- Projekt umowy UMOWA Nr
o wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzoru autorskiego
Zawarta w dniu
2016 roku., pomiędzy:
Gminą Lubsko z siedzibą pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko reprezentowana przez:
przy kontrasygnacie
zwaną dalej „Zamawiającym "
a
wpisaną do
prowadzonego/nej przez
pod numerem
,
aktualny odpis
w załączniku nr 1 do umowy, posiadającą NIP
Regon
reprezentowaną przez
zwaną/ym dalej „Wykonawcą"
zwanymi dalej łącznie „Stronami"
zawarta została umowa na podstawie:
• § ust. 1 Zarządzenia nr 12/w/2014 Burmistrza Lubska z dnia 12 kwietnia 2014 roku w sprawie
ramowych
procedur
udzielenia
zamówienia
publicznego
o wartości
szacunkowej
nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt. 8 tej ustawy (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami - dalej zwaną ustawą Pzp),
• rozeznanie rynku i wybranie najbardziej konkurencyjnej oferty, złożonej przez Wykonawcę z dnia
roku.
o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:
a) opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zmiana sposobu
użytkowania istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe,
położonego w Lubsku przy ul. Budowlanych 1 na działkach o numerach 128/1,131 "
oraz
b) pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem, „Zmiana sposobu
użytkowania
istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe,
położonego
w Lubsku przy ul. Budowlanych 1 na działkach o numerach ewidencyjnych 128/1,
131".
2. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o który mowa w ust. 1 lit a) obejmuje:
a) inwentaryzację istniejącego budynku biurowo-socjalnego - w ilości 5 egzemplarzy oraz 1
egzemplarz na CD,
b) ekspertyzę stanu technicznego istniejącego budynku biurowo-socjalnego - w ilości 5
egzemplarzy oraz 1 egzemplarz na CD,
c) koncepcje programowo-przestrzenną na zamianę sposobu użytkowania istniejącego budynku
biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe - w ilości 3 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz
na CD,
d) uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania
istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe, położonego w
Lubsku przy ul. Budowlanych 1 na działkach o numerach ewidencyjnych 128/1, 131.
e) projekt budowlano-wykonawczy na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku
biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe, opracowany zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) wraz z
niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę
biurowo-socjalnego - w ilości 5 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz na CD,
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f)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć
opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz
zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiar, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129) - w ilości 5 egzemplarzy oraz 1 egzemplarz na CD,
g) założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne
technologiczne i organizacyjne, które nie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mają wpływ na wysokość
wartości kosztorysowej robót budowlanych - w ilości 5 egzemplarzy,
h) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek
przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia
cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 5 egzemplarzy oraz 1
egzemplarz na CD,
i) kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130 poz. 1389) - w liczbie 2 egzemplarzy
j) Informacja BIOZ wykonana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) - w liczbie 5
egzemplarzy,
k) opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku - w liczbie 5 egzemplarzy
oraz 1 egzemplarz na CD,
I) wszelkie uzgodnienia wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę,
Fazy i elementy dokumentacji, o których mowa w lit. od a) do I) zostaną opracowane w
niezbędnym zakresie dla branż: budowlanej, instalacyjno-technicznej, konstrukcyjnej wraz z
uzgodnieniami wymaganymi przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.
3. W zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca zobowiązuje się:
a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą z dnia
2016 roku stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy, a także zgodnie z niniejszą umową oraz zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i odnośnymi normami,
b) wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową w języku polskim,
c) dostarczyć Zamawiającemu (pod adres: ul. Powstańców Wlkp. 3, 68-300 Lubsko - Wydział
Inwestycji i Zamówień Publicznych - pokój nr 41) komplet dokumentów, o których mowa w
ust. 2 lit. od a) do c) w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) umowy oraz komplet
dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. od d) do I) w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1
lit. b),
d) zaopatrzyć dokumentację objętą przedmiotem umowy w pisemne oświadczenie, że jest
wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w
tym zakresie przepisami i wydawana jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w
umowie
e) przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędną dokumentacją
oraz złożyć wymagane dokumenty, celem uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia
na budowę .
4. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i
obowiązków, wynikających z umowy.
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5. W przypadku niekompletności dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w § 4 ust 1 umowy.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy (na jego żądanie) wszelkie dokumenty i dane niezbędne do
realizacji zlecenia.
7. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) doradztwa merytorycznego (w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia) na etapie
przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
robót budowlanych przy realizacji zadania, polegającego na zmianie sposobu użytkowania
istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe położonego w
Lubsku przy Budowlanych 1,
b) przygotowywania projektu odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców biorących
udział w przetargu (pytania dotyczące rozwiązań projektowych),
c) sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonaniem zmiany sposobu użytkowania
istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe położonego w
Lubsku przy Budowlanych 1,
d) czuwania w toku realizacji robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego
budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe położonego w Lubsku przy
Budowlanych 1. W przypadku złożenia przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie,
materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione
w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowiązuje się
do kontrolowania parametrów tych materiałów lub / i urządzeń;
e) niezwłocznego informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o zauważonych
przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem,
f) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót
budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
g) udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na
terenie prowadzonych prac, wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych
każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a
w wyjątkowych sytuacjach - przez kierownika budowy,
h) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorach
końcowych inwestycji.
8. Wykonawca oświadcza, że prace objęte niniejszą umową należą do zakresu jego działalności i
zawodowo trudni się wykonywaniem takich prac, oraz że dysponuje odpowiednią wiedzą i
umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona
ją z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.

