
UCHWAŁA NR 17/2021
Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o. w Sosnowcu

z dnia 09  lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

Sp. z o.o.   w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych”

wprowadzonych Uchwałą Nr 57/2020 Zarządu PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu w dniu 10 czerwca 2020

roku

§ 1

1.W §8 zmianie ulega:

1) ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w  art.  165a

Kodeksu  karnego,  lub  przestępstwo  udaremniania  lub  utrudniania  stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,

e)  o  charakterze terrorystycznym, o  którym mowa w  art.  115 § 20 Kodeksu karnego,  lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust.
2 ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w  art.  296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo  oszustwa,  o  którym  mowa  w  art.  286 Kodeksu  karnego,  przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub

partnerskiej  albo komplementariusza w spółce komandytowej  lub komandytowo-akcyjnej  lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

3)  wobec którego  wydano  prawomocny wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję  administracyjną  o
zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne,  chyba  że  wykonawca przed  upływem terminu  składania  ofert  dokonał  płatności
należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4) który  naruszył  obowiązki  dotyczące płatności  podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa pkt 3, chyba że wykonawca
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

5) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
6)  w stosunku do którego otwarto  likwidację,  ogłoszono upadłość,  którego aktywami  zarządza

likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność  gospodarcza  jest
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zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

7) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, zawartą z zamawiającym,  co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

8) w  okresie ostatnich pięciu  lat  przed wszczęciem postępowania, o które się ubiega, odmówił
podpisania  umowy,  która  miała  zostać zawarta  z  tym wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania  przeprowadzonego  zgodnie  z  „zasadami  udzielania  przez  Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w
Prawie Zamówień Publicznych”,

9) wyrządził szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie  lub
został zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości  przekraczającej  40 %  wartości
umowy  realizowanej  w  ramach  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego
przeprowadzonego  zgodnie  z  „zasadami  udzielania  przez  Przedsiębiorstwo  Komunikacji
Miejskiej  Sp.  z  o.  o  w  Sosnowcu  zamówień  w  trybie  innym,  aniżeli  określony  w  Prawie
Zamówień Publicznych”,

10) w okresie ostatnich pięciu lat w ocenie punktowej dokonanej  zgodnie z kartą oceny dostawcy,
stanowiącej  załącznik  F-15  do  Zintegrowanego  systemu  zarządzania,  otrzymał  poniżej  60
punktów, o czym został powiadomiony przez Zamawiającego.”

2) ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami Kodeksu cywilnego,
2) niezgodna z niniejszymi zasadami,
3) została złożona po terminie składania ofert
4)  jej treść nie odpowiada treści SIWZ lub ZDSO,  zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 3,
5) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu  z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
7) została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń lub

dokumentów  żądanych przez Zamawiającego,
8) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz

organizacyjnymi  sporządzania  lub  przekazywania  ofert  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego,

9)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie zapisu  § 16ust. 2
ust.1 przedmiotowych zasad,

10)   wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na
poprawienie omyłki, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 3,

11) nie wniósł wadium  lub wniósł w sposób nieprawidłowy, w tym również na przedłużony okres
związania ofertą  albo nie zgodził się na  przedłużenia okresu związania ofertą.”

2. Zmianie ulega § 32, który  otrzymuje brzmienie:
„1.  W celu  wykazania  braku  podstaw do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  udzielenie

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 8 ust 2, Spółka może żądać, następujących
dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8 ust 2 pkt 1 , pkt 2, pkt

5 zasad, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie § 8 ust. 2 pkt 4 zasad, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
podatków  lub  opłat  wraz  z  zaświadczeniem  zamawiający  żąda  złożenia  dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych  podatków  lub  opłat  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń  Społecznych  lub  właściwego  oddziału  regionalnego  lub  właściwej  placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie § 8
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ust. 2 pkt 4 zasad, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z  zaświadczeniem  albo  innym  dokumentem  zamawiający  żąda  złożenia  dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  odsetkami  lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o  Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  §  8  ust.  2  pkt  6  zasad,  sporządzonych  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji,

6)  oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  w zakresie § 8 ust  2 pkt  3 zasad, albo -  w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.”

2.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  granicami  Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w  ust. 1 pkt 2 - składa informację z
odpowiedniego  rejestru,  takiego  jak  rejestr  sądowy,  albo,  w  przypadku  braku  takiego
rejestru,  inny  równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub
administracyjny  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  w
zakresie, o którym mowa w  ust. 1 pkt 2,

2)  zaświadczenia,  o  którym mowa  w ust.  1  pkt  3,  zaświadczenia  albo  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia
społeczne  lub  zdrowotne,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt4,  lub  odpisu  albo  informacji  z
Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione
w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające
odpowiednio, że:
a)  nie  naruszył  obowiązków  dotyczących  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator

lub  sąd,  nie  zawarł  układu  z  wierzycielami,  jego  działalność  gospodarcza  nie  jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3.  Dokument,  o  którym mowa  w ust.  2  pkt  1,  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy  przed  jego  złożeniem.  Dokumenty,  o  których  mowa w ust.  2  pkt  2,  powinny  być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4.  Jeżeli  w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub  w  części  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  nie  ma  przepisów  o  oświadczeniu  pod  przysięgą,
złożone  przed  organem sądowym lub  administracyjnym,  notariuszem,  organem  samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

3. Zmianie ulega § 34, który  otrzymuje brzmienie:
I. Forma dokumentów w postępowaniu prowadzonym w postaci elektronicznej:
1.  W przypadku  ,  gdy  oferty  składane  są  w   postaci  elektronicznej  -  oferty,   oświadczenia  i

dokumenty  żądane  w  postępowaniu  prowadzonym  zgodnie  z  zasadami,   Wykonawcy
przekazuję w  formatach danych określonych w ust. 2 i 3.

