminna)
Stare Byliny (wieś)
Stare Byliny (krańcówka)
Boguszyce – wysiada opiekunka

III odwóz po zajęciach (tylko środy)
Miejsce podstawienia
SP Boguszyce
Zawady (kapliczka)
Zawady (krańcówka)
Zarzecze
Księża Wola (od Boguszyc)
Księża Wola (wieś)
Księża Wola (od Podkonic)
Podkońska Wola
Podkonice Miejskie I
Podkonice Miejskie II
Chrusty (las)
Chrusty (wieś)
Chrusty (wiata)
Chrusty (krańcówka)
Zielone I
Zielone (wiata)
Dziurdzioły (przystanek PKS)
Dziurdzioły (wiata gminna)
Stare Byliny (wieś)
Stare Byliny (krańcówka)
Boguszyce – wysiada opiekunka

17.25
17.28
17.30
17.40

Godzina
16.00
16.05
16.08
16.12
16.15
16.16
16.18
16.20
16.22
16.23
16.25
16.28
16.29
16.30
16.48
16.50
16.53
16.55
16.58
17.00
17.10

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW
na rok szkolny 2020/2021
trasa: Bogusławki Małe – Bogusławki Duże – Matyldów – Pukinin
trasa: Kurzeszyn - Niwna - Pokrzywna - Wołucza
I Dowóz do szkoły
Miejsce podstawienia
Rawa Mazowiecka wsiada opiekunka –
przystanek PKS ul. Jerozolimska
Bogusławki Małe (przy trasie na Rzeczycę)
Bogusławki Małe
Matyldów (wiata)
Byszewice I
Byszewice (krzyżówka)
Byszewice
SP Pukinin
Żydomice (przystanek PKS)
Niwna (sklep)
Pokrzywna
SP Kurzeszyn
Wołucza (remiza OSP)
Wołucza przy trasie skierniewickiej
SP Kurzeszyn
Rawa Mazowiecka wysiada opiekunka –
przystanek obok OSP
I Odwóz po zajęciach
Miejsce podstawienia
Rawa Mazowiecka wsiada opiekunka –
przystanek PKS ul. Jerozolimska
SP Pukinin
Byszewice
Byszewice (krzyżówka)
Byszewice I
Matyldów
Bogusławki Małe
Bogusławki Małe (przy trasie na Rzeczycę)
SP Kurzeszyn
Wołucza przy trasie skierniewickiej
Wołucza (remiza OSP)
Pokrzywna
Niwna (sklep)
Rawa Mazowiecka

Godzina
7.20
7.32
7.35
7.37
7.39
7.41
7.42
7.45
8.00
8.07
8.11
8.16
8.29
8.35
8.45
8.55

Godzina
13.20
13.30
13.38
13.40
13.42
13.44
13.46
13.50
15.10
15.17
15.19
15.30
15.33
15.35

II Odwóz po zajęciach
SP Pukinin
Byszewice
Byszewice (krzyżówka)
Byszewice I
Matyldów
Bogusławki Małe
Bogusławki Małe (przy trasie na Rzeczycę)
Rawa Mazowiecka – wysiada opiekunka

15.45
15.50
15.52
15.54
15.56
16.00
16.04
16.15

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW
na rok szkolny 2020/2021
trasa: Kaleń - Zagórze - Przewodowice - Julianów - Konopnica - Soszyce - Boguszyce
- Rawa Mazowiecka
Dowóz do szkoły
Miejsce podstawienia
Rawa Mazowiecka wsiada opiekunka –
dworzec PKS
Kaleń (wiata)
Kaleń (od Podskarbic – miejsce zawracania)
Kaleń (za OKR Kalinka)
Kaleń (przystanek naprzeciw wiaty)
Kaleń (naprzeciw posesji p. Liberów)
Kaleń (gminny budynek mieszkalny)
Zagórze
Przewodowice (remiza OSP)
Przewodowice (wieś)
Przewodowice/Julianów Raducki
Jakubów
Julianów Las
Julianów
SP Konopnica
Zespół Placówek Specjalnych Rawa Mazowiecka
Soszyce (przystanek PKS)
Soszyce (od Boguszyc)
SP Boguszyce
Rawa Mazowiecka – wysiada opiekunka
I Odwóz po zajęciach
Miejsce podstawienia
Rawa Mazowiecka wsiada opiekunka –
dworzec PKS
SP Konopnica
Julianów
Julianów Las
Jakubów
Przewodowice (remiza OSP)
Przewodowice (wieś)
Przewodowice/Julianów Raducki
Zagórze
(powrót do Jakubowa i przejazd przez trasę)
Kaleń (gminny budynek mieszkalny)
Kaleń (obok posesji p. Liberów)
Kaleń (wiata)
Kaleń (OKR Kalinka)

Godzina
6.55
7.05
7.07
7.10
7.12
7.15
7.18
7.28
7.31
7.33
7.40
7.42
7.44
7.50
8.00
8.05
8.08
8.15
8.20

Godzina
14.30
14.40
14.42
14.46
15.49
14.55
14.58
15.00
15.07
15.10
15.12
15.13
14.14

Kaleń (wiata)
Kaleń (od Podskarbic – miejsce zawracania)
Rawa Mazowiecka wysiada opiekunka –
Przystanek PKS ul. Jerozolimska

II odwóz po zajęciach
Miejsce podstawienia
Rawa Mazowiecka wsiada opiekunka – ul.
Zamkowa Wola
SP Konopnica
Julianów
Julianów Las
Jakubów
Przewodowice (remiza OSP)
Przewodowice (wieś)
Przewodowice/Julianów Raducki
Zagórze
(powrót do Jakubowa i przejazd przez trasę)
Kaleń (gminny budynek mieszkalny)
Kaleń (obok posesji p. Liberów)
Kaleń (wiata)
Kaleń (OKR Kalinka)
Kaleń (wiata)
Kaleń (od Podskarbic – miejsce zawracania)
Rawa Mazowiecka wysiada opiekunka –
dworzec PKS

15.17
15.19
15.35

Godzina
16.00
16.10
16.13
16.17
16.20
16.27
16.30
16.32
16.39
16.42
16.43
16.44
16.46
16.49
16.51
17.00

