
opis przedmiotu zamóWienia - sUkcesywna dostawa jaj

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

Wzor

pomiędzy:
Gminą Miastem Płock
NlP 7? 4 31 3ś 7I2

reprezentowanym przez:

UMowA NR .,.,,, /MP34 /2o19{1r,nór)
zawarta w dnj]u 23.72.2 0 19r W Płocku

Pl. stary Rynek 1 09-400 Płock

Danutę Komosę - D}Tektora Mieiskiego Prżedszkola nr 34 z oddziałami lntegracyjnymi w
Płocku

dzialającą na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 485/2015 z dnia 25.06.2015
roku,

zwanym dalej,,Zamawiająrym']

a

zwaną dalej,,Wykonawcą"

W wyniku przeprowadzonelo przez
Miejskie Przedszkole Nr 34 W Płock-u, z siedzibą ul, Harcerska 2, 09-410 Płock
postępowania o udzie]enie żamówienia publiczne8o w trybie zaptosżenia do złożenia ofefty
z8odnie ż Art, 4 pkt 8 UsTA\Ą^a - PMWo ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH oraz REGULAMINEM
UDzIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLIcZNYcH W Miejskim Przedszkolu Nr 34 W Płocku na sukcesywną
dostawę jajdia Miejskie8o Przedśzkola nl34 w Płocku Wroku 2020r,

Zakres Świadczenia Wykonawcy Wynikający z ninieiszej umowy jest tożsamy z je8o
zobowiązaniem zawartym W ofercie, a przedmiot umowy z8odny z przedmiotem zamóWienja
określonym W oPIslE PRZEDMIoTU zAMOWIENIA, oferta i oPIs PRZEDMloTU zAMoWIENIA są

integralną częścią umowy.

§1

przedmiot i zakres dostaw
PIzedmiotem umo\Ąy jest sukcesy,vvna dostawa jaj zwanych dalejtowarem, do Zamawiającego

- Miejskiego Przedsżkola Nr 34 ul. Harcerska 2 W Płocku,
zakles rzeczow przedmiotu umowy określa formularz asoftymentowo-cenowy, stanowiąry
załącznik nr 1 do niniej§zej umowy.
Wszystkie toWaIJ będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać lłymagania zawarte
wopi§ie przedmiofu zamÓWienia określonym W slwz oraz wustawie 2 dnia 25 sierpnia2006r
o beżpieczeństwie żywności i ż},wienia (t.j. Dz,U. z 2019r. poz. 1252 z późn, zń.) wsżystkie
towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wyma8ania Wymienione W

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 L W sprawje grup ŚrodkóW
spożywczych przeznaczonych do spażedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
ośWiaty oĘz \,rymagań, jakie musżą spełniać środki spoży,vvcze stosoWane W ramach żyłVienia
zbiorowe8o dzieci i młodzieży W tych jednostkach {Dż. U. ż 2oL6 r. poz. 1754').
Wszy§tkie towaly będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wyma8ania
\łrymienione \ł rozporżądzeniu Par]amentu Eulopejskiego i Rady [WE) ńr 1333/200B z dnia
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opis przedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawajaj

dla Mie]skiego Prredsrkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

Wzor
16 grudnia 20oB r, w sprawie dodatkóW do żywności (Dz, UĘ. UE L 354 z 31,.I2.2008, str.76,
zpóżn.zfi.),

5, Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą odpowiadaĆ warunkom

iakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem
ży,Wnościowym wraz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HAccP

6, Materiał opakowanioWy winien być dopuszczony do kontakfu ż żywnością. Każdyasortyment
produktÓW musi być dostarczonyW oddzielnym pojemniku.

7, Wykonawca zobowiązu'e się do nieodpłatne8o użyczenia skźynek przy każdorazowej
dostawie towaru na okres do następnej dostawy.

8, DostaWa odb}ĄVaĆ się będzie tlansportem Wykonawcy.
9, DosĘWa przedmiotu zamóWienia wykonyłVana będzie środkami transportu spełniającymi

W}łnogi sanitame, zgodnie z Ustawą z dnia 25 §ierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie ż},WnoŚci

i żywienia (t.j. Dz.U. z 201,9t. poz.1252 zpóźn. zm.).
lO, zamawiaiący zap|aci ża faktycznie zamóWione i dostarczone ilości towaru. llości produktóW

podane W formularzu asortymentowo-ceno\^ym są szacunkowe i mo8ąuiec zmniejszeniu, Ęn,
nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamÓWienia, w Wyniku czego nie mogą stanowiĆ podstaw
do zgłaszania roszczeń z §Ąułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy
rea]izacji dostaw. Zamawiąący nie będzie ponosił ujemnych skutkóW finansowych
spowodowanych zmniejszeniem ilości i WartoŚci dostaw Zamawiająry zastrzega sobie prawo
zmian ilościoltych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia ż żastźeżeniem,
iż W wyniku wW zmian nie zosĘnie pĘeklocżona Wartość umowy,

§2
Termin dostawy

l, Dostawa towaru określonego w § 1 będzie zrealizowana sukcesylvnie W okresie od dnia
01,01,2020r do dnia 31,.12.2020l.
Wykonawca zobowiązuje się do dosĘrczania ploduktóW pocbodzenia zwierzęcego wraz
z handlowym dokumentem identyfikacinym.
Wykonawca będzie realizowal dostawy produkóW na podstawie otrzymyłVanego
od Zamawiającego bieżące8o zapotrzebowania określaiącego rodzaj, ilość, termin,
docelowe miejsce dostaw},, osobę odpoWiedzialną za odbiór produktów'
Zamówienie zamawiający prżekazuje te]efonicznie ]ub za pośrednictwem poczty
elektronicznei do Wykonawcy.
Na zgłoszone zapotrzebowanie do 8odziny 15oo Wykonawca zobowiązuje się realizować
dostawy każdorazowo W ustalonych 8odzinach następnego dnia roboczego W godzinach
6|00-7|00,
Dostawa towanr odb}ĄVaĆ się będzie do wskażanych przez uprawnione8o pmcownika
Zamawiającego pomieszcueń w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 34 ul. Harcercka 2,

Płock, z8odnie z folmularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 1b
dO OPISU PRZEDMIOTU UAMOWIENIA,
Procedura odbioru polega na ocenie zgodności rzeczowe) dostarczonych produktóW
ż żapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych,
terminami ważności, poprawnością opakowania, ocenie jakości produktóW Wg cech
organoleptycznych, możliwej do dokonania przez odbierające8o na etapie odbioru bez
naruszenia opakowania jednostkowego, stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności W
powższym zakresie skutkuje Wszczęciem procedury reklamacyjnej, Niezlealizowanie
rcklamacji W terminach przewidzianych W art. B umo\Ąy skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej partii produktóW i stwierdzeniem tego faktu na dokumencie
dostawy - W tahm prżypadku kerokopia dowodu dostawy pozostaje u Zamawia'ącego,
okoliczności te należy traktować jako niezrea]izowanie przez Wykonawcę dosta\ły w8
z8łoszonego zapotrżeboWania.

6,
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Wzor
Zamawiający zastrze9a sobie pńWo odmo\Ąy przięcia do§tawy w całości w przypadku
braku okazania przez Wykonawcę dokumentów, o kórych mowa W § 1 ust. 9, § 2 ust, 2.

Niedostarczenie zamóWionych produktówW uz8odnionym telminie lub odmoWa do§tawy
zostanie udokumentowana notatĘ służboWą, Powyższe inrydenty sumują się z opisanymi
w pkt. 7,
Zaistnienie trzech incydentów opisanych w pkt 7 i 9 tj.: odmowa przez Zamawiającego
przięcia towaru nieżgodnego z zamówieniem lub brak dostarczenia ZamóWionych
towaróW [odmowa dostawy przez Wykonawcę] może skutkować rozwiązaniem umowy z
winy Wykonawcjł

tel,.,,,,.,..,..,.,.,,,,,,,,,..,.,....

ll, Do dokonylvania zamóWień i odbioru towaru ze strony Zamawiającego upoważniony/,a
j est intendent lub osoba zastępująca.

l2, Wykonawca Wyznacza do prżyjmowania Wjego imieniu oŚwiadcżeń oraz
reprezentowania wspruwach zWiązanych z Iealizacią niniejszej umoWy osobę

emai],,,.,,.,,,,,..,..,,.,,..,..,,,,,.

l]. W przypadku nie zrealizowania zamÓWienia w terminie, o którym mowa W § 2 ust, 5,

Zamawiający zastrze8a sobie pmwo dokonania zakupu interwencyjnego [t,j, towarów
zamóWionych a nie zrealizowanych na nie dostaw) u innego Wykonawcy w ilości i
asortymencie nie zrealizowanej W terminie dostalry,

l,ł, W prżypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się Wartość przedmiotu umowy o

WartoŚĆ tego zakupu,
15, W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do żWrotu

zamawiającemu różniry pomiędzy ceną żakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz
ewentualne koszty transportu,

§3
cena

1. Wańość umowy, ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w formularzu
asoĄ,'rnentoWo-cenowym IZa}ącznik nr 1 do umowy),
wynosi,.,,, ,,,.,.,..,.,.,..,.,. ..,,,,,,.,,złotych netto
oraz .,.,......,..,...,.,.,,.,.,..,..,..,.,.,,.,.,..,. złoEych §tułem podatku VAT (stawki podatku VAT z8odnie
z załącznikiem asor§T nentowo ilościowym żałączonym do niniejszej umowy]

Łącznie całkowita waftość umo,,ły brutto wynosi

ceny uyszczególnione w ofercie w formu]arzu asortymentowo-cenowym będą stałe przez
cały okres realizacji umowy.
W cenie zawarte są koszty W tym między innymi : koszty opakowania, ubezpieczenia towaru,
transporfu do Miejskiego Przedszkola nr 34 ul. Harcerska 2, 09-410 Płock, oraz załadunku,
Iozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie zamawiającego.

3.
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dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Plocku na 2020 rok

Wzor
§4

warunki płatności

l, Dane do Wystawiania fa}cury VAT za sukcesywną dostawęjaj
Nabywca:
Gmina - Miasto Płock
Pl. stary Rynek 1,
09-400 Płock
NIP 77 4 31 35 7a2

odbiorcaI
Miejśkie Przedszkole Nr 34 im. Kubu§ia Puchatka i |ego Przyiaciół z oddziałami
Inte8racyjnymi w Płocku
ul. Halcerska 2,
09-410 Płock
Filia ul. Pocztowa 13

2, Zamawiająry ośvńadcża, że w budżecie na Iok 2020 posiada śIodki płatnicze na
ure8u]owanie należnoŚci na lvJkonanie przedmiofu umo\Ąry: Zadanie P2 zakup Środków
żywn ości d ział 8 01, ro zdział 80L04, para9raf 4220 .

], Płatność będzie dokonana prżeż Zamawiającego przelewem w żłotych polskich na konto
podane na fakturze W terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo Wystawionej faktury po dostawie każdej u partii towaru.

4, Fakfura Wykonawry bystawiona będzie zgodnie z Warunkami zawartymi W § 3,
5, Faktura Wykonawcy nie może być Wystawiona z Wcześniejszą daĘ niż data Wydania partii

towaru,
6, Wykonawca zobowiążany jest dostalczyĆ fakturę Wraz z dostawą towaru,
7, za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
8, Koszty obsłu8i bankowej poWstałe w banku Zamawiającego pokryl,va Zamawiający; ko§zty

obsłu8i bankowej powstałe W banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca,
9, Zamawiający oświadcza, że będzie realiżować płatności za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, Zap}atę W tym systemie uznaje się
za dokonanie płatnoŚci W terminie ustalonym W §4 umowy.

l0, Wykonawca oświad,cza, że numer rachunku roz]iczeniowego Wskazany we wszystkich
fakturach, które będą Wystawione W jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe {Dz. U.20lB,21B7 ze
zm,) prowadzonyjest rachunek VAT,

]l, W przypadku, kiedy Wykonawcą iest osoba firyczna prowadząca iednoosobową
dzialalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. RoR to nie
dotycżą go pkt. 9 i 10. W takim przypadku wykonawca iest zobowiązany do
poinformowania o Ęm fakcie zamawiaiącego pi§emnie naipóźniei w dniu
podpisania umowy.

12, ]eże]i przedmiotem zamóWienia jest dostawa towaróW i świadczenie usług wymienionych
W załączniku nr 15 do ustawy o VAI których kwota na]eżności o8ółem pMekracza kwotę
15 000,00 zł brutto lub róWnowartość tej kwoty, to bez Względu czy kontrahentjest 05obą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata
nastąpi z zastosoWaniem mechaniżmu podzie]onej płatnoŚci,
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Wzor
§5

pakowanie i znakowanie
opakowanie powinno byĆ odpowiednie do lodzaju transpońu i będzie chroniło towar przed
Wszystkimi możliwymi Warunkami, których można się spodziewać w czasie transportu,

§6
Termin ważności

ToWary będące prżedmiotem niniejszej umolty muszą posiadać aktualny termin przydatności do
spożycia, zgodnie slWZ.

§7
Gwarancia jakości

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez nie8o towary będą Wysokiejjakości i
będą zgodne z obowiązujący rni prze pisa m i praWa żyłVnościowego.

2. Towary obięte przedmiotem umowy musżą odpowiadać warunkom jakościolv}Ąn,

z8odnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żylvnościo!!rym oraz z

obowiązującymi żasadami GMP/GHP i systemu HAccP lub systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z Iso 22000:2005.

3. Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towaróW zgodnie z zasadami
GMP /GHP oraz systemu HAccĘ systemu bezpieczeństwa żywności oraz innymi
wymaganiami pruwa Żylvnościowego,

4. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia lub ceńyfikatu wykon},wania wszelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucją oraz obrotem ż},wnością zgodnie z zasadami GMP/GHP omz systemem HAccP
i bezpieczeństwa ż}T,,r'ności.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu g\^/arancji jakości zdrowotnei stanowiącej, że
dostarczone towaly nie są skażone substancjami szkod]i\Ąymi dla zdrowia,

6, ToWary będą dostalczane zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość
i odpowiadających Walunkom transportu, odbioru i przechot^ywania.

7. Towary będą dostarczane transportem Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi zasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccP i pżeLźzylvane osobom upoważnjonym fdo W8lądu na

życzenie Książka stanu sanitarne8o Pojazdu).
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczaĆ towar Środkiem transportu dopuszczonym prżez

Władze sanitarne do transpońu żywności, zabeżpieczającym W pełni jej jakość i
bezpieczeństlvo zdrowotne,

9. Użyty do przewozu środek transporhr musi uwzględniać właściwość żr,Wności j

zabezpi,eczaĆ ją przed ujemnymi Wpł},wami atmosferycznymi i uszkodzeniem.
10, Wykonawca zobowiązuje się pźek azryać ż]'.w'rrośćbezpośrednio osobie upoważnionej do

odbioru i kontroli iloŚciowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozo§tawiania ży,vvności przez
Wykonawcę bez nadzoru lub \łydania osobom nieupoważnionym.

11, odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonego towaru odb},wać się będżie W
pomiesżczeniach w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione prży udziale
Wykonawcy,

12, Przyjęcie towaróW odb},wać się będzie na podstawie fakfury lub dowodu dostawy z
aktualną ceną zgodną z umową.

i3. odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towaróW będzie potwierdzany przez
upowaŻnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy
procedurą,

]4, Wykonawca zobowiązuie się do udostępnienia przy dostar,ł/ie wsżystkich niezbędnych
informacji W celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej odbieranego towaru.
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§8

Reklamacie
]. Zamawiający zastrze8a sobie prawo do przeprowadzenia W dniu dostawy kontroli towarów

objętych przedmiotem umo\Ąy, W pżypadku dostalczenia towalÓw o niewłaŚciwej jakoŚci

Zamawiający może odmówić przięcia L:WestionoWanej paftii towaru,
2. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego wafunkóW zamówienia Zarnawiający

zastrzega sobie prawo Żądania Wymiany Wadiiwego towaru,
3, Wszelki; reklarnacje Wykonawca zobowiązanyjest załatwić najpóźniejdo godz,10:00 W dniu

dosta\^y,

§9
Kary umowne

l. Wykonawca jest obowiązany zapłacić zar^awiającemu karę umowną W przypadku nie
dotrzymania terminÓW określonych W niniej§zej umoWie W następuiącejWysokości:
]) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części dosta\Ąf/ za każdy dzień opóźnienia w

dostawie,
2) 10 % wartości brutto rcklamowanej części dostawy ża każdy dzień opóźnienia W

załatvvieniu rek]amacji iakościowej lub ilościowej,
2. Naliczoną kwotę kary określonej w ust, 1 zamawiający potrąci z Wynagrodzenia

przysługującego Wykonawcy sporządzając notę księgoWą wraz ż pisemnym uzasadnieniem,
3. W przypadku odstąpienia od umowy z Winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę W

Wysokości 25 % Wartości brutto niezrealizowanej częŚci umowy,
1. W przypadku gdy Wysokość szkody przekrocży Wysokość kar umownych o których mowa W

ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10
spory

Ewentualne spory wynikłe na tle Wykonywania niniejszej umowy, których nie udałoby się
rozstrzygnąć stronom ugodowo, będzie rozstrżygał sąd Powsżechny Właściwy dla siedziby
Zamawiającego, 

§ 11
zmially

l. Zmiana postanowień niniejszej umo\^y \{yma8a formy pisemnej w postaci aneku, pod

rygorem nieważności, z Wyjątkiem zmiany o której mowa w § 11 ust, 2 pkt 3, Zwiękzenie lub
u mniejszenie asoltymentu dokonnvać się będzie na podstawie zamówień przesyłanych pźez
ZamaWiającego do Wykonawcy,

2, zamawiający dopuszcZa moż]iwość zmiany postanowień niniejszej umowyI
]) w zakresle Wyna8lodzeliaz przyczynniemoźliwych wcześniej do prżewidzenia lub, jeżeli

żmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a W szczególności gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;

2) w przypadku zmiany danych podmiotourych Wykonawcy {np, W !v},niku przekształcenia,
pIzejęcia iĘ.);

3) w żakre§ie zwiękzenia lub zmniejszenia asortymentu towaróW Wskazanych W umowie
w formularzu asortymentowo-cenowym, jeŻe]j nie §powoduje to przekIoczenia WartoŚci

brutto umo\^y;
4) W przypadku uźędowej zmiany stawki VAT nasĘpi zmiana cen bnrtto proporcjonalnie

do zmiany stawki VAl tak W prz}Tadku podwyżki jak i obniżki, zmiana cen wymaga
każdorazowo Wyrażonej zgody przez Zamawiaiącego W formie pisemne8o aneku do
umowy pod ry8ofem nieważności,
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dla Miejskiego Pżedszkoła nr 34 W Płocku na 2o2o rok

wzól
§12

cesia wierz}te|ności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierż}telności wynikających
z niniejszei umorĄT bez pisemnei zgody Zamawiaiące8o.

§13
odsĘpienia

l, Trżykrotne dostarczenie towalu wadliwego W okIesie obowiązylvania umor^y lub brak
dostawy towaru przez Wykonawcę daje Zamawiającemu prawo do odsĘpienia od umowy z
winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym,

2, W razie zaistnienia istotnei zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie umolvy nie leży
w interesie publicznym, cze8o nie można było przewidzieć W chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpiĆ od umowy W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,

3, W przypadku, o którym mowa W ust, 1, Wykonawca może żądać wyłącznie Wynaglodzenia
naleŻnego mu z t}tułu wykonania częŚci umowy.

§14
Regulacia prawna

Wsprawach nie ulegulowanych niniejsząumową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicżnych (Dz. U. z 201,8 r, poz, 1986
z późn. zm), zwanej da]ej ,,ustawą':

§15
Postanowienia ogólne

Umowę spoiządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

zamawiający: wykolrawca:

.1ż,.|-,.1-1
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KLAUZULA DoT, RoDo Do UMoWY NA DosTAWĘ,,Al Do MlEJsKlEGo PRzEDszKoLA NR 34 lM.

KUBUslA PUcHATKA l JEGo PRZYJAC|ÓŁ Z oDDZlAŁAMl lNTEGRACYJNYMl W PŁocKU NA RoK 2019

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Praedszkole Nr 34 ż oddz, lntegr, W

Płock!, ul, Harcer5ka 2,09-410 Płock, filia ul, Pocztowa 13, tel. (24) 3648313,

2. Kontakt z lnspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e mail:

iod@żioplock.ol

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstóWie ań.6 ust, 1 lit b) RoDo W celu żWiązanym

z realizacją lJmowy na dostawę jaj na rok 2019,j

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona żostanie

dokumentacja postępowania nieobjęte8o ustawą o zamóWieniach publicżnych tj. Urząd Miasta Płocka,

Zarząd Jednostek ośWiatowych -Jednostka Budżetowa W PłockLr

5.Pani/Panadaneosobowebędąprżechowywane,przezokres5latoddniażakońc2eniapostępowania
na dostawęjaj na rok 2019.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to Warunek

koniecżny do zawarcia lJmowy ,

7, P6ni/Pana dane osobowe nie będą WykorzystYwane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

ani profilowania - stosowanie do art, 22 RoDo;

8. Posiada Pani/Pan:

. na podstawie ań. 15 RoDo praWo dostępu do danych osobowYch Pani/Pana dotyczących

. na podstawie art. 16 RoDo praWo do sprostowania Pani/Pana danych osobowvch;

. na podstawie art, 18 RoDo prawo żądania od administratora o8raniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem prżypadków, o których mowa W art, 18 ust, 2 RoDo;
. prawo do Wnjesienia skar8ido Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,8dy uzna

Pani/Pan, że pżetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusża prżepisy

RoDo.

wykonawca:


