
opis przedmiottJ zamóWienia - sLrkcesywna dostawa mię5a iWędlin drobiowych

dla Miejskiego Przedszko|a ńr 34 W Płocku na 2020 rok

Wzor

pomiędzyI
Gminą Miastem Płock
NlP 77 4 31 3s 712

reprezentowanym przez:

UMoWA NR .,.,., /MP34 l2079(wzór)
zawarta W dniu 23,12.2019r. W Płocku

Pl. stary Rynek 1 09-400 Płock

Danutę Kornosę - D}Tektora Mieiskiego Przedszkola nr 34 z oddziałami Integracyinymi w
Płocku

działającą na mocy pełnomocnictvva Prezydenta Miasta Płocka Ń 4B5 /2ol5 z dnia 25,06,2 015
roku,

zwanym dalej,,zamawiającym'l

a

§1

przedmiot i zakres dostaw
Pźedmiotem umowy jest sukces},\^/na dostawa mięsa j wędlin drobiowych zwanych dalei
towarem, do Zamawiającego - Miejskiego Przedszkola Nr 34 ul, Harcerska 2 W Płocku,
Zakres rzeczow przedmiotu umoury określa formularz asortymentowo,cenowy, stanowiący
załącznik nr 1do niniejszei umowy.
Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umo\ĄT muszą spełniać rĄymagania zaWarte
Wopisie przedmiotu zamÓWienia określonym wsIWzoraz Wustawie z dnia 25 sierpnia2006r
o bezpieczeństwie ży,Wności j żywienia (t.j. Dz.U. z 2079r. poz. 7252 z póżl. zm.) wszystkie
towary będące przedmiotem ninieiszej umoury muszą spełniaĆ &ymagania wymi€nlone W

rozporządzeni\l Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 t W sprawie grup ŚrodkÓW

spoż}v7czych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
ośWiaty oraz \Ąymagań, jakie muszą spełniać śIodki spoży,vvcze stosowane W ramach żywienia
zbiorowe8o dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 201,6 r. poz. 11,54).

Wszystkie towary będące przedmiotem niniejsżej umowy muszą spełniać WymaBania
Wymienione W rozporządzeniu Pallamentu Europejskiego i Rady [WE) nr 1333/200B z dnia

zwaną dalej,,Wykonawcą"

w Wyniku p rzep rowad zone+o ptzez
Miejskie Przedszkole Nr 34 W Płocku, z siedzibą u]. Harcerska 2,09-410 Płock
postępowania o udzie]enie ?amÓWienia pubiiczne8o W trybie zaproszenia do złoŻenia oferty
zgodnie z Ań, 4 pkt B USTAWY - PMWo ZAMÓWIEŃ PUBLlczNYcH oraz REGULAMINEM
UDzlELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLlCZNYCH w Miejskim Przedszkolu NI34 W Płocku na sukcesywną
dostawę mięsa i Wędlin drobiowych dla Miejskieso Plzedszkola nr 34 W Płocku w Ioku 2020 r

Zakres świadczenia Wykonawcy Wynikający z niniejszei umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem żawartym W ofercie, a przedmiot umo\Ąy zgodny z przedmiotem zamÓWienia
okreśIonym W oPlsiE PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA, oferta i oPls PRZEDMIoTU Z"ĄMÓWlEN IA są
inte8ralną częścią umoWy,
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opis pżedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa mięsa iWędlin drobiowych

dla Miejskiego Plzedszkola nr 34 W Plocku na 2020 rok

Wzor
rą.uania zooe . - sprawie dodatkóW do ż},Wności [Dz, Urż, UE L 3s4 z 37,12,2008, stT,16,

zpóźn.zm.),
:, Ńszystkie towary będące przedmiotem ninieiszej umowy muszą odpowiadać Warunkom

jakościowym zgodnym z obowiązuiącymi atestami, polskimi normami, pmwem

ż},Wnościowym WIaz z obowiązującymi zasadamj GMP i GHP oraz systemem HAccP
6, Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu ż ź}r,4/nością. Każdyasorq/ment

