
opis prżedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa nabiału pozostałego

dla Mieiskiego Przedszkola nr 34W Płocku na 2020 rok

Wzor

pomiędzy:
Gminą Miastem Płock
NlP774313577z
reprezentowanym przeż:

UMowA NR,,,,,, /MP34 /2o19(wzór)
zawarta w dr.i.u23.I2.2 019 r w P}ocku

PI. stary Rynek 1 09-400 Płock

Danutę Komosę - D}Tektora Mieiskiego Przedszkola nr 34 z oddzia|ami Integl,acyinymi w
Płocku

dżiałającą na mory pełnomocnictlva Preżydenta Miasta Płocka nr 485/2015 z dnia 25,06,2015
roku,

zWanym dalei,,Zamawiającym']

a

zwaną dalej,,Wykonawcą"

W Wyniku przeprowadzonelo pfzez
Miejskie Przedszko]e Nr 34 w Płocku, z siedzibą ul. Harcerska 2, 09,410 Płock
postępowania o udzieienie zamÓWienia publiczne_go W_trybie zaproszenia do złoŻenia oferty
zgodnie z Art, 4 pkt B UsTAlĄry - PMWo ZAMOWIEN PUBLICZNYCH oraz REGULAMINEM
UDZIELANIA ZAMÓWlEŃ PUBLlczNYcH W Miejskim Prżedszko]u Nr 34 W Płocku na sukcesy,vvną
dostawę nabiału pozostałego dla Miejskieso Przedsżkola nr 34 w Płocku W roku 2020 r,

Zakres śWiadczenia Wykonawry Wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z ]ego
zobowiązaniem zawartym W oferci€, a przedmiot umowy zgodny ż przedmiotem zamóWienia
określonym w oPIsIE PRZEDMIoTU ZAVÓWlENlA. olerta i oPIs PRZEDNłloTU zAN4oWlE\tA 5ą

int€gralną częścią umowy,

§1

przedmiot i zakres dostaw
Przedmiotem umowy jest sukcesy,vvna dostawa nabiału pozostałego zwane8o dalej towarem,
do Zamawiające8o - Mieiskiego Przedszkola Nr 34 ul, Harcerska 2 W Płocku,
zaktes fteczow plzedmiotu umoury określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejsz€i umow}a
Wszystkie towarybędące przedmiotem niniejsżejumowy musząspełniać ltymagania zawarte
W opisie prżedmiotu zamÓWienia okreŚlonym W SIWZ oraż W ustawie z dnia 25 sieĘnia2006r
o bezpieczeństwie ż},,Wności i źywienia (t.j. Dz.u. z 2079f, poL 1252 z późn. zm,) Wszystkie
towary będące przedmiotem niniejszej umouy muszą spełniać Wyma8ania wymienione W

lożporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca Ż016 r. W sprawie grup Środków
spożWczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży W jednostkach systemu
oświatyoraz byma8ań,jakie musząspełniać środki spoż},Wcze stosowane w ramach żylvienia
żbiorowego dzieci i młodzieży W tych jednostkach [Dz, U, z 2016 r. poz.1,154).
Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać ,!!rymagania

wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskie8o i Rady (WE) nr 1333/200B z dnia

2.

3

l,

Saona l z 7



opis przedmiotu zamóWienia - 5ukcesywna dostawa nabiał! pozostalego

dla Miejskiego Pr2edszkola nr34 w Plocku na 2020 rok

Wzor
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatkóW do ż},Wności (Dz, Urz. UE L 354 z31,.L2,2008, str.16,
z późn.zm-),

5. Wsuystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy musżą odpowiadać warunkom
jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem
ż},wnościowym Wraż ż obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HAccP

6, Materiał opakoWaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z ż},wnością. Każdyasortyment
produktÓW musi byĆ dostarczony w oddzielnym pojemniku.

7 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek pży każdorazowej
dostawie towalu na okres do następnej dostawy.

8. Dostawa odb},Wać się będzie ransportem Wykonawc}ł
9, Dostawa przedmiotu zamóWienia Wykon},\^/ana będzie Środkami transportu spełniającymi

Wymo8i sanitarne, z8odnieZ Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecżeństlvie żyłVnoŚci
i żrlwienia (t.). Dz.U. z 20I9r. poz. 1252 z późn. żm.).

l0, Zamawiający żapłaci za faktycznie zamóWione i dostarczone ilości towaru, llości produktóW
podanew formu]arzu asortymentowo-ceno\^,rym §ą szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, źn,
nie stanoWią ostatecznego rozmiaru zamÓWienia, W Wyniku cze8o nie mogą stanowiĆpodstaw
do zgłaszania roszczeń z qĄułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy
realizacji dostaw zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutkóW finansowych
spoWodoWanych zmnieiszeniem i]oŚci i Wartości dostaw Zamawiający zastruega sobie prawo
zmian ilościowych do5taw pomiędzy pozycjami W prżedmiocie zamóWienia z zastrzeżeniem,
iż w Wyniku Ww. zmian nie zostanie pr?ekroczona WańoŚĆ umo\^y.

