
 

Załącznik nr 4  
do zapytania ofertowego  

CIS-WAZ.2720.48.2020 z dnia ……………………… 

UMOWA NR ......./CIS-WAZ.2720.48.2020 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr CIS-WAZ.2720.48.2020 z dnia  ……………………… pomiędzy 

Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP: 701-023-61-79,  
REGON: 142396858, zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje 

…………………………………. 

a 

……………. z siedzibą w ………………. przy ul. ……………., kod …………. wpisanym …………………….., posiadającym nr 
NIP ……………. i nr REGON: ………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:  

……………………………………………………… 

zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup sprzętu informatycznego do realizacji bieżących zadań Centrum 
Informatyki Statystycznej.  

2. Specyfikacja sprzętu, o którym mowa w ust. 1, określona jest w Opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
umowy.  

3. Przedmiot umowy obejmuje dostawę sprzętu, o którym mowa w ust. 1 i 2, do siedziby Zamawiającego 
Centrum Informatyki Statystycznej, adres al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. Wykonawca 
zobowiązany jest należycie zabezpieczyć sprzęt na czas przewozu. 

§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma łączne 
wynagrodzenie, określone na podstawie Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
umowy, w wysokości netto ……………. zł (słownie: ………………. złotych i …../100), plus podatek VAT 
obliczony wg. stawki 23% w kwocie …………………. zł, co stanowi kwotę brutto ……………. zł (słownie: 
…………………………… złotych i …………………../100). 

2. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy, w tym koszty: dostawy , licencji, gwarancji oraz koszty transportu, podróży, 
opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 7 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 
23 grudnia 2020 r., w zależności od tego który z tych terminów wystąpi jako pierwszy 

§ 4 

POTWIERDZENIE REALIZACJI UMOWY 

1. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany 
przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, potwierdzający należyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia w protokole odbioru, zastrzeżeń do wykonania przedmiotu umowy, 
Wykonawca niezwłocznie usunie zgłoszone zastrzeżenia, dochowując terminu realizacji umowy 
określonego w § 3. 

3. Protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, o którym mowa w 
ust. 1, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy. 



 

4. Wzór protokołu odbioru określa Załącznik nr 3 do umowy. 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości określonej w 
Formularzu cenowym zawartym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 21 dni od daty 
otrzymania faktury VAT. 

2. Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę 
faktur za realizację przedmiotu umowy. zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4.  

3. Faktura będzie wystawiona na rzecz Zamawiającego z podaniem numeru umowy, 
wyszczególnieniem nazwy towaru lub usługi, kwoty netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości 
brutto, a także informacji o podzielonej płatności, jeśli dotyczy.  

4. Faktura wystawiona w formie papierowej dostarczona zostanie na adres Zamawiającego: Centrum 
Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa w ciągu 7 dni od daty jej 
wystawienia.  

Bezpośrednio po wystawieniu faktury Wykonawca prześle jej skan na adres e-mail ……………………  

5. Faktura będzie dostarczana do Zamawiającego najpóźniej w dniu 28 grudnia 2020. 

6. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r poz. 2191). Zamawiający korzysta z Platformy Elektronicznego 
Fakturowania: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania. 

7. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1, uważa się złożenie 
w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego 

§ 6 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

1. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy oraz do dokonania 
odbioru ze strony Zamawiającego będą ………… tel. 22 ………… e-mail …………, lub ………… tel. 22 ……….., 
e-mail …………., lub ……… …………. tel. 22 ………….. e-mail ……………. 
zaś ze strony Wykonawcy ……….. tel. ………. e-mail …………………….. 

2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw 
związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że 
związane są warunkami ustalonymi w umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z należytą starannością, zgodnie z ofertą 
i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 
wykonania umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, 
które skieruje do wykonania umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania 
zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia, jego 
własne. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich 
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Zamawiający jest 
zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych z 
wykonaniem umowy, leżących po jego stronie, a zgłoszonych w formie pisemnej przez Wykonawcę. 
Brak pisemnej informacji o zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z 
wykonywaniem umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od 
odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z powodu opóźnienia bądź braku współdziałania ze strony Zamawiającego 
albo kwestionowania zasadności naliczenia kar umownych za opóźnienie lub niezrealizowanie 
przedmiotu umowy w terminie. 
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§ 7 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt, na okres 24 miesięcy, liczony od daty 
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4.  

2. Szczegółowy opis realizacji gwarancji zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Zgłoszenia awarii sprzętu przyjmowane będą w dni robocze poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 
- 16.00 telefonicznie nr ………………………………., faksem ………………………….., lub e-mail ………………………..  

4. Wykonawca gwarantuje, że odebrany przedmiot umowy, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 

5. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający może 
dokonać tych czynności we własnym zakresie i kosztami obciążyć Wykonawcę.  

6. Okres rękojmi za wady biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru i trwa przez cały okres 
gwarancji określony w ust. 1 . Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po 
terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie. 

7. Korzystanie przez Zamawiającego z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z 
tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. 

8. Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną, przez 
upoważnionych pracowników Zamawiającego, a także prawo do przemieszczenia zainstalowanego 
sprzętu bez utraty gwarancji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy pracowników Zamawiającego.  

§ 8 

ZMIANA UMOWY 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem 

zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 6 ust. 1, kiedy dla 
skuteczności zmiany, z uwzględnieniem pozostałych uregulowań umowy, wystarczające jest 
poinformowanie pisemnie drugiej strony. 

2. Niezależnie od uregulowań określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Strony 
dopuszczają  możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanego w Ofercie sprzętu i zachodzi konieczność 
zastąpienia go innym. Zamawiający dopuszcza zmianę modelu oferowanego urządzenia na inny 
spełniający wymagania określone w Umowie i załącznikach do Umowy, w szczególności na nowszy 
sprzęt, pod warunkiem że zmiana wynika z faktu, iż sprzęt określony w Ofercie nie jest już dostępny 
u jego producenta lub dystrybutora z zastrzeżeniem zachowania ceny określonej w Formularzu 
cenowym. 

3. Strony ustalają, że wprowadzenie zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego wymiarze. 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 
2 ust. 1. 

2. Za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 
po jego stronie, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać 
odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 



 

6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają 
jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.  

 

§ 10 

ROZWIĄZANIE – ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia 
umowy. 

2. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca przekroczy termin wykonania przedmiotu umowy o więcej niż 5 dni 
kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 3, 

2) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 

3) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia 
i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) stanowiących podstawę do 
rozwiązania umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych 
postanowień umowy i usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo 
złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być 
sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt. 2) i 3). W tym przypadku 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, 
bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. 

5. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 
niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co do niewykonanej części umowy, w 
związku z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od 
drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

§ 11 

SIŁA WYŻSZA 

1. występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej 
obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, epidemie, ataki terrorystyczne, 
strajki. 

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań w ramach umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. 

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie 
zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą 
okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty 
zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny 
zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po 
zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała 
wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. 

4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej 
oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie 
swoich zobowiązań. 

§ 12 

POUFNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących 

Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym 
współpracujących jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji umowy. 

2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności materiałów i danych, o 
których mowa w ust. 1, jeżeli informacje co do których taki obowiązek istniał: 



 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy 
do ich ujawnienia,  

2) muszą być ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego 
na ich ujawnienie, 

3) stały się publicznie dostępne bez naruszania zapisów umowy. 
3. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w przypadku gdy obowiązek ujawnienia 

informacji wynika z przepisów prawa. W przypadku konieczności ujawnienia informacji Wykonawca, 
o ile jest to prawnie dopuszczalne, poinformuje Zamawiającego o nałożeniu na niego obowiązku 
ujawnienia informacji i dołoży wszelkich starań aby zakres ujawnianych informacji nie wykraczał 
poza obowiązek nałożony przepisami prawa. 

4. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu 
umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jej wykonania. 

5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1, przez swoich pracowników, podwykonawców i 
osoby trzecie, którym Wykonawca ujawnił informacje o Zamawiającym uzyskane w wyniku realizacji 
Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego, obejmujących: 
1) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych lub innych, 

które przepisy te zastąpią oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u 
Zamawiającego, 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacje, które mogą mieć wpływ 
na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego, 

3) dane statystyczne – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r, o statystyce 
publicznej.  

7. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów zawartych przez Wykonawcę 
z Pracownikami świadczącymi usługi, których kopie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 
wglądu Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zapewni oraz zobowiąże podmioty wskazane w ust. 5 powyżej do pełnej ochrony 
informacji uzyskanych od Zamawiającego w wyniku realizacji umowy oraz pełną ochronę danych 
osobowych na warunkach zgodnych z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony informacji oraz danych osobowych i prywatności. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wystąpią u Zamawiającego lub osób 
trzecich w związku nieprzestrzeganiem obowiązku zachowania poufności określonego w umowie. 
W szczególności Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku 
wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniem do Zamawiającego związanym z naruszeniem 
poufności lub dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

10. Strony zgodnie potwierdzają, że w przypadku, gdy trakcie realizacji przedmiotu umowy dochodzić 
będzie do przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników Stron umowy, 
dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyłącznie w celu 
realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, w 

sposób odpowiadający wykonywaniu prac przez podmiot zawodowo realizujący działalność 
gospodarczą, objętą przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do zapewnienia 
kompetentnych osób do współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową, które nie będą 
mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 



 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 
7. Integralną cześć umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 Formularz cenowy z oferty Wykonawcy. 
Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

data, podpis       data, podpis  
  



 

Załącznik nr 1 do umowy nr            / CIS-WAZ.2720.48.2020 

 

OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  



 

 

Załącznik nr 2 do umowy nr            / CIS-WAZ.2720.48.2020 

 

FORMULARZ CENOWY 

 
  



 

Załącznik nr 3 do umowy nr            / CIS-WAZ.2720.48.2020 

 

Protokół odbioru 

  

Zamawiający         Wykonawca 
Centrum Informatyki Statystycznej 
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 

Osoby dokonujące odbioru 
w imieniu Zamawiającego:     w imieniu Wykonawcy: 

…………………………………………………………………  ………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko      imię i nazwisko 

 
Na podstawie umowy nr ….…../CIS-WAZ.2720.48.2020 z dnia ……………… 2020 r., przedstawiciele 
Zamawiającego i Wykonawcy, przeprowadzili odbiór sprzętu dla Centrum Informatyki Statystycznej. 

Specyfikacja odbioru: 

Lp. producent / model 
 

Liczba 
sztuk Numery fabryczne  

1    

…    

Dostawa jest zgodna z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 
nr 1 do umowy, w zakresie parametrów technicznych, dostarczonego sprzętu - TAK / NIE*) 

Przedmiot umowy 

1. Został wykonany należycie *) Bez zastrzeżeń. Zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie 
i załącznikach. 

2. Nie został wykonany należycie *), ponieważ: …………………………………………………………………………… 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i dla Wykonawcy. 

*) niepotrzebne skreślić. 

W imieniu Zamawiającego      W imieniu Wykonawcy 

data, podpis        data, podpis 
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