Załącznik nr 2 do zapytania
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu ..........2020 r. w Łomży
pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
ul. Rybaki 3
18-400 Łomża
NIP 718-16-38-364, REGON 450199332
reprezentowanym przez:
mgr Renatą Szymańską – Dyrektorem
zwanym w dalszej treści Zamawiającym
a
...........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g
ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
– tekst jednolity.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do:
1.
Przygotowywania wyżywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w ilości wskazanej przez Zamawiającego z
zachowaniem warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
2.
Trzyletnia ilość posiłków wynosi 73 365 osobodni (śniadanie, obiad, kolacja/ 1 osoba), w
tym ilości II śniadań i podwieczorków 10% całości posiłków.
3.
Posiłki powinny być przygotowane w oparciu o normy żywieniowe Instytutu Żywności
i Żywienia, oparte na żywieniu podstawowym – tzw dieta normalna (ogólna), gdzie norma
fizjologiczna na 1 osobę wynosi 2600 kcal.,
4.
Posiłki powinny być przygotowywane różnymi technikami kulinarnymi.
5.
Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni, zatwierdzony przez dietetyka
Wykonawcy i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia,
6.
Sporządzane jadłospisy muszą zawierać następujące dane: nazwę potrawy, gramaturę,
kaloryczność, oraz informacje o obecności składników alergennych.
7.
Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, obiad i kolacja) z tzw. diety normalnej, musi zawierać
dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców. Wartość kaloryczna
posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach ok. 2600 kcal, w tym białko ogółem 93g, w
tym białko zwierzęce – 63g, tłuszcze - 87g, węglowodany – 359g, wapń: 1g, żelazo: 21mg, witamina
A: 5070jm, witamina B1: 1,5 mg, witamina B2: 2,4 mg, witamina C: 73 mg.

8.
Rozkład dobowego zapotrzebowania energetycznego w % przy 3-ech posiłkach winna
mieścić się następujących przedziałach:
śniadanie – 30 – 35 %
obiad
– 35 -40 %
kolacja
– 25 -30 %
9.
Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków w diecie 2600 kcal przy 3-ech posiłkach winna
mieścić się w przedziałach:
śniadanie – 780 - 910 kcal
obiad
– 910 - 1040 kcal
kolacja – 650 - 780 kcal.
10.
Realizacja średnich norm żywieniowych według grup produktów przedstawiać się musi
następująco:
produkty zbożowe - 400g
mleko i produkty mleczne - 500g
jaja – 15g
mięso, wędliny i ryby - 140g
masło i śmietana – 30g
inne tłuszcze - 35g
ziemniaki - 400g
warzywa i owoce z witamina C - 200g
warzywa z karotenem - 130g
inne warzywa i owoce – 300g
strączkowe suche - 10g
cukier i słodycze - 55g
zgodnie ze złożona oferta.

§2
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całego zakresu ilościowego posiłków
uzależniając to od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności w okresie realizacji umowy.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania połowy porcji poszczególnych posiłków.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dodatkowych diet indywidualnych zgłaszanych
przez Zamawiającego zgodnie z zaleceniami lekarza (zapewnienie odpowiedniej gramatury, składu
i kaloryczności dla tych diet).
4.
Ilośc diet indywidualnych o których mowa w par. 2 pkt 3 wskazywana będzie na bieżaco po
uzyskaniu zaleceń od właściwego lekarza.
Wykonawca winien uwzględnić kalkulacje diet indywidualnych w koszt posiłków .
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania i kontrolowania dostarczanych
posiłków pod względem kalorycznym, wagowym, organoleptycznym przez uprawnione osoby
Zamawiającego - trzykrotna negatywna ocena w ciągu m-ca może skutkować rozwiązaniem umowy.
§3
Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać we własnych pomieszczeniach codziennie od
poniedziałku do niedzieli posiłki i dostarczać je własnym transportem w specjalistycznych termosach ,
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw na swój
koszt do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży ul. Marii
Skłodowskiej- Curie. 1