produktÓW musi byĆ dostarczony w oddżielnym pojemniku.
7, Wykonawca żobowiązuie się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej

dostawie towaru na okres do następnej dostawy.
8, Dostawa odby1vaĆ się będzie tlanspońem Wykonawcy.
9, Dostawa przedmiotu zamówienia \ĄYkonylvana będzie środkami transpoltu spełniającymi

wymogi sinitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 20o6 roL-u o b ezpieczeństwie źywnoŚci
i żWienia (t.j. Dz.U - z 20L9r. poż. 7252 z późn. zm.).

10, Zamawiający zapła ci za fakLycznie zam'wione i dostarczone iloŚci towaru, lloŚci pIoduktÓW

podaneW formu]alzu asortymentoWo-ceno!{ym są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, tzn,

niestanoWią ostatecznego rozmiaru zamówienia, W Wyniku czego nie mogą stanoWiĆ podstaW

do ugłaszania foszczeń z q^ułu niezlealizowanych dostaw albo podstawy do odmouy
reali;cji dostaw. zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutkóW finanso\Ąrych

spowodowanych zmniejszeniem ilości i Wartości dostaw. Zamawiaiący ża§trze8a sobie prawo

zmian ilościoWych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z żastrzeżeniem,
iż W \Ąryniku !,\,.W zmian nie zostanie przekrocżona WartoŚĆ umow)ł

§2
Termin dostawy

l, Dostawa towaru określone8o W § 1będzie zlea]izowana sukcesywnie w okresie od dnia
01,01,2020r, do dnia 31.12.2020r.

2 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pochodzenia zWierzęce8o wraz
z handlowym dokumentem identyfi kacyjnym,

3, Wykonawca będzie realizował dostawy produktÓW na podstawie otrzymywanego
od Zamawiającego bieżące8o zapotrzebowania określającego rodzaj, ilość, termin,
doceloWe mieisce dostawy, osobę odpowiedzialną za odbiór produktów.

,ł. ZamóWienie zańawiaiący przekazuje te]efonicznie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej do Wykonawcy.
5, Na zgłoszone zapotrz€bowanie do godziny 15m Wykonawca zobowiązuje się realizować

dostawy każdoruzowo W ustalonych godzinach następnego dnia robocze8o W godzinach

6:00-7|30,
ó, Dostawa towaru odby,vvać się będzie do wskazanych pżez uprawnionego pracownika

Zamawiającego pomieszcżeń W siedzibie Miejskiego Przedsukola nr 34 u], Harcelskią 2,

Płock, ugodnie z formularz€m asoltymentowo-cenowym stanowiącym uałąc7nik Nr 1b do

OPISU PRŻEDMIOTU ZAMOWIENIA,
7 Procedura odbioru pole8a na ocenie zgodności rzeczowej dostarczonych produktÓW

z zapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych,

terminami ważności, poprawnością opakowania, ocenie jakości produków wg cech
organoleptycznych, moż]iwej do dokonania prżez odbierającego na etapie odbioru bez
naruszenia opakowania jednostkowego, stwierdzenie jakichkolwiek niezgodności W
powyżsżym zakresie skutkuje wszczęciem procedury reklamacyjnej, Niezrealizowanie
reklamacji W terminach przewidzianych w art, 8 umo\{ry, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowane' partii produktÓW i s§Vierdżeniem tego fakttl na dokumencie
dostawy, w takim prżypadku kserokopia dowodu dosta\Ąry pożostaje u zamaWiającego,
okoIiczności te należy traktować jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dostawy Wg

zgłoszone8o żapotru ebowania,
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s, Zamawiaiący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarĄry w całości w przypadku
braku okazania przez Wykonawcę dokumentów, o kórych mowa w § 1 ust, 9, § 2 ust, 2,

