OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
HYDAC Sp. z o.o.
ul. Reymonta 17
43-190 Mikołów
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000099959, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000 złotych, której dokumentacja
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 635-000-02-22
Zwaną w dalszej części HYDAC
Niniejsze ogólne warunki zakupu mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży,
dostawy, umów o dzieło, umów o roboty budowlane i umów zlecenia, w których Hydac sp. z
o.o. w Mikołowie, zwana w dalszej części Nabywcą, występuje jako kupujący, odbiorca,
zamawiający, inwestor lub dający zlecenie, i obowiązują drugą stronę umowy, zwaną dalej
Sprzedawcą, występującą jako sprzedawca, dostawca, przyjmujący dzieło, wykonawca lub
przyjmujący zlecenie. Mają one również zastosowanie do wszelkich kolejnych tego typu
umów ze Sprzedawcą, nawet, jeśli nie zostały w umowie bądź zamówieniu wyraźnie
powołane.
Niniejsze ogólne warunki zakupu mają całkowite i wyłączne zastosowanie do
wymienionych wyżej umów. Jakiekolwiek odstępstwa od nich lub ich uzupełnienia wymagają
wyraźnej pisemnej zgody Nabywcy.
Nabywca zastrzega sobie prawo do stosowania specjalnych, dodatkowych warunków
przy zakupie przedsiębiorstw i urządzeń.
I.

Oferty
1. Nabywca związany jest jedynie swoją ofertą lub zamówieniem złożonym w formie
pisemnej i tylko w uwidocznionym tam zakresie. Dokumenty przekazane faksem,
pocztą elektroniczną lub innym elektronicznym systemem przekazywania danych
również uważane są za pisemne.
2. Sprzedawca nie zażąda od Nabywcy jakiejkolwiek opłaty w związku ze złożeniem mu
oferty, sam też poniesie koszty jej przygotowania.
3. Oferta winna zawierać dane niezbędne do jej rozpatrzenia, w szczególności numer
naszego zapytania lub zamówienia, nasz numer artykułu, jak również imię i nazwisko
pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie oferty (zajmującego się sprawą).
4. Jeżeli Nabywca zawiera umowę na potrzeby własne, Sprzedawca ma obowiązek
poznać te potrzeby i zgłosić Nabywcy swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia co do
celowości zawarcia takiej a nie innej umowy.
5. Wszystkie dokumenty dostarczone przez Nabywcę (np. plany, szkice, kalkulacje,
próbki, modele i dane multimedialne) pozostają własnością Nabywcy i nie będą
udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których Nabywca wyraził
na to uprzednią pisemną zgodę. Dokumenty te zostaną użyte przez Sprzedawcę
jedynie dla potrzeb Nabywcy i zostaną mu automatycznie zwrócone tak szybko, jak to
możliwe, po tym, gdy nie będą już dłużej potrzebne do realizacji zamówienia.
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II.

Zamówienia

Zamówienia i inne ustalenia między stronami będą wiążące tylko wtedy, jeżeli zostały
złożone na piśmie.
III.

Potwierdzenie zamówienia
1. Nabywca uzna, że doszło do zawarcia umowy tylko w razie otrzymania od
Sprzedawcy we wskazanym terminie, a w braku wskazania takiego terminu –
niezwłocznie, pisemnego potwierdzenia przyjęcia swojego zamówienia z podaniem
numeru zamówienia, numeru artykułu oraz imienia i nazwiska pracownika
odpowiedzialnego za obsługę zamówienia. Nabywca zastrzega sobie prawo do
wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na ewentualne wprowadzenie przez
Sprzedawcę jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń w potwierdzeniu przyjęcia swojego
zamówienia.
2. Jeżeli Nabywca nie otrzyma od Sprzedawcy we wskazanym terminie, a w braku
wskazania takiego terminu – niezwłocznie, pisemnego potwierdzenia przyjęcia
swojego zamówienia jak wyżej, wówczas jest to jednoznaczne z niezawarciem
umowy i wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Nabywcy z tego tytułu.
3. Jeżeli zamówienie Nabywcy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę z powołaniem
się na warunki odmienne od Ogólnych Warunków Zakupu Nabywcy, to Ogólne
Warunki Zakupu znajdą mimo wszystko zastosowanie do zawartej w ten sposób
umowy, nawet jeśli Nabywca w sposób wyraźny nie odrzucił warunków, na które
powołał się Sprzedawca. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie tego zastrzeżenia i
poinformuje o tym Nabywcę w formie pisemnej, wówczas Nabywca zastrzega sobie
prawo wycofania zamówienia, co jest jednoznaczne z nie zawarciem umowy i
wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności Nabywcy z tego tytułu.

IV.

Ceny
1. Cena podana w zamówieniu Nabywcy jest dla stron wiążąca i może zostać zmieniona
jedynie za obopólnym porozumieniem stron.
2. Jeśli nic innego nie wynika z zamówienia Nabywcy, cena obejmuje przedmiot umowy
wraz z opakowaniem, przechowywaniem, załadowaniem i transportem, łącznie z
uiszczeniem ceł, podatków i innych opłat, a także wraz ze świadectwem
pochodzenia, oznaczeniem UL, zatwierdzeniem CE lub CSE.
3. Jeżeli cena w zamówieniu została podana w walucie obcej, na fakturze Sprzedaży
ukazana zostaje cena w złotych polskich po kursie średnim NBP z dnia wystawienia
faktury.
4. W przypadku umów krajowych do ceny doliczany jest podatek VAT, o ile wcześniej
nie został ujęty w cenie.
5. Opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i właściwości
przedmiotu umowy i chronić go przed wszelkimi uszkodzeniami podczas transportu i
składowania. Nabywca zastrzega sobie prawo zwrotu Sprzedawcy opakowania na
jego koszt.
6. Sprzedawca wyśle fakturę razem z przedmiotem umowy na adres wskazany przez
Nabywcę. Faktura zawierać będzie m. in. datę wystawienia, opis materiału, jak
również inne oznaczenie (dane) wymagane przez Nabywcę, ilość i cenę, numer
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zamówienia Nabywcy pod rygorem odmowy zapłaty. Faktura nie zawierająca
powyższych danych jako niekompletna nie będzie podstawą płatności. Faktura nie
zostanie wystawiona wcześniej niż w dniu wysyłki.
7. W przypadku, gdy Sprzedawca wystawi fakturę: (a) nie potwierdzoną kopią u
wystawcy, (b) której kwota podatku wykazana na oryginale jest różna od kwoty na
kopii, (c) więcej niż jedną dokumentującą tę samą sprzedaż, (d) podając kwoty
niezgodne ze stanem faktycznym lub czynności, które nie zostały wykonane lub
stawkę VAT niezgodną z przepisami, (e) potwierdzającą czynność sprzeczną z
prawem – wyrówna Nabywcy szkodę powstałą w wyniku ustalenia zobowiązania
podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Nabywcę przez organ
skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.
V.

Obowiązki Sprzedawcy
1. Terminy i zakres dostawy określone w zamówieniu Nabywcy są wiążące.
2. Sprzedawca ma obowiązek każdorazowego informowania Nabywcy o powstałych
okolicznościach zagrażających dotrzymaniu przezeń terminu dostawy. Nie zwalnia to
jednak Sprzedawcy z obowiązku terminowego dostarczenia przedmiotu umowy.
Jeżeli stanie się oczywiste, że z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy termin
dostawy przy wykorzystaniu przewidzianego środka transportu nie zostanie
dotrzymany, Sprzedawca na własny koszt wyśle przedmiot umowy ekspresowym
(szybszym) środkiem transportu.
3. Nabywca nie ma obowiązku kontrolować przedmiotu umowy niezwłocznie po
dostawie. W razie wykrycia, również późniejszego, przez Nabywcę, że przedmiot
umowy już w chwili dostawy pod względem ilości lub jakości nie odpowiadał w pełni
umowie, może on, wedle swego wyboru, zmniejszyć przedmiot umowy o brakujące
lub będące nieodpowiedniej jakości jego części lub zażądać od Sprzedawcy jego
natychmiastowego uzupełnienia. Postanowienie to nie uchybia zastrzeżeniu kary
umownej na wypadek opóźnienia.
4. Za opóźnienie w dostawie Sprzedawca zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości
0,3% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,
nie więcej jednak niż 20% tej wartości. Nabywca zastrzega sobie prawo dochodzenia
od Sprzedawcy odszkodowania przewyższającego rozmiar kary umownej.
5. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy Nabywca będzie
miał prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku
Sprzedawca zwróci Nabywcy wszelkie sumy otrzymane od niego na poczet jeszcze
nie zrealizowanych dostaw.
6. Jeżeli dostawa przedmiotu umowy będzie się wiązać z wniesieniem lub
pozostawieniem składników mienia Sprzedawcy na teren Nabywcy, Sprzedawca
ubezpieczy te składniki w pełnym zakresie od ognia i wszelkiego ryzyka do pełnej
wartości odtworzeniowej.
7. W odniesieniu do produktów, do których mają zastosowanie przepisy o urządzeniach
elektrycznych, Sprzedawcę będzie się uważało za ich producenta, w związku z czym
będą na nim spoczywały obowiązki związane z wycofaniem produktu z użycia, a
także ze sprawami rejestracyjnymi. Nabywca może przekazać numer rejestracyjny
ostatecznemu odbiorcy.

VI.

Wysyłka, kwestie logistyczne
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1. Bazę dostawy oznacza się zgodnie z warunkami Incoterms 2010. Jeżeli inaczej nie
zastrzeżono w ofercie lub zamówieniu Nabywcy, przedmiot umowy dostarczany jest
na warunkach DDP Mikołów w terminie wskazanym w ofercie lub zamówieniu
Nabywcy. Nabywca przyjmuje wszelkie dostawy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00, wyjąwszy dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca
zobowiązany jest awizować dostawę z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
Nabywca nie ma obowiązku przyjmować nieuzgodnionych dostaw wcześniejszych lub
częściowych.
2. Sprzedawca wskaże w dokumentach przewozowych adres dostawy, numer i datę
zamówienia, numer i opis materiału oraz imię i nazwisko pracownika
odpowiedzialnego za wysyłkę. Dane te Sprzedawca umieści również na samym
opakowaniu przedmiotu umowy.
VII.

Jakość i gwarancja
1. Przedmiot umowy odpowiada uznanym regułom nauki i techniki, wszelkim
specyfikacjom i rysunkom Nabywcy oraz wszelkim wzorom, opisom i broszurom
przekazanym Nabywcy przez Sprzedawcę, jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa
i może zostać wprowadzony do obrotu, został wykonany z właściwego materiału
i przy dołożeniu należytej staranności, jest wolny od wad i zdatny do użytku zgodnie
z przeznaczeniem określonym przez Nabywcę lub któregokolwiek z jego klientów.
2. Sprzedawca z rozsądnym wyprzedzeniem, najpóźniej w chwili składania oferty,
powiadomi Nabywcę o ewentualnej zmianie, w stosunku do poprzednich umów,
stosowanego materiału, procesu technologicznego lub metod produkcji.
3. Nabywca preferuje sprzedawców, którzy posiadają certyfikowany i wdrożony system
zarządzania jakością zgodny z normą PN EN ISO 9001:2001. Nabywca zastrzega
sobie prawo dokonywania w siedzibie Sprzedawcy audytu Systemu Zarządzania
Jakością. Z prawa tego korzystać będą mogli również klienci Nabywcy. Sprzedawca
udzieli Nabywcy i jego klientom wszelkiej informacji oraz wsparcia.
4. Sprzedawca ma obowiązek zbadać jakość przedmiotu umowy przed jego wysyłką lub
wydaniem.
5. Sprzedawca udziela na przedmiot dostawy (urządzenie) gwarancji jakości na okres
nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty uruchomienia systemu, w którym zostanie
zamontowane urządzenie, u jego końcowego użytkownika, ale nie dłużej niż 48
miesięcy od daty dostawy. Jeżeli w umowie między Nabywcą a jego klientem
zostanie zastrzeżony dłuższy okres gwarancyjny na urządzenie, w którym został
zainstalowany przedmiot umowy, ten dłuższy okres gwarancyjny będzie miał
odpowiednie zastosowanie do okresu gwarancji Sprzedawcy, jednak nie dłużej niż 48
miesiące od daty montażu urządzenia.
6. Nabywca zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o ewentualnej wadzie
w terminie 14 dni od chwili jej wykrycia. Sprzedawca zobowiązany jest, wedle wyboru
Nabywcy, naprawić wadliwy przedmiot umowy w miejscu, w którym się w chwili
wykrycia wady znajdował w kraju lub za granicą, lub wymienić go na wolny od wad w
terminie 14 dni licząc od chwili dostarczenia mu powiadomienia Nabywcy o wykryciu
wady. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Nabywca ma prawo od umowy
odstąpić i żądać od Sprzedawcy zwrotu swojego świadczenia, może też dokonać
samodzielnej naprawy przedmiotu umowy lub ją zlecić innemu podmiotowi na koszt
Sprzedawcy. Wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą przedmiotu umowy w
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ramach gwarancji, w tym z naprawą lub wymianą zastępczą, ponosi Sprzedawca.
Sprzedawca ponownie udzieli Nabywcy gwarancji jakości na naprawiony lub
wymieniony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty naprawy lub
wymiany, o ile nie postanowiono inaczej.
7. Naprawa lub wymiana przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy nie pozbawiają
Nabywcy prawa do żądania od Sprzedawcy odszkodowania w tym w szczególności
pokrycia strat, które poniósł wskutek wadliwości przedmiotu umowy zarówno w kraju,
jak i za granicą.
8. Sprzedawca zapewni dostępność części serwisowych i zamiennych do przedmiotu
umowy po cenach obowiązujących w chwili złożenia przez Nabywcę zamówienia
przez okres dziesięciu lat licząc od dnia dostawy.
9. W przypadkach szczególnie pilnych Nabywca ma prawo do samodzielnej naprawy
wadliwego przedmiotu umowy lub do zlecenia naprawy osobie trzeciej. Wszelkie
koszty związane z taką naprawą pokryje Sprzedawca. Za przypadki szczególnie pilne
będzie się uważało przypadki grożące przerwaniem toku produkcji Nabywcy,
niemożnością świadczenia usług przez Nabywcę, niedotrzymaniem przez Nabywcę
terminów lub naliczeniem Nabywcy kar umownych.
VIII.

Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w granicach przewidzianych przez prawo.
2. Sprzedawca gwarantuje, że przedmiot umowy wolny jest od roszczeń osób trzecich
obejmujących ich własność intelektualną, to jest w zakresie praw autorskich,
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych i tym podobnych. Gdyby
okazało się inaczej, Sprzedawca poczyni wszelkie kroki w celu umożliwienia
Nabywcy prowadzenia jego normalnej działalności w sposób niezakłócony.
3. Sprzedawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody Nabywcy wynikłe z
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z naruszenia własności
intelektualnej osób trzecich, włączając w to utracone korzyści i konieczność
przeprowadzenia akcji serwisowej w odniesieniu do produktów dotkniętych wadą
seryjną. Mając to na uwadze Sprzedawca ubezpieczy się od takiej szkody na
odpowiednią sumę, co jednak w żaden sposób nie ograniczy jego odpowiedzialności
względem Nabywcy.
IX.

Zakaz zastrzeżenia własności, zachowanie tajemnicy i zakaz reklamy
1. Nabywca nie uznaje jakiegokolwiek zastrzeżenia własności przedmiotu umowy na
rzecz Sprzedawcy poza chwilę dostawy przedmiotu umowy.
2. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od
siebie (m.in. rysunki, plany, próbki, modele, dane komputerowe i programy) i bez
wyraźnej pisemnej zgody drugiej strony nie wyjawiać ich osobom trzecim, a spośród
swoich pracowników tym, którym wyjawienie danej informacji nie jest niezbędne dla
prawidłowego wykonania umowy, oraz zwrócić je niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni po ustaniu ich przydatności do celów, dla których je przekazano.
3. Bez wyraźnej pisemnej zgody Nabywcy sprzedawca nie będzie podawał do
publicznej wiadomości, jak również do wiadomości osób trzecich, faktu pozostawania
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w danej chwili lub w przeszłości w stosunkach handlowych z Nabywcą. Sprzedawca
nie będzie też bez wyraźnej pisemnej zgody Nabywcy używał jego znaków
towarowych ani firmy w jakichkolwiek materiałach reklamowych lub promocyjnych.
Narzędzia i urządzenia

X.

Jakiekolwiek narzędzia, urządzenia itd., za które Nabywca zapłacił w całości lub w części,
stają się odpowiednio własnością lub współwłasnością Nabywcy i będzie się uważało, że
zostały Sprzedawcy jedynie użyczone.
Zapłata

XI.

1. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono w ofercie lub zamówieniu Nabywcy, faktura jest płatna
w pierwszy wtorek po terminie 60 dni od daty jej otrzymania przez Nabywcę na
podane w fakturze konto bankowe. Przesunięcie to nie będzie uważane za
opóźnienie. Nabywca ma prawo dokonać skonta w wysokości 3% kwoty do zapłaty w
przypadku dokonania płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru wraz z
fakturą. W przypadku dokonania zapłaty ze skontem Sprzedawca ma obowiązek
wystawić Nabywcy fakturę korygującą. W przypadku dostawy częściowej Nabywca
ma prawo zatrzymania 10% kwoty do zapłaty aż do otrzymania całości dostawy.
Dokonanie przez Nabywcę płatności nie może być rozumiane jako odbiór techniczny.
W przypadku dostawy przedterminowej termin zapłaty liczony będzie tak, jak gdyby
dostawa nastąpiła w ostatnim dniu terminu.
2. Jeżeli Sprzedawca jest podmiotem kraju członkowskiego Unii Europejskiej innego niż
Polska, dołączy do faktury dokument wysyłkowy i list przewozowy. Jeżeli Sprzedawca
jest podmiotem kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej, dołączy dodatkowo
dokumenty niezbędne do dokonania odprawy celnej oraz dokument poświadczający
preferencje celne.
XII.

Zakaz cesji

Sprzedawca nie dokona na rzecz osób trzecich cesji jakiejkolwiek wierzytelności, która mu
przysługuje wobec Nabywcy bez jego pisemnej zgody.
XIII.

Zawieszenie

O ile nie ustalono inaczej, Nabywca będzie miał prawo zawiesić wykonanie złożonych
zamówień na okres do trzech miesięcy. Koszty magazynowe ponoszone przez Sprzedawcę
w okresie zawieszenia będzie ponosił Sprzedawca. Nabywca nie będzie również odpowiadał
za jakiekolwiek inne koszty, które poniesie Sprzedawca w okresie zawieszenia. Terminy
dostaw zostaną wydłużone o długość trwania zawieszenia. Zawieszenie w tym trybie,
wykonania umowy, wyłącza wszelkie roszczenia odszkodowawcze Sprzedawcy z tego tytułu.
XIV.

Odstąpienie

Nabywca ma prawo odstąpić od złożonych zamówień. W takim przypadku Nabywca pokryje
Sprzedawcy wydatki, które Sprzedawca poniósł w związku z pracami ukończonymi i
materiałami wykorzystanymi do chwili odstąpienia, pod warunkiem, że Sprzedawca
udokumentuje poniesione wydatki i wystawi stosowną fakturę VAT. Jednocześnie na
Nabywcę przejdzie własność produktów wytworzonych lub nabytych przez Sprzedawcę do
chwili odstąpienia, a Sprzedawca dostarczy je Nabywcy w terminach i do miejsc wskazanych
w zamówieniach.
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Siła wyższa

XV.

1. Żadna ze stron nie będzie ponosić negatywnych skutków niewykonania lub
nieterminowego wykonania przez siebie umowy, w tym w szczególności w przyjęciu
przedmiotu umowy, jeżeli to niewykonanie lub opóźnienie spowodowane było
działaniem siły wyższej. Za przypadki działania siły wyższej uznaje się w
szczególności klęski żywiołowe, katastrofy przemysłowe, wojny i zamieszki oraz akty
organów władzy. Za przypadki działania siły wyższej nie uznaje się strajków,
lokautów i innych problemów na linii pracodawca-pracownik.
2. Strona dotknięta działaniem siły wyższej obowiązana jest w terminie pięciu dni od
chwili jej wystąpienia do powiadomienia drugiej strony o zaistnieniu przypadku siły
wyższej i podania przewidywanego okresu jej trwania. Działanie siły wyższej
potwierdzone zostać musi zaświadczeniem regionalnej izby gospodarczej.
Niespełnienie tego obowiązku we wskazanym terminie pozbawia stronę prawa
powoływania się na działanie siły wyższej.
3. Jeżeli działanie siły wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż 30 dni, każda ze
stron ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym. W takim wypadku strony zwrócą sobie wzajemnie to, co od siebie
otrzymały, i staną się wolne od obowiązku przyszłych świadczeń.
XVII.

Ustalenia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają wyrażonej zgody obu stron w
formie pisemnej. Nabywca zastrzega sobie jednakże prawo do jednostronnej zmiany,
w każdym czasie przed dostawą, specyfikacji przedmiotu zamówienia, tak pod
względem parametrów technicznych, jak i ilości.
2. Między stronami obowiązuje wyłącznie prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. Ewentualne nieskorzystanie przez Nabywcę z któregokolwiek z praw przysługujących
mu na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu nie będzie rozumiane jako
zrzeczenie się tego prawa i nie będzie stanowić przeszkody w korzystaniu przez
Nabywcę z tego prawa w późniejszym czasie.
4. Ewentualna nieważność, bezskuteczność lub niemożność przeprowadzenia
któregokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu nie ma
wpływu na pozostałe. Strony godzą się, by na miejsce takiego postanowienia przyjęte
zostało takie, które w dopuszczalnych przez prawo ramach stoi najbliżej niego pod
względem pierwotnego sensu przyjętego przez strony.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między stronami jest
właściwy rzeczowo sąd w Katowicach.
6. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach zakupu i w umowie stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Niniejsze ogólne warunki zakupu wchodzą w życie 1 lipca 2011 roku
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