§4
1.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w należytym stanie sanitarnym i
higienicznym oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2.
W związku z sytuacją epidemiologiczną Wykonawca w ramach realizowanej umowy
zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń wynikających z oficjalnych wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej lub
innych uprawnionych organów w zakresie w jakim będą one miały wpływ na sposób realizacji
przedmiotu umowy.
§5
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością.
2.
Wykonawca zapewni o odpowiednich kwalifikacjach osoby do wykonania zobowiązań
umowy.
3.
Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne,
rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy.
4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonania
zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli właściwych służb sanitarnych celem
sprawdzenia jakości świadczonych usług na zlecenie Zamawiającego.
6.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu na każde jego żądanie dokonanie audytu jakości
świadczonych usług.
§6
1.
W przypadku niewykonania usługi w wyznaczonym terminie, nienależytego wykonania
usługi lub innego naruszenia umowy, w szczególności, gdy jakość świadczonych przez Wykonawcę
usług odbiegała od przepisów prawnych regulujących tego typu usługę, Zamawiający może
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
2.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
i osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.
3.
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
a) stwierdzenie wadliwości dostarczonych posiłków na skutek naruszenia norm żywnościowych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych - w wys. 1.000 zł w każdym
stwierdzonym przypadku,
b) opóźnienia w dostarczaniu posiłków w stosunku do rozkładu czasu dostarczania posiłków - 1.000, zł za każdą godzinę spóźnienia,
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 7 niniejszej umowy
- 10% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy,
d) w przypadku nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy – 20% wynagrodzenia
za cały przedmiot umowy,
e) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w dowolnym terminie – 20% wartości
pozostałego zamówienia,
4.
Zamawiającemu w sytuacjach opisanych w ust. 3 przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.
5.
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego, pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie umowy.
6.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości lub części osobie
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§7
1.
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec
organów kontroli w zakresie wykonywania usługi, w tym m.in. w zakresie jakości i ilości produktów,
temperatury posiłków, przygotowania, transportu i dostarczania posiłków w zakresie wymagań
higieniczną – sanitarnych.
2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z
realizacja umowy, w szczególności spowodowane zatruciami pokarmowymi.
§8
1.
Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy
również w przypadku:
a) ogłoszenia upadłości, likwidacji bądź wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego
wobec Wykonawcy,
b) utraty uprawnień do wykonywania usług objętych zakresem przedmiotowym niniejszej
umowy,
c) naruszania przez wykonawcę zasad wykonania umowy określonych w § 2 niniejszej
d) negatywnej opinii Stacji Sanitarną- Epidemiologicznej dotyczącej norm żywieniowych,
e) nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy.
§9
1.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona transportu posiłków do siedziby
Zamawiającego.
2.
Wykonawca zapewnia niezbędną ilości termosów i lodówkę do przewozu posiłków.
3.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać codziennie z pierwszym posiłkiem jadłospis
4.
Jadłospis musi być zatwierdzony przez dietetyka Wykonawcy. Ponadto Wykonawca dostarcza
jadłospisy okresowe (dekadowy ) przez cały okres trwania umowy, również zatwierdzone przez
dietetyka.
§ 10
1.
Strony uzgadniają wartość umowy brutto na ........................zł
( słownie
złotych: .............. ....................................). Wartość umowy bez podatku VAT wynosi .................. zł.
2.
Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 2 niniejszej umowy
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wyżywienie dla pacjenta za jeden osobodzień cenę ............... złotego netto + obowiązujący podatek VAT.
3.
Cena jednostkowa określona w ust. 2, nie ulega zmianie przez okres trwania umowy z
zastrzeżeniem ust. 4 oraz klauzul waloryzacyjnych wynikających z postanowień zawartych w § 19
niniejszej umowy.
4.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT dopuszcza się zmianę ceny o zmianę stawki VAT
przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ….......................do dnia …................. roku.
§ 12
1.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wydania zamawiającemu posiłków w
godzinach wg poniższego harmonogramu:
a) Śniadanie – 7.45- 8.00
b) Obiad – 12.45 – 13.00
c) Kolacja –16.45 – 17.00