2. Spółka dopuszcza co najmniej jeden z następujących formatów danych: .txt, .pdf, .xps, .odt, .
ods, .doc, .xls, .docx, xlsx, .jpg.

3. Do kompresji dokumentów elektronicznych Spółka dopuszcza następujące formaty danych: .zip,
7z, .rar. 
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4.  W  przypadku,   gdy  złożone  przez  Wykonawcę  oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające
warunki, o których mowa w § 13 ust. 1, lub brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w §
8  ust.  2,  lub  inne  dokumenty  żądane  przez  Spółkę,   lub  dokumenty  potwierdzające
umocowanie  do  reprezentowania  odpowiednio  wykonawcy,  wykonawców  wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiotu  udostępniającego  zasoby  lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane
dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione
przez upoważnione  podmioty  inne  niż  wykonawca,  wykonawca wspólnie  ubiegający się  o
udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  zwane  dalej
"upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

5.  W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 4, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.  Poświadczenia zgodności  cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  papierowej,  o
którym mowa w ust. 5, dokonuje  w przypadku:
1)  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  31  i  §  32  oraz  dokumentów   potwierdzających

umocowanie   do  reprezentowania  -odpowiednio  wykonawca,  wykonawca  wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby  lub
podwykonawca, w zakresie dokumentów , które każdego z nich dotyczą,

2)   dokumentów,  o których mowa w § 33 odpowiednio  wykonawca,  wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia.

7.  Poświadczenia zgodności  cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci  papierowej,  o
którym mowa w ust. 5, może dokonać również notariusz.

8.  Przez  cyfrowe  odwzorowanie  należy  rozumieć  dokument  elektroniczny  będący  kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (skan) , umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

9. Oświadczenia  i  dokumenty,  o  których  mowa  w §  31  i  §  32  ,  oraz  zobowiązanie  podmiotu
udostępniającego  zasoby,   dokumenty  i  oświadczenia,   o  których  mowa  w §  33,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.  W  przypadku  gdy  oświadczenia  i  dokumenty,  o  których  mowa  w §  31  i  §  32,  oraz
zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego zasoby ,  dokumenty  i  oświadczenia,   o  których
mowa  w §  33,  niewystawione  przez  upoważnione  podmioty  lub  pełnomocnictwo,  zostały
sporządzone  jako  dokument  w  postaci  papierowej  i  opatrzone  własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,   poświadczającym  zgodność  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w
postaci papierowej.

11.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 10, dokonuje w przypadku:

1)   dokumentów  i  oświadczeń,  o  których  mowa  w  §  31  i  32  -  odpowiednio  wykonawca,
wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający
zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów i oświadczeń,  które każdego z nich
dotyczą,

2)  dokumentów  i  oświadczeń  o  których  mowa  w  §  33  ,   lub  zobowiązania  podmiotu
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia,

3) pełnomocnictwa - mocodawca.
12.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o

którym mowa w ust.10, może dokonać również notariusz.
13.  W  przypadku  przekazywania  w  postępowaniu  dokumentu  elektronicznego  w  formacie

poddającym  dane  kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego  skompresowane  dokumenty
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,   jest  równoznaczne  z  opatrzeniem  wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku.

14.  Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1)  są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a

także  przekazanie  przy  użyciu  środków komunikacji  elektronicznej  lub  na  informatycznym
nośniku danych,

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie
tej treści na monitorze ekranowym;
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3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4)  zawierają  dane  w  układzie  niepozostawiającym  wątpliwości  co  do  treści  i  kontekstu

zapisanych informacji.

II. Forma dokumentów w postępowaniu prowadzonym w postaci papierowej:
1.  W przypadku, gdy postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej:

1) ofertę przekazuje się w oryginale,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,  pełnomocnictwo, sporządzone w postaci

papierowej i  opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się w oryginale lub jako kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem,

3) oświadczenia i  dokumenty,  o których mowa w § 31,  § 32 i  § 33,   oraz inne  informacje,
oświadczenia lub dokumenty,  sporządzone w postaci papierowej, przekazuje się w oryginale
lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

2.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje:
1)  w  przypadku  oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w §  31  i  §  32  -  odpowiednio

wykonawca,  wykonawca  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot
udostępniający  zasoby  lub  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów,  które  każdego  z  nich
dotyczą,

2) w przypadku oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 33, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia,

3) w przypadku pełnomocnictwa - mocodawca.
3.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem, o którym mowa w ust. 2, następuje przez opatrzenie

kopii, sporządzonej w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
4.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może dokonać

również notariusz.
5.  W przypadku gdy  oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 31 , § 32 i § 33  lub inne

dokumenty,  dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione
przez  upoważnione  podmioty  jako  dokument  elektroniczny,  przekazuje  się  uwierzytelniony
wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.

6.  Uwierzytelniony  wydruk,  o  którym  mowa  w  ust.  5,  zawiera  w  szczególności  identyfikator
dokumentu  lub  datę  wydruku,  a  także  własnoręczny  podpis  odpowiednio  wykonawcy,
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego
zasoby  lub  podwykonawcy,  potwierdzający  zgodność  wydruku  z  treścią  dokumentu
elektronicznego.

7.  Spółka może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, gdy złożona
kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

III. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§2
Zmiany, o których mowa w  §1 stosuje się  do postępowań o udzielenie zamówienia ogłoszonych po
dniu 01 lutego  2021 r.

   Otrzymują:
- Kierownicy oddziałów
- Kierownicy komórek organizacyjnych w Zarządzie przedsiębiorstwa
- Dział Zamówień Publicznych
- ZS
- ZPO a/a
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