§2
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy w następujący sposób:
a) wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku biurowo-socjalnego wraz z ekspertyzą stanu
technicznego istniejącego budynku biurowo-socjalnego, oraz koncepcje programowoprzestrzenna na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo-socjalnego na
cele mieszkalno-usługowe o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a, b, c) umowy do
2016 roku.
b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. od d do I)
umowy do
2016 roku.
W zakreślonym wyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić procedurę odbioru
przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1-3 oraz zgodnie z § 1 ust. 3 lit. e) umowy złożyć
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do odpowiedniego organu (w tym wypadku Starostwo Powiatowe w Żarach) wniosek i inne
wymagane dokumenty celem uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
c) sprawowanie nadzoru, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b) umowy do czasu wykonania robót
budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowosocjalnego na cele mieszkalno-usługowe położonego w Lubsku przy Budowlanych 1 (do
czasu końcowego bez uwag odbioru inwestycji), wynikających z projektu, o którym mowa w § 1
ust. 1 lit. a) umowy.
§3
1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiązują
się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych
zwyczajów.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac.
3. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy z Zamawiający, Wykonawca upoważnia
4. Do

kontaktów

w

zakresie

wykonania

umowy

z Wykonawcą,

Zamawiający

upoważnia

§4
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §
1 ust. 1 umowy, wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości:
wynagrodzenie brutto :
(SłOWni©. i n i D i n i n n i n D i i n n i i i n i H i n ) '
wynagrodzenie netto:
zł (słownie:
)
podatek VAT .... %:
w tym:
a) cena brutto za wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku biurowo-socjalnego
wynagrodzenie brutto :
(słownie:
„).
wynagrodzenie netto za wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku biurowo-socjalnego:
zł (słownie:
)
podatek VAT
%:
b) wynagrodzenie brutto za wykonanie ekspertyzy stanu technicznego istniejącego budynku
biurowo-socjalnego
wynagrodzenie brutto:
(słownie:
).
wynagrodzenie netto za wykonanie ekspertyzy stanu technicznego istniejącego budynku:
zł (słownie:
)
c) wynagrodzenie brutto za koncepcji programowo-przestrzennej na zmianę sposobu
użytkowania istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe
wynagrodzenie brutto:
(słownie:
).
wynagrodzenie netto za wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej na zmianę sposobu
użytkowania istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe:
zł (słownie:
)
podatek VAT
%:
e) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzgodnieniami:
zł, (słownie:
)
wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzgodnieniami:
zł, (słownie:
)
podatek VAT
%:
d) wynagrodzenie brutto za pełnienie nadzoru autorskiego:
zł, (słownie:
)
wynagrodzenie netto za pełnienie nadzoru autorskiego:
zł, (słownie:
)
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podatek VAT
%:
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z
realizacją przedmiotu umowy, to jest wszystkie koszty związane z:
• opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu
użytkowania istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe,
położonego w Lubsku przy ul. Budowlanych 1 na działkach o numerach 128/1,131
(zgodnie z § 1 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 umowy) oraz
• pełnieniem nadzoru autorskiego nad zadaniem polegającym na zmianie sposobu
użytkowania istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalno-usługowe,
położonego w Lubsku przy ul. Budowlanych 1 na działkach o numerach 128/1,131 (zgodnie
z § 1 ust. 1 lit. b) umowy),
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
3. Wykonawca może wystawić fakturę częściową w wysokości nie większej niż 75 % sumy
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 od a) do d), po podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a) i ust. 3 umowy, potwierdzającego
przyjęcie przez Zamawiającego ilości i jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę - bez uwag.
4. Pozostała kwota w wysokości nie mniejszej niż 25% sumy wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w ust. 1 od a) do d), zostanie rozliczona fakturą końcową po
otrzymaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b) i ust. 4 umowy.
5. Wykonawca może wystawić fakturę za sprawowany nadzór autorski - jednorazowo w
wysokości, o której mowa w ust. 1 lit. e) po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego
polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele
mieszkalno-usługowe, położonego w Lubsku przy ul. Budowlanych 1 na działkach o numerach
128/1, 131, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń.
6. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura VAT, płatna w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury
przez Wykonawcę jest uznanie ilości i jakości poszczególnych części
dokumentacji,
potwierdzonych odpowiednimi protokołami zdawczo-odbiorczymi, o których mowa w § 5 umowy,
z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 4 ust. 3 i ust. 4 i ust. 5.
7. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze.
8. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu.
§5
1. Strony zgodnie zastrzegają, że przedmiot umowy w części, o której mowa w § 1 ust. 1 lit.
a) będzie poddany procedurze odbioru.
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonany w dwóch etapach, to jest:
a) po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej
zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo-socjalnego na cele mieszkalnousługowe, położonego w Lubsku przy ul. Budowlanych 1 na działkach o numerach 128/1,131
z zastrzeżeniem, że odbiór będzie dokonany przed złożeniem przez Wykonawcę w imieniu
Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,
5/8

oraz
b) po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
3. Szczegółowe ustalenia w zakresie sposobu realizacji I etapu odbioru, o którym mowa w ust. 2 lit.
a):
a) Strony zgodnie zastrzegają, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit a) i
ust. 2 lit. od a) do I) umowy będzie poddany procedurze odbioru przed złożeniem przez
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie,
c) odbiór
opracowania
będzie
potwierdzony
przez
upoważnionego
przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
d) podpisany protokół zdawczo-odbiorczy poświadcza wyłącznie stan ilościowy,
e) w ciągu 14 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego
Zamawiający może uznać jakość otrzymanego opracowania lub w uzasadnionym przypadku,
złożyć oświadczenie ustalające wady lub usterki otrzymanej dokumentacji powstałe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Niezłożenie oświadczenia w terminie poczytuje się
za uznanie jakości dokumentacji oraz stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT zgodnie z § 4 ust. 3 umowy i upoważnia Wykonawcę do złożenia wniosku o
uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
f) w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia ustalającego wady lub usterki
otrzymanej dokumentacji, o których mowa w lit. e), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
termin, ustalony przez Strony umowy, jednak nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad lub
usterek,
g) do odbioru opracowania po usunięciu wad lub usterek, o których mowa w lit. f), stosuje się
zapisy lit. c), d) i e),
h) do opracowania Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit.
d) umowy,
i) każdorazowo w przypadku realizacji I etapu odbioru, Wykonawca jest upoważniony do
wystawienia faktury VAT zgodnie z § 4 ust. 3 oraz do złożenia w imieniu Zamawiającego
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę jedynie w przypadku podpisania przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
4. Szczegółowe ustalenia w zakresie realizacji II etapu odbioru, o którym mowa w ust. 2 lit. b):
a) odbiór pozwolenia na budowę będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisany
protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury
N/AT, w zakresie o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.

§6
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, majątkowe prawa autorskie
do Projektu, przechodzą na Zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie używania;
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. d — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
2. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością autorów Projektu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie
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