1.
Zamawiający będzie zgłaszał ilości posiłków w poniedziałki na okres od wtorku do piątku,
oraz w piątek na okres od soboty do poniedziałku włącznie, w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem
telefonu …..............................…, lub e-mailem na adres ………………….
2.
Zamawiający może korygować ilość zamawianych posiłków do godz. 15.00
§ 13
1.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić standard żywienia obowiązujący w szpitalnictwie z
uwzględnieniem możliwości realizacji odpowiednich diet oraz zapewnić odpowiednią gramaturę,
skład i kaloryczność posiłków,
2.
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o
Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jednolity: Dz.U. 2018r. poz.
2245 z późn. zm.)i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
3.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywności wg rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności
przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r, Nr 80, poz.545).
4.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania zamawiającemu wyników z
przeprowadzonych kontroli przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną (kserokopie dokumentów) po
przeprowadzonej kontroli w ciągu 3 dni.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu i wglądu do dokumentacji
GMP, GHP, HACCP Wykonawcy dotyczącej wykonywanej dla nas usługi.
§ 14
1.
Należność za realizację przedmiotu umowy, ustaloną na podstawie cen jednostkowych
podanych w §10, niniejszej umowy, wynagrodzenie za wykonanie umowy rozliczane będzie za
faktycznie ilość wydanych posiłków według cen zawartych w ofercie.
2.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT
częściowych.
3.
W celu dokonania rozliczenia okresowego wykonawca przedstawia zamawiającemu do 5 dnia
każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie zestawienie wykonanych posiłków wraz z
rozliczeniem ich wartości.
4.
Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych posiłków i rozliczenie ich wartości,
dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty
wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
5.
Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury vat na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
6.
Termin płatności strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień płatności
uważa się dzień zlecenia dokonania operacji finansowej przez Zamawiającego.
7.
W przypadku zalegania z płatnością, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek
ustawowych za zwłokę.
8.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
9.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać przysługującej z tytułu
wynagrodzenia wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
§ 15
1.
Strony ustalają swoich przedstawicieli do kontaktów roboczych:
Zamawiający: …....................................
Wykonawca: …......................................
2.
Osoba wymieniona w ust.1 będzie przekazywała informację o ilości posiłków do
przygotowania.

3.

Zmiana postanowień ust. 1 nie stanowi zmiany umowy.

§ 16
1.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od
umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w ust. 1, Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy.
4.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 17
1.
Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość
dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących
okoliczności zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a)
zdefiniowanych w § 18 okoliczności zawierających klauzule waloryzacyjne,
b)
zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być
przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie
jak wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia
rządu;
c)
zmian organizacyjnych i przekształceń po stronie Zamawiającego wynikających z decyzji organów administracyjnych;
2.
Poza sytuacjami wskazanymi powyżej, zmiana umowy może nastąpić zgodnie z przepisem
art. 144 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
3.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt 1 nie skutkuje obowiązkiem Zamawiającego
dokonania zmiany Umowy.
4.
Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 18
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1.
Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne,
- jeśli zmiany określone w pkt. a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę.

1.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
2.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w Życie przepisów zmieniających
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a
wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo
ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie
będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy,
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy
minimalnej.
3.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których
mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
4.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a), b)
i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
5.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
§ 19
1.
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawa Prawo zamówień publicznych.

4.
Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie,
a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 20
1.
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności objętej przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż …………..,- zł na każde
zdarzenie.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania
umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek
przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia.
3.
Kopia polisy ubezpieczenia stanowi załącznik nr …. do niniejszej umowy.
4.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku
Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.
§ 21
1.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
2.
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia …............... , oraz wymagania Zamawiającego
przedstawione w SIWZ z dnia …............. stanowią załączniki do umowy i są jej integralną częścią.
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