§2
Termin do§tawy

l DosĘWa towaru określonego W § 1będzie żrealiżowana sukcesywnie W okresie od dnia
01.01,2020r do dnia 3 |.12.2020r

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pochodzenia zwierzęce1o wlaz
z handlorłym dokumentem identyfikacyjnym,

3. Wykonawca będzie realizował dostawy produktóW na podstawie otrzymy,v!.ane8o
od Zamawiającego bieżącego zapotrzebowania określające8o rodżaj, ilość, termin,
docejowe miejsce dostawy osobę odpoWiedzialną za odbiór produktów.

1. Zamówienie Zamawiaiący pżekażuje te]efonicznie iub za pośrednictwem poczty
elektronicznej do Wykonawcy.

5, Na zgłosżone zapotrzebowanie do 8odziny 1s00 Wykonawca zobowiążuje się realizować
dostawy każdorazowo W ustalonych godzinach następnego dnia roboczego W godu inach
6|00,7:00,

ó, Dostawa towaru odb},wać się będżie do wskazanych przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego pomiesżczeń W siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 34 ul, Harcerska 2,

Płock , zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 1a

do oP]sU PRZEDMIoTU ZAMoWlENlA,
7, Procedura odbioru po]e8a na ocenie Zgodności rzeczowei dostarczonych produktów

ż zapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych,
telminami Ważności, poprawnością opakowania, ocenie;akości produktów, wg cech
organoleptycu nych, moż]iwej do dokonania przez odbierającego na etapie odbioru beż
narusżenia opakowania jednostkowego, stlvierdzenie iakichkolwiek niezgodnoŚci W
powyższym zakresie skutkuje wszczęciem procedury reklamaryjnej. Niezrealizowanie
reklamacji W terminach prżewidzianych W art.8 umowy, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej pańi produktóW i stlvierdzeniem teso faktu na dokumencie
dostawy - W takim przypadku kserokopia dowodu dosta\Ą.y pozostaie u Zamawiającego,
okoliczności te należy traktować jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dosĘlry w8
zgłoszonego zapotrzebowania,
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opis plzedmiotU zamóWienia - 5ukcesywna dostawa nabialu pozo5tale8o

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 w Plock! na 2020 lok

Wzor
8, Zamawiająry zastrze8a sobie prawo odmowy przięcia dostawy W całości w prżypadku

braku okażania prżez Wykonawcę dokumentóW o których mowa w § 1 ust, 9, § 2 ust, 2,
9, Niedostarczenie zamówionych produktóWW użgodnionym terminie ]ub odmowa dostawy

zostanie udokumentowana notatką służboWą, PoWy,ższe incydenty sumują się z opisanymi
W pkt. 7,

l0, Zaistnienie trzech incydentóW opisanych W pkt 7 i 9 tj,i odmowa pftez Zamawiaiąceqo
przyjęcia towaru niezgodnego z zamÓWieniem lub blak dostarcżenia zamÓWionych
towarÓW (odmowa dosta\Ąy przez WykonawcęJ może skutkowaĆ rozwiązaniem umowy z
winy Wykonawcy,

ll. Do dokony,Wania zamÓWień i odbioru towaru ze strony żamawiającego upoważniony/-a
jestintendentlub osoba zastępująca.

l2, Wykonawca Wyznacza do pźyjmowania W jego imieniu ośWiadczeń oraz
reprezentowania w sp fawach związanych ż realizacją niniejszej umowy osobę

;;;ti, _, :,,, ,.,:,, , :.,,,,.,, ., ,:, ,,., ,, . ,::: ,.
l3, W przypadku nie zrealizowania zamówienia W terminie, o którym mowa W § 2 ust, 5,

zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjne8o [t,j, towarów
zamÓWionych a nie zrealizowanych na nie dostaw) u innego Wykonawcy w iloŚci i
asorq,mencie nie zreaIiżowanej W terminie dostawy.

14, W przypadku zakupu interwencyjne8o zmniejsza się Wartość prżedmiotu umowy o
WartoŚĆ tego zakupu,

15, W przypadku zakupu inteiwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwlofu
zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraż
ewentualne koszty transportu,

§3
cena

]. Wartość umowy, ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych W formularzu
asortymentowo"ceno\^5,tn [Załącznik nr 1 do umowy],
\Ąynosi,.,., ,.,.,,.,,,,.,.,,,,., ,,.,.,,.,..złotych netto
oraz ..,.,...,,.,..,,..,.,.,..,.,..,,,,,.,.,..,.,.,,-, złotych §tułem podatku VAT [stawki podatku VAT zgodnie
z załącznikiem asortymentowo ilościoW}łn załączonym do niniejszej umoWy]

Łącznie całkoWita Wartość umoWybrutto wynosi

2- ceny wszczeg'lnione W ofercie w formularzu asor§/mentowo,cenowym będą stałe przez
cały okres realizacji umoWy,

j. W cenie żawarte są koszty w tym między innymi : koszty opakowania, ubezpiecżenia towaru,
tlansportu do Miejskiego Przedszkola nr 34 ui, Harcerska 2,09-410 P}ocĘ oraz załadunku,
rozładunku i Wniesienia do pomieszcżeń W siedzibie ZamaWiającego.
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opis przedrniotU zamówienia - 5Ukcesywna dostawa nabiałL] pozostałe8o

dla Mie]skiego PEedsżkola nr 34 W Plocku na 2020 rok

wzór
§4

Warunki płatności

], Dane do rłystawiania faktury VAT za sukces},Wną dostźWę nabiału pozostałego
Nabywca:
cmina - Miasto Płock
Pl. stary Rynek 1,
09-400 Płock
N|P 77 4 31- 3s 712

odbiorcaI
Mieiskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i |ego Przyiaciół z oddziałami
Integracyjnymi w Płocku
ul. Harcerska 2,
09-410 Płock
Filia ul. Pocztowa 13

2. zamawiający ośwlaó,cza, że w budźecie na lok 2020 posiada środki płatnicze na
uregulowanie na]eżnoŚci na ltykonanie przedmiotu umo\^y: zadanie P2 zakup ŚrodkÓW
ż},wności dział B01, ro zdział B01o4, paragraf 4220 .

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

4. Faktura Wykonawcy Wystawiona będzie zgodnie z Warunkami zawartymi W § 3,
5, Faktura Wykonawcy nie może byĆ Wystawiona z Wcześniejszą datą niż data \^rydania partii

toWaru.
6, Wykonawca Zobowiązanyjest do§tarczyć fakturę Wraz z dostawą towaru,
7, Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
8. koszq,/ obsługi bankowej powstałe wbanku zamawiającego pokryrya zamawiający; koszty

obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca,
9, Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podżjelonej płatnoŚci żW sp]it payment, Zapłatę W tym systemie Llznaje się
za dokonanie płatnoŚci W terminie ustalonym w §4 umowy.

l0. Wykonawca ośWiadcza, że numer rachllnku rozliczeniowego Wskazany We Wsżystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, d]a którego zgodnie z
Rozdziałem 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Prawo Bankowe (Dz.U.2018.2187 ze
zm.] prowadzony j€st Iachunek VAT

lI W p.zypadku, kiedy Wykonawcą iest osoba fizyczna prowadząca iednoosobową
działalność gospodarczą i po§ługuie się rachunkiem osobistym tzw. RoR to nie
dotyczą go pkt. 9 i 10. w takim przypadku Wykonawca iest zoborviązany do
poinformowania o tym fakcie zamawiaiącego pisemnie naipóźniei w dniu
podPisania umowy.

12, Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towalóW i świadcżenie usług uymienionych
W Załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę
15 000,00 zł brutto lub lównowartość tej kwoty, to beu Względu czy kontrahent jest osobą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działa]noŚĆ gospodarczą zapłata
nastąpi zzastosowaniem mechanizmu podzie]onej płatnoŚci,



opis przedmiotu żamóWienia - sukcesywna dostawa nabial! pozostale8o

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

wzór
§5

pakowanie i znakowanie
opakowanie powinno być odpowiednie do rodżaju transportu i będuie chroniło towar przed
wszystkjmi możliwymi warunkami, których można się spodziewaĆ W cza§ie transportu.

§6
Termin ważności

ToWary będące przedmiotem niniejszei umowy musżą po§iadać aktualny termin przydatności do
spożycia, zgodnie siWu,

§7
Gwarancia jakości

l. Wykonawca gwaranfuje, że dostarczone przez nie8o towary będą ltysokiej jakości i
będą zgodne z obowiązującymi przepisami praWa ż},Wnościowego.

ż. Towary objęte pazedmiotem umo!ły muszą odpowiadać Warunkom jakościo\łym,
zgodnyrn z obowiązującymi ate§tami, Polskimi Normami, prawem ż},wnościolvym oraz ż
obowiązującymi zasadarni GMP/GHP i systemu HAccP lub systemu zarządzania
Bezpieczeństwem Ż}Ąrności zgodnym z ls0 22000:2005,

3, Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towaróW z8odnie z żasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccŁ systemu bezpieczeństwa ż}ĄVności oraz innymi
wymaganiami prawa Ż},\łnoŚciowego,

4, Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i prżedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia lub ceftyfikatu wykon}Ą{ania Wszelkich działań związanych Z produkcją
i dystrybucją oraz obrotem żywnością zgodnie z zasadami cMP/GHP ofaz systemem HACCP
i bezpieczeństwa ż},wności,

5, Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnei stanowiącej, że
dostarcżone towary nie są skażone substancjami szkod]iwymi dla zdrowia,

6, Towary będą dostarczane Zamawiaiącemu W opakowaniach żabezpieczaiących jakoŚĆ

i odpowiadająrych warunkom transportu, odbioru i przecho\Ą,},wania,
7, ToWary będą dostalczane tmnsportem Wykonawcy, zsodnie z obowiążtijącymi zasadami

GMP/GHP olaz systemu HAccP i przekazwvane osobom upoważnionym (do Wg]ądu na
życzenie Książka stanu sanitarnego Pojazdu),

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczaĆ towar środkiem transportu dopuszcżonym przez
Władze sanitarne do transportu żWvności, zabezpieczającym W pełni jej jakość i
bezpieczeństlvo żdrowotne,

9- Użyty do przewozu śrcdek transportu musi uwzględniać Właściwość ż}nvności i
zabezpieczać ią pfted ujemnymi Wpł},Wami atmosferycznymi i uszkodzeniem.

l0. Wykonawca zobowiąZuje się przekazwać ż:ywnośćbezpośrednio osobie upoważnionej do
odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej, Nie dopuszcza się pozostawiania żywnoŚci przez
Wykonawcę bez nadzoru lub Wydania osobom nieupoważnionym.

l1. odbiór ilościowo - jakościowy dostarczone8o towaru odb},wać się będzie W
pomieszcżeniach W siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione przy udziale
Wykonawcy,

12. Przięcie towaróW odbylvać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z
alituainą ceną z8odną z umową,

13, odbióI ilościowo-jakościowy dostarczonych towaróW będzie potwiefdzany przez
upoważnione8o placownika zamawiająceTo, z8odnie z obowiązującą u Wykonawry
procedulą,

14. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie Wszystkich niezbędnych
infoImacii W celu dokonania oceny i]ościoWo - jakościoWej odbierane8o towaru.

strona 5 z 7

I



3.

l,

opis prz€dmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa nabiałU pozostalego

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 W Plocku na 2020 rok

Wzor
§8

Rek|amacje
zamawiający zaslrzega sobie plawo do przeplowadzenia W dniu do§ta&y kontroli towaróW
objętych pżedmiotem umowy, W prżypadku dostalczenia toWaIóW o niewłaściwej jakoŚci

Zamawiający może odmówić przyjęcia kwestionowanej partii towaru.
W przypadku dostalcżenia towaru nie spełniającego warunkÓW zarnówienia zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania Wymiany Wadliwego towaru,
Wszelkie reklamacje Wykonawca żobowiązany jest załatwić najpóźniei do godz, 10:00 w dniu
dostawy,

§9
Kary umowne

l, Wykonawca iest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną W przypadku nie
dotrzymania terminóW okreś]onych W niniejszej umoWie W następującej WysokościI
l) 10 % Wartości brutto niezlealizowanej części dosta\ł}, za każdy dzień opóźnienia w

dostawie,
2) 10 % wartości brutto reklamowanei cżęści dostawy za każdy dzień opóźnienia W

załatwieniu reklamacji jakościowej lub jlościoWej.

2, Naliczoną kwotę kary określonej W ust, 1 Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy sporżądzając notę kięgoWą Wraz z pisemnym rrzasadnieniem.

3, W przypadku odstąpienia od umowy z Winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę W
\łysokości 25 o/o WańoŚci brutto niezrealizowanej części umowy,

4, W przypadku 8dy Wysokość szkody przekroczy Wysokość kar umownych o których mowa W

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

§10
spory

Ewentualne spory Wynikłe na t]e Wykony,Wania niniejsżej umo$y których nie udałoby się
rozstrzygnąć stronom ugodowo, będzie fozstrzygał sąd Powszechny W}aściwy dla siedziby
Zamawiające8o,

§11
zńlany

]. Zmiana postanowień niniejsuej umowy rłymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygolem nieważnoścj, ż Wyjątkiem zmiany o której mowa w § 11 ust, 2 pkt 3, ZWiękzenie lub
zmniejszenie asortymenfu dokon}ĄVać się będzie na podstawie zamóWień przesyłanych prz€z
ZamaWiającego do Wykonawcy,

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień nini€jszej umoWyI
l) W zakresie uynagrodzeniazprzyczynniemożliwych Wcześniejdo prZeWidzenia lub, jeżeli

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;

2) W przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. W Wyniku przekształcenia,
przejęcia itp,);

]) w zakresie zwiękzenia ]ub zmniei§zenia asortymentu towaróW wskazanych w umowie
w formularzu asortymentowo-cenort}łn, jeźeli nie spowoduje to przekroczenia wartości
brutto umo\^/y;

4) W przyTadku urzędowej żmiany stawki VAT nasĘpi żmiana cen brutto proporcjonalnie
do zmiany stawki VAT tak W przyTadku podwyżki jak i obniżki, Zmiana cen wymaga
każdorazowo wyrażonej zlody przez Zarnawiające9o W formie pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem niewaŻnoŚci.
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opis przedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa nabiałLr pozostałego

dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

Wzór
§12

cesia wierzytelności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji Wierzytelności Wynikających
z niniejszej umo\łT bez pisemnej zgody Zamawiaiącego.

§13
odsĘpienia

l, Trzykrotne dostarczenie towaru Wad]iwego W okresie obowiązy,Wania umowy lub brak
dostawy towaru pEez Wykonawcę daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umor,ir'y z
Winy Wykonawcy ze §kutkiem natychmiastowym,

2. W lażie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie umowy nie leży
W interesie publicżnym, czego nie można bylo przewidżieć W chwili zawarcia umowy,
Zarnawiający może odstąpić od umowy W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicżnościach.

j, W prżypadku, o którym mowa W ust. 1, Wykonawca może żądać Wyłącznie Wynagrodzenia
naIeżne8o mu z r}tulu Wykonania czeŚciumowy,

§14
Re8ulacja prawna

Wsprawach nie ure8uloWanych niniejszą umoWą stosuje się przepisy Kodeksu c},Wilnego i ustaWy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamóWjeń publicznych (Dz. U. z 2078 r, poz. 1986
z późn, zm), zwanei da]ei ,,ustawą'l

§lś
Postanowienia ogólne

Umowę sporżądżono W dwóch jednobrzmiących egzemplafzach po jednym dla każdej ze stron,

zamawiającyI Wykonawca:

" _)-. -L- }- -\./
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KLAUZULA DOT, RODO DO UMOWY NA DOSTAWĘ NABlAŁU POZOSTAŁEGO DO MlEJSKlEGO
PRZEDszKoLA NR 34 lM, KUsUsiA PUCHATKA l l€Go PRZYJAC|óŁ ż oDDZ|AŁAMl lNTEGRAcYlNYMl W

PŁocKU NA RoK 2020

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

Płocku, ul, Harcerska 2,09410 Płock, filia ul, Pocztowa 13, tel. (24) 3648313,

2. Kontakt ż lnspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e mail:
iod@żioDlock.ol

3, Pani/Pana dane osobowe prżetwarzane będą na podstaWie art,6 ust, 1 lit b) RoDo W ceIu żWiązanym
z realizacją Umowy na dostawę nabiału pozostałego na rok 2o2o,;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą o5oby lub podmioty, którym udostępniona żostanie
dokumentacje postępowania nieobjętego ustawą o zamóWieniach publicżnych tj, Urżąd Miasta Płocka,
zarząd Jednostek oświatowych -]ednostka Budżetowa w Płocku

s, Pani/Pana dane ośobowe będą prżechowywane, przez okres 5 iat od dnia zakońcżenia postępowania
na dostawę nabiału pozostałego na rok 2020,

6, Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowo{ny, jednakźe jest to Warunek
koniecżny do zaWarcja Umowy.

7, Pani/Pana dane osobowe nie będą Wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania - stosowanie do art. 22 RoDo;

8. Posieda Pani/Pan:

. na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotycżących

. na podstawie art, 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

. na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora o8ranicżenia przetwarzania
danych osobowych z 2astrzeżeniem przypadkóW, o których mowa W art. 18 ust. 2 RoDo;

. prawo do Wniesienia skar8i do Prezesa Urżędu ochrony Danych osobowych,8dy uzna
Pani/Pan, że prżetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycżących narusża przepisy
RoDo,

Wykonawca:


