
opis pr2edmiotu zamóWienia - suk.esywna dostawa mięsa iwędlin wiepżowych i Wolowych

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 W Plocku na 2020 rok

Wzor

UMoWA NR,,.,., /MP34 /2o79(wzór)
zawarta W dniu 23.12.2019r. W Płocku

pomiędzy:
Gminą Miastem Płock
NlP 77 4 3L 35 712

reprezentowanym prz€zI

Pl. stary Rynek 1 09-400 Płock

Danutę Komosę " Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 z oddziałarni lntegracyin}łni w
Płocku

działającą na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr  Bs/2015 z dnia 25,06,2015
roku,

zWanym dalej,,Zamawiającym'1

a

zwaną dalej,,Wykonawcą"

w wyniku pżeprowadzonego przez
Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku, z siedzibą ul. Harcerska 2, 09-410 Płock
postępowania o udzielenie zamÓWienia publjcznego w_trybie zaproszenia do złożenia oferq,,

zgodnie z Art, 4 pkt 8 UsTAtĄ/Y - PMWO ZAMoWIEN PUBLICZNYCH oraz REGULAMINEM
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLIcZNYcH w Miejskim Przedsżkolu Nr 34 W Płocku na sukcesywną
dostawę mięsa i Wędiin wieprzowych i Woło\Ąych dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku W
roku 2020 r

Zakles śWiadczenia Wykonawcy Wynikaiący z niniejszej umo\Ąy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym W ofercie, a przedmiot umowy żgodny z przedmiotem zamÓWienia
określonym W oPlslE PRZEDMloTU ZAMÓWIENlA, oferta i oPls PRZEDMIoTU ZAN4ÓWlENlA sa

integra]ną częścią umo\Ąy.

§1

przedmiot i zakres dostaw
Przedmiotem umo\Ąy jest sukcesy,Wna dostawa mięsa i Wędlin Wieprzowych i Wołowych
zwanych dalej towarem, do Zamawiające8o - Miejskiego Prżedszkola Nr 34 ul. Harcelska 2 W

Płocku.
zakles rżeczo,,ły przedmiotu umowy określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszei umowy,
Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszejumowy muszą spełniać WymaBania zawarte
w opisie przedmiofu zamówienia określonym w sIWz oraż W ustawie z dnia 2 5 sierpnia2006r
o bezpieczeństwie ż},Wności i ż},wienia (t.j. Dż.U, ż 2019r. poz. l2s2 z późn, zń.) wszystkie
towary będące przedmiotem ninieiszej umoivy muszą spełniać Wymagania Wymienione W

rozpożądżeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 ]ipca 2016 i W sprawie grup środków
spoź},wczych ptzeznaczonych do sprzedaży dzieciom i m}odzieży w jednostkach systemu

l

Strona l z 7

2



opis pżedrniotu zamóWienia - s!kcesywna dostawa mięsa iwędlin wieprżowych i wołowych

dla Miejskie8o Przedszkola nl34 W Plocku na 2020 rok

Wzor
oŚwiaty oraz Wymagań, jakie muszą spełniaĆ Środki spożyłVcze stosoWaneW ramach Źywienia
zbiororfego dzieci i młodzieźy W tych jednostkach (Dz, U, z 2016 r, poz, 1754).

4 Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wymagania
Wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskie8o i Rady [WE] nr 1333/2008 z dnia
16 8rudnia 2008 r W sprawie dodatkóW do żywności [Dz. Urz. UE L 354 z31.12.2008, str.16,
z póżn, zm.),

5. Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą odpowiadać Warunkom
jakościowym żgodnym z obowiążującymi atestami, polskimi nolmami, prawem
żywnościowym wraż z obowiązuiącymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HACCP

ó. Mate ał opakoWanioWy Winien być dopusżczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment
produktóW musi być dostarcżony W oddzielnym pojemniku.

?. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatneso użycżenia skrzynek przy każdorazowej
dostawie towaru na okres do następnej dostawy.

8. Dostawa odbyłVaĆ się będzie transportem Wykonawcy.
9 Dostawa prżedmiotu zamówienia iĄ?kony\,Vana będzie środkami transpońu spełniającymi

wymogi sanitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństlvie żylvnoŚci
i żywienia (t,). Dz.U. z 2079r, poz. 12ś2 zpóźn,zm,),

1|) Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostarczone ilości towaru, Ilości produktÓW
podane W formularzu asortymentoWo-cenowym sąszacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, Ęn,
nie sta noWią ostatecznego rozmiaru zamóWienia, w wyniku czego niemogą stanoWić podstaw
do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealiżowanych dostaw albo podstawy do odmoby
realizacii dostaw zarnawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych
spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw zamawiający żastrze8a sobie prawo
Zmian ilościowych dostaw pomiędzy pożycjami W przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem,
iż W Wyniku wW. zmian nie zostanie przekroczona WartoŚĆ umowy,

§2
Termin dostawy

l, Dostawa towaru określone8o w § 1 będzie zrealizowana sukcesyłVnie W okresie od dnia
01,01.2020r do dnia 31.12.2020r.

2, Wykonawca żobowiązuje się do dostalczania produktóW pochodzen a zwierzęcego wraz
z hand]otĄTm dokumentem idenryfikacyjnym,

3, Wykonawca będżie rea]izował dostawy ploduktów na podstawie otrzymyłVanego
od Zamawiającego bieżąceBo zapotrzebowania określającego rodżaj, ilość, termin,
docelowe miejsce dostawy, osobę odpoWiedzialną ża odbiór produktóW

,1, zamówienie zarnawiający przekazuje telefonicznie lub za pośrednictlvem poczty
elektronicznej do Wykonawcy,

5, Na żgłosżone zapotrzebowanie do godziny 1500 Wykonawca zobowiązuje sję realizować
dostawy każdorazowo w ustalonych godzinach następne8o dnia roboczego W godzinach
6:00-7:30,

ó, Dostawa towaru odbylvać się będzie do Wskazanych przez uprawnionego pracownika
Zamawiającelo pomieszczeń W siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 34 ul, Harcerska 2,

Płock, z8odnie z fofmularzem asortymentowo-cenowym Nr 1a stanoWiącym załącznikdo
0PIsU PRzEDMIoTU ZAMowlENlA,

7, Proceduń odbioru polega na ocenie zgodnoŚci rzeczowej dostarcżonych produktóW
z zapotrżebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkolĄTch,

terminami WażnoŚci, poprawnością opakowania, ocenje jakości produkóW Wg cech
or8anoIeptycznych, możliwei do dokonania prżez odbierające8o na etapie odbioru beż
naruszenia opakowania jednostkowego, stwierdzenie jakichkolwiek niezgodnoŚci W
po\ĄT/ższym żakresie skutkuje wszczęciem procedury leklamacyjnej, Niezrealizowanie
reklamacji W terminach pźewidzianych w art.8 umo\Ą,y, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej pańii produktóW i stlyierdzeniem tego faktu na dokumencie

Strona 2 z 7



8.

opis przedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa mięsa i Wędlin Wieprżowych 1wołowy€h

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 w Plocku na 2020 rok

Wzor
dostawy - w takim p.zypadku kserokopia dowodu dostawy pożostaje u zamawiającego.
okoliczności te należy traktować jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dosta$y W8

zgłosżonego zapotrzebowania.
zańawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dosta\Ą,y w całości W przypadku
braku okażania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa W § 1 ust, 9, § 2 ust, 2.

Niedostalczenie zamówionych produktÓW W uzgodnionym terminie iub odmowa dostaWy
zostanie udokumentowana notatką służboWą, Powyższe incydenty sumują się z opisanymi
w pkt,7,
Zaistnienie trzech incydentów opisanych W pkt 7 i 9 tj,| odmowa przez zamawiającego
przyjęcia towaru niezgodnego z zamóWieniem lub blak dostarczenia zamóWionych
towaróW (odmowa dostawy przez Wykonawcę) może skutkować rozwiązaniem umouy z

winy Wykonawcy.
l l Do dokonywania zamówień i odbioru towalu że strony Zamawiaiącego upoważniony/-a

jest intendent lub osoba zastępująca,
l2, Wykonawca Wyznacza do przyjmowania w jego imieniu ośWiadczeń oraz

leprezentowania w sprawach związanych z realizacją niniejszej umo\4y osobę
te..,..,.,.,,.,,.,.,.,,,,,,,.,,.,.,.,,

email..,,.,,.,..,,..,,..,.,,,,,,..,..,..,..,..,..,

9.

l0

2,-

13, W przypadku nie zrealizowania zamóWienia W terminie, o którym mowa w § 2 ust, 5,

Zamawiający zastruega sobie prawo dokonania zakupu interwenryjnego [t.j, towaróW
zamówionych a nie zrealizowanych na nie dostaw) u innego Wykonawcy W iloŚci i
asortymencie nie zrealizoWanej WteIminie dosta\Ay.

]a, W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się Waftość przedmiotu umowy o

wartość tego zakupu,
]5, W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu

zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz
ewentualne koszty transportu,

§3
cena

Wańość umolty, ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych W fó.mll],r7rl
asortymentowo-cenoiĄym (Załącznik nr 1 do umoWy],
\^ynosi.,.,, ...,..,.,.,,.,,,..,, .,,.,.,,.,,złotych netto
oraz ,.,..,.,.,,,,.,.,,,,.,.,.,,,,.,,.,-.,,.,.,..,.,., złotych §Ąułem podatku VAT (stawki podatku VAT z8odnie
z żałącznikiem asort}łnentoWo ilościow}łn załączonym do niniejszej umowy)

Lącznie calkoWita WartoŚć umoLĄy brurto Wynosi

ceny wyszcze8ólnione W ofercie W formularzu asortymentowo,cenowym będą stałe przez
cały okres realizacji umohry,
W cenie zawalte są koszty W tym między innymi : ko§zry opakowania, ubezpieczenia towaru,
transportu do Miejskiego Przedszkola nr 34 ul, Harcerska 2, 09-410 Płock, oraz załadunkLt,
rozładunku i wni€sienia do pomieszczeń w siedzibie ZamaWiającego,
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opis przedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa mięsa iwędlin WiepzowYch i Wołowych

dla Miejskie8o Przedszkoia nr 34 W Plocku na 2020 lok

w2ól

§4
warunki platności

l, Dane do wystawiania faktury vAT ża sukcesylvną dostawę mięsa i Wędlin Wieprżowych i
WołoWych

Nabr,vca:
Gmina - Miasto Płock
Pl, stary Rynek 1,
09-400 Płock
NlP77431357|2

odbiorca:
Mieiskie Przed§zkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i lego Przyjaciół z oddziałami
Integracyjn}łni w Płocku
ul. Harcer§ka 2,
09-410 Płock
Filia ul. Pocztowa 13

2. Zafiawiający oświadcza, że W budżecie na lok 2020 posiada środki płamicze na
uregulowanie należności na Wykonanie przedmiofu umo$ry| Zadanie P2 zakup środków
ż],,Wności dział 80 1, ro zdział 80104, paftEraf 4220 ,

3, Płatność będzie dokonana prżez Zamawiającego przelewem w złotych polskich na konto
podane na fakfurże w terminie 14 dni od daty otrzymania pżez Zamawiającego
prawid}owo wystawionej faktury, po dostawie każdejz partii towaru,

4, Faktura Wykonawcy !ĄYstawiona będzie żgodnie z Warunkami zawartymi w § 3,
5, Faktura Wykonawcy nie może byćv,rystawiona z Wcześniejszą datą niż data Wydania partii

ó, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakfurę wraz z dostawą towaru,
7, Za datę płatności uważa sję datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiające8o.
8, Ko5ztyobsługi bankoWej powstałe W banku Zamawiającego pokrywa żamawiający; koszty

obsługi bankowej powstałe W banku Wykonawcy pokry,\,Va Wykonawca.
9. Zańawiający ośWiadcza, że będzie realizować płatności za faktury z żastosowaniem

mechaniżmu podżielonej płatności tzw split payment. Zapłatę w tym systemie uznaj€ się
za dokonanie płatnoŚci wtelminie ustalonym W §4 umowy,

10, Wykonawca oświadcza, że numea rachunku rozliczeniowego Wskazany We Wszystkich
faktulach, które będą Wystawione W jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 . , Prawo Bankowe [Dz.U.2078.2187 ze
zm,) prowadżonyjest rachunek VAT.

ll. w prż}?adku, kiedy Wykonawcą iest osoba łizyczna prowadząca iednoosobową
działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. RoR to nie
dotyczą go pkt. 9 i 10. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do
poinformowania o §m fakcie zamawiaiącego pisemnie naipóźniej w dniu
podpisairia umowy.

12, ]eże]i przedmiotem zamóWienia jest dostawa towarów i świadczenie usług Wymienionych
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę
15 000,00 zł brutto lub równowartość tej kwoty to bez względu cży kontrahent 

'est 

osobą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata
nastąpi u zastosoWaniem mechanizmu podzielonej płatności,
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§5
pakowanie i znakowanie

opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będzie chroniło towar przed
wszystkimi możliwymi warunkami, których można się spoduiewaĆ W czasie transportu,

§6
Termin ważności

ToWary będące przedmiotem niniejszej umoWy muszą posiadać aktualny termin przydatności do
spożycia, zgodnie slWZ,

§7
Gwarancia iakości

l, Wykonawca gwaranfuje, że dostarczone plżeż niego towary będą Wysokiejjakości i
będą z8odne z oboWiązującymi przepisami prawa ż},Wnościowego,

2. Towary objęte przedmiotem umowy mllszą odpowiadać Warunkom jakościow}łn,
zgodnym z obowiązując}łni atestami, Polskimi Normami, prawem ży\,Vnościowym oraz z
obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP lub Systemu Zanądzania
Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z lso 22000|2005,

3, Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towalóW żgodnie z zasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccĘ systemu bezpiecżeństwa ż}ĄVności oraz innymi
Wymaganiami praWa Ż},-WnoŚcioWego,

4, Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia lub certyfikatu \^ykonylvania Wszelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucią oraz oblotem żylvnością z8odnie z zasadami GMP/GHP o.az systemem HAccP
i bezpieczeń5tlva ży,lvności,

5, Wykonawca udżiela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnei stanowiącej, że
dostarczone towary nie są skażone substancjami szkodliwymi dla zdrowia,

6. ToWary będą dostarczane Zamawiającemu W opakowaniach zabezpieczających jakość
i odpowiadających Warunkom transportu, odbioru i pżechowy,Wania,

7. ToWary będą dostarczane transportem Wykonawcy, z8odnie z obowiązującymi zasadami
GMP/GHP oruz systemu HAccP i przekazy,lvane osobom upoważnionym (do Wg]ądu na
życzenie Książka stanu sanitarnego Pojazdu),

8, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar środkiem tlansportu dopusżczonym przez
Władze sanitalne do transportu żWvności, zabeżpieczającym W pełni jej jakość i
bezpieczeństlvo zdroWotne,

9. Użyty do przewozu środek transportu musi uwz8lędniać właściwośc żywności i
zabezpieczać ią przed ujemnymi WpŁ,Wami atmosferycznymi i uszkodzeniem.

l0, Wykonawca zobowiążuje się prżekaz},Wać ż},\^/ność bezpoŚrednio osobie upoważnionejdo
odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej, Nie dopuszcza się pozostawiania ży,vvności przez
Wykonawcę bez nadżoru lLtb !4ydania osobom nieupoWażnionym,

l]. odbiór ilościowo - jakościowy dostarczone8o towalu odb},Wać się będzie W
pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego prżez osoby upoważnione pźy udziale
Wykonawcy.

12, Przyjęcie towarów odby,Wać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z
aktualną ceną z8odną z umową,

]3, odbiór ilościowo-jakościowy dostalcżonych towarów będzie potwierdzany przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy
procedurą.

14, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia pży dostawie Wsżystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny i]ościowo - jakościowej odbieranego towalu,

opis prżedmiotu !amóWienia - sukcesywna dostawa mięsa iWędlin wiepRowych iwołowych
dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Plock! na 2020 rok

wzór
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opis przedmiotu 2amóWienia - sukcesywna dostawa mięsa i Wędlin wiepruowych ;wolowych

dla Miejskiego Pżedsżkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

Wzor

1,

§8
Reklamacie

Zamawiająry zastżega sobie prawo do przeprowadzenia W dniu dosta$y kontro]i towerÓW

objętych pźedmiotem umowy, W przypadku dostarczenia towaróW o niewłaściwej jakości

Zamawiający moźe odmóWić przyjęcia kwestionowanej partii toWaru.
W prżypadku dostalczenia towaru nie spełniającego Warunków żamóWienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo Żądania Wymiany wadliwego towaru,
Wszelkie reklamacje Wykonawca żobowiązany jest załatwić najpóźniej do godz, 10:00 w dniu

dosta\Ąy-

*.* i,3o*n"
]. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Żamawiającemu karę umowną w przypadku nie

dotrzymania terminów określonych W niniejszej umowie W następującejWysokości:
l) 10 % Waftości brutto niezrea]izowanej części dostawy za u,ażdy dzień opóŹnienia W

dostawie,
:) 10 % Wartości brutto rek]amowanej części dostarĄry za każdy dzień opóźnienia w

za}atWieniu reklamacji jakościowej lub ilościoWej.
2, Naliczoną kwotę kary okreŚlonej w ust, 1 Zamawiający potrąci ż w},nagrodzenia

przysługuiącego Wykonawcy sporządzając notę kięgową wraz z pisemnym uzaśadnieniem,
3, W przypadku odstąpienia od umowy z Winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w

wysokości 25 o/o Wartości brutto niezrealizowanej częŚci umo\Ą'y,

4. W przypadku gdy Wysokość sżkody pĘekroczy wysokość kar umownych o których mowa w
ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10
spory

Ewentua]ne spory wynikłe na tle Wykon},wania ninieiszej umowy, których nie udałoby się
rozstrzygnąć stronom ugodowo, będzie rozstżygał sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiaiącego,

§ 11
Zmiany

l, Zmiana postanowień niniejszej umowy $rymaga formy pisemnej W postaci aneku, pod

rygorem nieważności, z uyjątkiem zmiany o której mowa W § 11 ust.2 pkt 3, Zwiększenie lub
zmniejszenie asortymentu dokon},wać się będzie na podstawie zamówień przesyłanych pĘez
Zamawiającego do Wykonawcy,

2. ZamaWiaiący dopuszcza możiiwość zmiany postanoWień niniejszej umowyI
l) W zakresie WynaBrodzenia zprzyczynniemożliwych Wcześniej do przewidzenia ]ub, jeże]i

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a W szcżególności gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;

2) W przypadku zmiany danych podmioto\Ąych Wykonawcy [np, w Wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.J;

j) W żakresie zwiękzenia lub zmniejszenia asortymentu towaróW Wskazanych w umowie
w formu]arzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia WartoŚci

brutto umowy;
1) W pźypadku urzędowej zmiany stawki VAT nasĘpi zmiana cen brutto proporcjonalnie

do zmiany stawki VAl tak W prz}Tadktl pod\Ąyżki jak i obniżki, Zmiana cen \^ymaga

każdoruuowo wrażonej zgody pfzez Zamawiąącego w formie pisemnego aneku do
umowy pod lygorem nieważności.
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opis plzedmiotu zamóWienia - sukcesywna donawa mięsa iWędlin Wieprzowych iWoiowych
dla Miejskie8o Przed5zkoia nl34 W Plocku na 2o2o rok

Wzór
§12

cesia wierz}telności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji Wierz}telności wynikających
z ninie,szej umoW? bez pisemnei zBody Zamawiaiące8o,

§13
odsĘpienia

l. Trzykrotne do§tarczenie towaru Wadliwego W okresie obowiązy]r'Vania umowy iub brak
dostahy towaru przez Wykonawcę daje Zamawiającemu prawo do odsĘpienia od umowy z
Winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym,

2, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powoduiącej, że Wykonanie umowy nie leży
w intelesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

], W przypadku, o któryłn mowaw ust, 1, Wykonawca rnoże żądać włącznie Wyna8rodzenia
naIeżne8o mu ? rytułu lvykonania c7ęści umowy,

§14
Regulacja pmwna

Wsprawach nie ure8uloWanych niniejszą umoWą stosuje się przepisy Kodeksu c}ĄVilnego i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 t Prawo zamóWień publicznych (Dz. U. z 2078 r. poz. 1986
z późn. zm), zwanei d,alej 'ustawą':

§ 15
Postanowienia ogólne

Umowę sporżądżono W dWóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym d]a każdej ze stron,

zamawiaiącyI wykonawca:

1 l l!r1 r ^
)
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KLAUzULA DoT, RoDo Do UMoWY NA Do5TAWĘ M]ĘsA l WĘDLlN Do MlEJSK]EGo PRzEDsZKoLA
NR 34 lM. KUBUslA PUCHATKA l JE6o PRZYJACloŁ Z oDDz AŁAMl lNT€GRACYJNYMl W PŁocKU NA

RoK 2020

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

Płocku, Ul. Halcerska 2,09 410 Płock, filia ul, Pocztowa 13, tel, (24) 3 8313,

2, Kontakt z ]nspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:

iod@żioplock.pl

3, Pani/Pana dane osobowe prżetwarżane będą na podstawie art.6 ust. 1 iit b) RoDo W celu zwiążanym

ż realizacją Umowy na do§taWę mięsa i wędlin na @k 2oż0,;

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

dokumentacja postępowania nieobjęte8o ustaWą o żamóWieniach publicznych tj. Urżąd Miasta Płocka,

zarżad Jednostek oświatowych , .l ed nostka Budżetowa W Płocku

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechoWYWane, przez okre§ 5 lat od dnia zakońcżenia postępowania

na dostawę mięsa iWędlin na rok 2020,

6, Podanie przeż Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to Walunek
konieczny do zaWarcia lJmowy -

7, Pani/Pana dane osobowe nie będą Wykorzystywane do zautomatyżowanego podejmowania decyzji

ani profilowania - stosowanie do an, 22 RoDo;

8, Posiada Pani/Pan:

. na podstawie ań, 15 RoDo prawo dostępu do dany€h osobowych Pani/Pana dotyczących

. na podstawie ań, 15 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

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

danych osobowYch z zastrzeżeniem przypadkóW, o których mowa W art, 18 ust, 2 RoDo;
. prawo do Wniesienia skar8i do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowYch, gdy użna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowyah Pani/Pana dotyczących narusża przepisy

RoDo.

WykonawcaI