9, Niedostarczenie zamówionych produktóW w uz8odnionym terminie ]ub odmoWa dostawy
zostanie udokumentowana notatĘ służboWą, PoWyższe incydenty sumują się z opisanymi
W pkt.7,

I0 Zaistnienie trzech incydentÓW opisanych w pkt 7 i 9 E.: odmowa przez Zamawiającego
przyjęcia towaru niezgodnego ż zamówieniem lub brak dostarczenia zamÓWionych
towarów [odmowa dosta$y przez Wykonawcę) może skutkować rozwiązaniem umoWy z

Winy Wykonawcy.
l l, Do dokonyl,vania zamówień i odbioru towaru ze strony zamawiającego upoważniony/-a

jest intendent lub osoba zastępująca.
l2 Wykonawca Wyznacza do przyjmowania W jego imieniu ośWiadczeń ońż

reprezentowania W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobę

;;;ii,:_,,.,,.,:,.,,.,,,,,,_,:,_,::_,,,_ ::l,.,
13. W przypadku nie zrealizowania zamóWienia W terminie, o którym mowa w § 2 ust, 5,

zamawiaiący zashzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego (t,j, towaróW
zamóWionych a nie zlealizowanych na nje dostaw) u innego Wykonawcy W ilości i
asortymencie nie zrealizowanej W telminie dostawy.

14. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartoŚĆ przedmiotu umoiły o
WartoŚĆ tego zakupu,

15, W przypadkrr żakupu interwencyjnego Wykonawca żobowiązany jest do zwrotu
żamawiającemu różnicy pomiędży ceną zakupu interwencyjnego i ceną Z umowy oraz
ewentualne kosZty tlansportu,

§3
cena

1. Wartość umowy, ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych W formularzu
asortymentoWo-cenow)łn IZałącznik nr 1 do umowy),
w},nosi,.,,. ,,,.,.,..,.,.,,.,.,. ,.,....,..-złotych netto

oraz .,.,,,,,,,,,.,.,,,.,,,,.,,,,.,..,,.,,.,.,,,..,.,. żłotych §Ąułem podatku VAT (stawki podatku VAT zgodnie
z załącznikiem asortymentowo iloŚciowym załączonym do niniejszej umowy)

Łącznie całkowita WartoŚĆ umowy blutto Wynosi

2, ceny Wyszczegó]nione w ofercie W formularzu asortymentowo-cenowym będą stałe przez
cał okres realizacji umow]ł

3, W cenie zawarte są koszty W tym między inn}łni : koszty opakowania, ubezpieczenia towaru,
transportu do Miejskiego Przedszkola nr 34 ul, Harcercka 2, 09-410 Płock, oraz załadunku,
lozładunku i Wniesienia do pomieszczeń W siedzibie Zamawiającego,

opis pżedrniotLr zamówienia - s!kcesywna dostawa mięsa iwędlin drobiowYch

dla MieFkiego Pżedszkola nr 34 W Plocku na 2020 rok

Wzór
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opis przedmiotu zanrówienia - sUkce§ywna dostawa mięsa i Wędlin drobiowych

dla Mieiskiego Przedszkola nr 34 W Płocku na 2020 lok

wzof
§4

Warunki płatności

l, Dane do llystawiania faktury VAT za sukcesywną dosrawę mięsa i Wędlin drobiowych
Nabywcal
Gmina - Miasto Płock
Pl, stary Rynek 1,
09-400 Płock
NlP7743135712

odbiorca:
Miei§kie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i |ego Przyiaciół z oddziałami
Integracyjnymi w Płocku
ul. Harcerska 2,
09-410 Płock
Filia ul. Pocżtowa 13

2 Zamawiający oświadcza, że W budżecie la rok 2020 posiada środki płatnicze na

ure8ulowanie należnoŚci na Wykonanie pżedmiotu umowy: Zadanie P2 u akuP ŚIodkóW

ż},Wności dział 80 1, ro zdział 80104, pafagraf 4220.
3. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego pżelewem w złotych polskich na konto

podane na fakturze W terminie 14 dni od daty otrzymania przez zańawiającego
prawidłowo wystawionei faktury po dostawie kaŻdej z partii towaru.

.ł, Faktura Wykonawcy Wystawiona będzie zgodnie z warunkami zawartymi w § 3,

5, Faktura Wykonawcy nie może byĆ wystawiona z Wcześniejszą datą niż data Wydania partii

6, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyĆ fakturę wraz ż dostawą towaru.
7, Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8, Koszty obsłu8i bankoWej powstałe wbanku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty

obsługi bankowej powstałe Wbanku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
9 Zamawiający oŚwiadcża, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzie]onej płatności tzw sp]it payment, Zapłatę W tym systemie uznaje się
za dokonanie płatności W terminie ustalonym W §4 umowy.

l0, Wykonawca oświad,cza, że numer rachunku rozłiczeniowego Wskazany we Wszystkich
fakturach, które będą Wystawione W jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie ż
Rozdziałem 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 t Prawo Bankowe (Dż.U.2018.2187 ze
zm,) prowadzony jest rachunek VAT

]l, w przypadku, kiedy Wykonawcą iest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działa|ność gospodalczą i posługuie się rachunkiem osobistym tzw. RoR to nie
dotyczą go pkt. 9 i 10. W takiń przypadku Wykonawca iest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie zamawiaiącego pi§emnie naipóźniei w dniu
podpisania umowy.

12, Jeżeii przedmiotem zamóWienia jest dostawa towarów i śWiadczenie usług Wymienionych
w załączniku nr 15 do ustawy o VAl których kwota na]eżności ogółem przekracza kwotę
15 000,0o zł brutto lub równowartość tej kwoty to bez względu czy konhahentjest osobą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalnoŚĆ gospodarczą zapłata
nastąpi z zastosowaniem mechaniZmupodzielonej płatnoŚci.
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§s
pakowanie i znakowanie

opakowanie powinno być odpowiednie do rodżaju transportu i będzie chroniło towar przed
Wszystkimi możliwymi warunkami, których można się spodziewać w czasie transportu,

§6
Termin ważności

Towary będące przedmiotem niniejszei umo$y muszą po§iadać akfualny telmin przydatności do
spożycia, zgodnieslWZ,

§7
Gwarancja jakości

1. Wykonawca gwarantuje, że do§tarczone przez nie8o towary będą Wysokiej jakości i
będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ży,vvnościoWego,

2, Towary objęte przedmiotem umo\Ąry muszą odpowiadać Warunkom jakościowym,
zgodnyfi z obowiążującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żwvnoŚclowfi oraz z
obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HAccP lub systemu zafządzania
Bezpieczeństwem Żl,wności zgodnym z Iso 22000:2005.

]. Wykonawca zobowiązuie się do produkcji i/]ub dystrybucji towarów z8odnie z zasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccB systemu bezpieczeństwa ż},Wności oraz innymi
wymaganiami prawa Ż}ĄVnoŚciowego.

4, Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
ośWiadczenia lub certyfikatu wykonyłVania wszelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucją oraz obrotem żJ,-Wnością z8odnie z zasadami cMP/GHP oraz systemem HAccP
i bezpiecżeństwa ż},!vności.

5, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancii iakości zdrowotnej stanowiącej, że
dostarczone towary nie są skażone substancjami szkodliwymi dla żdrowia.

6, ToWary będą dostarczane żamawiającemu W opakowaniach zabezpieczających jakość
i odpowiadających warunkom transpol'tu, odbioru i przechowy\,Vania,

7, Towary będą dostarczane transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązuiącymi zasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccP i prżekaz}'\^/ane osobom upoważnionym (do Wglądu na
życzenie Książka stanu sanitarnego Pojazdu].

8, Wykonawca żobowiązuie się dostarczać towar środkiem transportu dopuszcżonym przez
Władze sanitame do transportu żwnoŚci, zabezpieczającym w pełni jej jakość i
bezpieczeństwo zdrowotne.

9. Użyty do przewozu środek transporhl musi uwzględniać Właściwośc żr,Wności i
zabezpieczać ją przed ujemnymi Wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniem,

]0, Wykonawca zobowiązuje się pźekazyvać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do
odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcża się pozostawiania żyłVności przez
WykonaWcę bez nadzoru ]ub Wydania osobom nieupoWażnionym,

]l, odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonego towalu odb}'Wać się będzie W
pomieszczeniach W siedzibie Zamawiającego pftez osoby upoważnione przy udziale
Wykonawcy

t2. Przyjęcje towarów odbywać się będzie na podstawie faktuly lub dowodu dostawy z
aktualną ceną zgodną z umoWą,

l3. odbiór ilościowo,jakościowy dostarczonych towaróW, będżie pon/vierdzany pfzez
upoważnionego pracownika uamawiającego, zgodnie ż obowiązującą u Wykonawcy
plocedurą,

14, Wykonawca uobowiązuje się do udostępnienia prży dostawie wszystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny i]ościowo, jakościowej odbieranego towaru,

opis przedmiotu zarnóWienia - sukcesywna dostawa mięsa iWędlin dlobiowYch

dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

wzóf
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opis przedmiot! zamóWienia - sukcesywna dostawa mięsa ]Wędlin drobiowych

dla Miejskiego PEedszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

Wzor
§8

Reldamacie
Zamawiający zasttżeła sobie prawo do przeprowadzenia W dniu do§talty kontroii towarów
objętych przedmiotem umow}ł W przypadku dostarczenia towarów o niew}aściwej jakości
Zamawiający może odmÓWiĆ przięcia }.:westionowanej partii towaru.
W pM}Tadku dostarczenia towaru nie spełniającego WarunkóW zamóWienia Zarnawiający
zastrzega sobie pńwo Żądania Wymiany wadliwego toWaru,
Wszelkie Ieklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić najpóźnieido godz. 10:00 w dniu
dosta\^}ł

§9
Kary umowne

Wykonawca jest obowiązany żapłacić Zamawiającemu karę umowną W przypadku nie
dotMymania terminów określonych W niniejszej umowie W na5tępującej wysokości:
l) 10 % wartości brutto niezrealizowanei części dosta\^y za każdy dzień opóźnienia W

dostawie,
2i 10 % wartości brutto rek]amowanej cżęści dostawy za każdy dzień opóźnienia W

załatlvjeniu reklamacji jakościowej lub ilościoWej,
Na]iczoną kwotę kary określonej W ust. 1 Zamawiający potrąci z wńagrodzenia
przysłu8ującego Wykonawcy sporżądzając notę księgową wraz z pisemnym użasadnieniem.
W prz}padku odstąpienia od umowy z Winy Wykonawcy, Wykonawca uapłaci karę W

Wysokości 25 0/0 WartoŚci brutto niezrealizowanej częŚci umowy.
W prżypadku gdy Wysokość szkody prżekroczy Wysokość kal umownych o których mowa w
ust. 1, Zamawiającymoże dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10
spory

Ewentualne spory Wynikłe na tle Wykonywania niniejszej umowy, których nie udałoby się
rozstrzygnąć stronom u8odowo, będzie rozstrzygał sąd Powszechny WłaŚci\Ąy dla §iedziby
Zamawiającego,

§ 11
zmiany

I. Zmiana postanowień niniejszej umowy wyma8a formy pisemnei W postaci aneksu, pod

rygorem nieważności, z Wyjątkiem zmiany o której mowa W § 11 ust, 2 pkt 3. Zwiększenie lub
zmniejszenie asortymentu dokon},Wać się będzie na podstawie zamóWień przesyłanych przeu
Zamawiającego do Wykonawcy,

2. Zamawjający dopuszcza możliwoŚĆ zmiany postanowień niniejszej umo\^ry:

l) w zakresie Wynagrodzeniazprzyczwniemożliwych Wcześniejdo prżeWidzenia lub, jeżeli
zmiany te są korzystne dia zamawiającego, a w szczegÓ]noŚci gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;

2) w przypadku żmiany danych podmiotowych Wykonawcy [np. W wyniku pżeksżtałcenia,
przejęcia itp.);

]) W zakresie zwiękzenia lub zmniejszenia asortymentu towarów Wskazanych w umowie
w formu]arzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to prżekroczenia Wartości
brutto umowy;

4) W prżypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen brutto proporcjonalnie
do zmiany stawki VAT tak w przypadku podwyżki jak i obniżki, zmiana cen \Ąyma8a
każdorazowo wyrażonej żgody przez Zamawiające9o W formie pisemnego aneksu do
umoWy pod ry8orem niewaŻnoŚci,
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opis pEedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa miĘsa iWędIin dlobiowych
dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

wzor
§12

cesia wierzytelności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać ces'i Wierz}telności wynikających
z niniejszej umowy bez pisemnei z8od) Zamawiaj4ce8o,

§13
odsĘpienia

l, Trzykrotne dostarczenie towaru Wadliwego w okresie obowiązyłVania umowy lub brak
dostawy towaru przez Wykonawcę daie Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy Z

Winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.
2, W Ęzie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że urykonanie umowy nie l€ży

w interesie publicżnym, czego nie można było przewidżieć 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 \Ąyłącznie Wynagrodżenia
należnego mu z §tułu Wykonania częŚci umowy,

§14
Regulacja prawna

Wsprawach nie ulegLllowanych ninieiszą umoWą stosuje się prżepisy Kodeksu c],,Wilnego i ustaWry

z dnia 29 stycżnia 2004 r. Prawo zamóWień publicznych (Dz. U. z 201,8 r, poz. 1986
z późn. zm), zwanei da]ej ,,ustawą'l

§ 15
Po§tanowienia ogólne

UmoWę sporządzono w dWóch jednobrzmiących egzemplarzach pojednym dla każdej ze stron.

zamawiający: Wykonawca:
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KLAUzULA DoT, RoDo Do UMoWY NA DosTAWĘ MlĘsA l WĘDLlN DRoBloWYcH Do MlEJSKlEGo
PRZEDszKoLA NR 34 lM, KUBUslA PUcHATKA l lE60 PRzYJAc]óŁ Z oDDZ|AŁAMl lNTEGRAcYlNYMl W

PŁocKU NA RoK 2020

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsżkole Nr 34 z oddz. lntegr. W

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

2, Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych jest moźliwy pod adresem e,mail:
iodtazioplock,Dl

3. Pani/Pana dane osobowe prżetwarżane będą na podstawie art, 6 ust, 1 lit b) RoDo W celu zWiążanym
z realizacją Umowy na dostawę mięsa iWędlin drobiowych na rok 202o.j

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą o5oby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania nieobjętego UstaWą o zamóWieniach pub]icznych tj. Urząd Miasta Płocka,
zarząd ]ednostek ośWiatowych -Jednostka Budżetowa W Płocku

5, Pani/pana daneosobowe będą prżechowywane, przez okres 5lat od dnia żakończenia postępowania
na do§tawę mięsa iWędiin drobiowych na rok 2020,

6, Podanie przeż Pana/Penią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jeśt to Warunek
konieczny do zawarcia L'mowy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą Wykorzystywane do zautomatyżowane8o 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 dotvczącvch

. na podstawie art. 16 RoDo prawo do 5prostowania Pani/Pana danych osobowych;

. na podstawie art, 18 RoDo prawo źądania od administratora ograniczenia prżetwarzania
danych osobowych ż żastrżeżeniem przypadkóW, o których mowa W art, 18 ust. 2 RoDo;

. prawo do Wniesienia skargido Preżesa L'rzędu ochrony Danych osobowych, 8dy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącYch narusza przepisy
RoDo.

Wykonawca:


