
opis przedmiotu zamóWienia - 5ukcesywna dostawa pieczywa

dla Mieiski€go P.zedszkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

Wzor

UMowA NR ..,,,,/MP34 /2o19(b"zór)
zawarta w dniu 23.12,2019r W Płocku

PI. stary Rynek 1 09-400 Ptock
pomiędzy:
Gminą Mia§tem Płock
NlP 77 4 31 3s 712

reprezentowanym prżez:

Danutę Komosę - Dyrektora Mieiskiego Prżedszkola nr 34 z oddziałami Inte8raryinymi w
Płocku

działającą na mocy pełnomocnictlva Prezydenta Miasta Płocka nr 485/2015 z dnia 25.06.2015
roku,

żWanym dalej,,Zamawiającym'1

a

zWaną daiei,,WykonaWcą'

W Wyniku przeprowadzone9o przez
Miejskie Przedszkole Nr 34 w Płocku, z §iedzibą ul. Harcerska 2, 09-410 Płock
postępowania o udzielenie zamóWienia publiczne8o w trybie zaproszenia do złożenia oferty
zBodnie z Ari 4 pkt B UsTArĄry - PMWo ZAMÓWIEŃ PUBLlcZNYcH oraz REGULAMINEM
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLIcZNYcH W Miejskim Przedszko]u Nr 34 W Płocku na sukcesy,vvną
dostawę pieczy,vva dla Miejskiego Przedszkola nr 34 WPłocku W roku 2020 r

Zakr€s śWiadczenia Wykonawcy Wynikający z niniejsżej umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie, a przedmiot umowy zgodny z przedmiotem zamóWienla
okreslonym W oPIstE PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA, oferta i oPls PRżEDMloTU ZAMÓWlENlA są
inte8ralną częścią umowy.

3,

4.

l.

§1

przedmiot i zakres dostaw
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa pieczyłVa zwanego da]ej towafem, do
Zamawiającego - Miejskiego Pr?edszkola Nr 34 u], Harcerska 2 W Płocku,
zakres fzeczow przedmiotu umowy określa formularz asortymentowo-cenolly, stanowiący
załączniknr 1 do niniejszej umow]ł
Wsżystkie towarybędące przedmiotem niniejszejumoWy muszą spe}niać \łymagania zawafte
w opisie przedmiotu zamówienia określonym W SIWZ oraz W ustawie ż dnia 25 sierpnia2006r
o bezpieczeństwie żyłVności i żylvienia (t.j. Dz.U. z 201,9r. poz. 1252 z późn. zrfl.) wszystkie
towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniaĆ Wymagania Wymienione W
rozporuądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 t W splawie grup środkóW
spożylvczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
ośWiaty oruz wyma8ań, iakie muszą spełniać środki spoźy,Wcze stosowane W ramach ży,Wienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 20L6 f. poz. 1154).
Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać Wymagania
Wymienione W rozporządzeniu Parlamentu Europejskie8o i Rady [WE) nr 1333/200B z dnia
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opk przedmiot! zamóWienia - 5ukcesywna dostawa pieczywa

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

Wzor
16 grudnia 2008 rw spnwie dodatków do żWności (Dz. Ulż. UE L 354 z 31.12.2008, str 1ó,

z późl\ zm.),
5, Wszystkie towary będące pnedmiotem niniejszej umowy muszą odpowiadać Warunkom

iakościo\Ąrym zgodnyfi z obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem
żywnościowfi wraz ż obowiązującymi zasadami GMP i cHP oraż systemem HAccP

6 Materiał opakowaniowy Wini€n być dopuszczony do kontaktu z ży,Wnością, Każdy asortyment
produktów mu5i być dostarcuony W oddzielnym pojemniku,

7, Wykonawca zobowiążuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdofazowej
dostawie towaru na okres do następnej dostawy.

8, Dostawa odbyłvaĆ się będzie transportem Wykonawcy.
9 Dostawa przedmiotu zamóWienia hykon},Wana będzie środkami transportu spełniaiącymi

wymogi sanitarne, zsodniez Ustawą ż dnia 25 sierpnia 2006 roku o beżpieczeństwie żylvności
i żywienia (t,j. Dz.U. z 2019r. poz, 1,2s2 z późn. zm.).

I0, Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostarczone ilości towaru, lloŚci produktÓW
podane Wformu]arzu asortymentoWo-cenow],an są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, vn,
nie sta nowią ostatecz nego rozmiaru zamóWienia, W wyniku czego nie mogą stanowićpodstaw
do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmo\Ąy
realizacji dostaw Zamawiający nie będżie ponosił ujemnych skutków finansowych
spowodowanych zmniejszeniem iloŚci i wartości dostaw Zamawiający zastrze8a sobie prawo
zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami W przedmiocie żamóWienia z zastrzeżeniem,
iż W Wyniku Ww zmian nie zostanie prżekroczona Wartość umowy.

§2
Termin dostawy

1, Dostawa towaru określonego w § 1 będzie zrealizowana sukcesywnie W okresie od dnia
01,01.2020r. do dnia 37.12.2o20r
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktóW pochodzenia zwierżęcego Wraz
ż handlowym dokumentem identyfikacyjnym,
Wykonawca będżie realizował dostawy produktóW na podstawie otrzymy,wanego
od Zamawiające8o bieżącego zapotrzebowania określającego rodzaj, ilość, termin,
doce]oWe miersce dośta\Ą]n osobę odpoWiedżialną ua odbiór produktóW
Zamówienie Zarnawiający przekazuje te]efonicznie ]ub za pośrednictwem pocżty
elektronicznej do Wykonawcy,
Na z8łoszone zapotrzebowanie do 8odziny 1500 Wykonawca zobowiążuje się realizować
dosĘWy każdoruzowo W ustalonych godżinach następnego dnia roboczego W godzinach
6:00-6:30,
Dostawa towaru odb},wać się będzie do wskazanych przez uprawnionego pEcownika
zafiawiająceP,o pomieszczeń W siedżibie Miejskiego Prżedsżko]a nr 34 ul, Harcerska 2,

Płock, żgodnie u formu]arzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 1 do
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Procedura odbioru polega na ocenie zgodności rzeczowej dostarcżonych produktóW
z zapotżebowaniem, dokumentem dostaiĄry, znakowaniem opakowań jednostkowych,
terminami Ważności, poprawrrością opakowania, ocenie jakości produków Wg cech
organoleptycznych, moż]iwej do dokonania przez odbielającego na etapie odbioru bez
naruszenia opakowania jednostkowego, stlvierdzenie jakichkolwiek nieugodności w
pohyższym zakresie skutkuje wszczęciem procedu.y re]damacyjnej, Niezrealizowanie
reklamacji W terminach przewidzianych w art, B umowy, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej partii produkÓW i stlvieldzeniem tego faktu na dokumencie
dostawy, W takim przypadku kerokopia dowodu dostawy pozostaje u zamawiającego,
okoliczności te na]eży traktować jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dostawy Wg
zgłoszonego zapotrzeboWania.

2.

5,

7.
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Wzor
8 Zamawiająry zastrzega sobie prawo odmowy pazięcia dostawy W całości W prz}Tadku

braku okazania pĘez Wykonawcę dokumentóW o których mowa W § 1 ust. 9, § 2 ust. 2,
9, Niedostalczenie zamóWionych produktóW W uzgodnionym terminie lub odmoWa dosta\Ąy

zostanie udok-umentoWana notatką służbową. PowyŻsze incydenly sumują się z opisanymt
W pkt. 7.

l0. Zaistnienie trzech incydentów opisanych W pkt 7 i 9 tj,: odmowa przez zamawiająceBo
pźyjęcia towaru nieżgodnego z zamóWieniem lub brak dostarczenia zamówionych
towarów (odmowa dosta!ły przez Wykonawcę) może skutkować rożwiązaniem umowy z
Winy Wykonawcy.

l l. Do dokonywania zamóWień i odbioru towaru ze strony Zamawiającego upoważniony/-a
jest intendent lub osoba zastępująca,

l2. Wykonawca !Ąyznacza do przyjmowania Wjego imieniu ośWiadcżeń oraz
repreżentowania w sprawach związanych z realizacją niniejszeiumowy osobę

;;;i :._ ,.,,,., ,_,, ,.,:_, :_,, ,:, :_, ,,_ ::l , . -

13. W przypadku nie zrealizowania zamówienia W terminie, o którym mowa w § 2 ust.5,
Zamawiający zastrzeBa sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego (t.j. towarów
zamóWionych a nie zrealizowanych na nie dostaw) u innego Wykonawry W iloŚci i
asortymencie nie zrealizowanej w terminie dostawy,

14, W przypadku zakupu interwencyrne8o zmnieisza się Waftość przedmiotu umowy o
WartoŚĆ tego zakupu,

15, W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrofu
zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz
ewentualne koszty transportrr,

§3
cena

1. Wartość umowy, ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych W formulażrt
a5oĄłnentowo-cenowym [Załącznik nr 1 do umowy),
wynosi,.,,, ,,,.,..,.,.,,.,.,,,, ,.,..,.,.,,złotych netto
oraz .,..,.,.,....,.,.,..,-,.,,.,.,..,..,..,.,.,,-,.,. złotych tytułem podatku VAT (sĘwki podatku VAT zgodnie
z załącznikiem asortymentowo iloŚciowym załączonym do niniejszej umowy)

Łącznie całkowita waltość umowy brutto Wynosi

ceny ldyszczególnione W ofercie W formularzu asortymentowo-cenow]im będą stałe przez
cały okres realizacjj umoury,
W cenie zawarte są koszq,/ w tym między innymi : koszty opakowania, ubezpiecżenia towaru,
transpoltu do Miejskie8o Przedszkola nr 34 ul, Harcerska 2,09-41,0 Płock, oraz załadunku,
rozładunku i wniesienia do pomieszczeń W siedzibie Zamawiającego,

2,.
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wzor
§4

Warunki płatności

] Dane do Wystawiania faktury VAT za sukcesywną dostawę pieczywa
NabywcaI
Gmina - Miasto Płock
Pl. stary R},nek 1,
09-400 Plock
NlP 77 4 31 3s 712

odbiorca:
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i 

'ego 

Prziaciół z oddziałami
Integracyinymi w Płocku
ul. Harcefska 2,
09-410 Płock
Filia ul. Pocztowa 13

2. Zańawiający oświadcza, że W budżecie na rok 2020 posiada środki płatnicze na
uregulowanie należności na $rykonanie przedmiotu umowy| Zadanie P2 zakup Środków
żywności dział 801, rozdział 80lo4, paragraf 4220.

3 P}atność będzie dokonana przez zamawiającego przelewem W złotych po]skich na konto
podane na faktuźe W telminie 14 dni od daty otrzymania pftez zamawiającelo
prawidłowo Wystawione' faktury po dostawie każdej ż partii towaru.

,t. Faktura wykonawcy wystawiona będzie zgodnie z warunkami żawartymi w § 3,
5 Faktura Wykonawcy nie może być$ystawiona z Wcześniejszą datą niż data Wydania pańi

6 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakfurę Wraż ż dostawą towaru,
7, Za datę płatności ułvaża sję datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającelo.
E, Koszty obs}ugi bankowej powstałe wbanku zamawiającego pokrywa zamawiający; koszty

obsługi bankowej powstałe W banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
9, Zamawiający ośWiadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonei płatności tzw. split payment. Zapłatę W tym systemie uznaje się
ża dokonanie płatnoŚci Wtelminie ustalonym W §4 umowy,

l0, Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowe8o wskazany We wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3 a ustawy zdnla29 sierpnia 7997 r Prawo Bankowe [Dz.U,2018.2187 ze
zm,) prowadżonyjest rachunek VAT,

ll. w prz}padku, kiedy wykonawcą iest osoba fizyczna prowadząca iednoosobor,vą
działalność go§podarczą i posłu8uie się rachunkiem osobistym Łw. RoR to nie
dotyczą go pkt. 9 i 10. w takim prz}padku Wykonawca iest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie zamawiaiącego pisemnie naipóźniej w dniu
podpisania umowy.

12, ]eżeli przedmjotem żamówienia iest dostawa towarów i śWiadczenie usług Wymienionych
w za}ączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota na]eżności ogółem przekracza kwoĘ
15 000,00 zł brutto lub lównowartość tej k-Wory to bez Względu czy kontrahentjest osobą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działa]ność Bospodarczą zapłata
nastąpi z zastosoWaniem mechanizmu podzielonej płatnoŚci,
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opis pżedmiotu zamówienia - sLJkcesYwna dostawa pieczywa

dla Miejskjego Przedszkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

Wzór
§s

pakowanie i znakowanie
opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będzie chloniło towar przed
Wszystkimi możliwymi warunkami, których można się spodziewaĆ w czasie tmnsportu,

§6
Termin ważności

Towary będące przedmiotem ninieiszej umowy muszą posiadać aktualny telmin przydatności do
spoźycia, Z8odnie sIWZ.

§7
Gwarancia iakości

1. Wykonawca gwarantuie, że dostarczone pfzez niego towary będą vlTsokiej jakości i
będą z8odne z oboWiązuiacymi przepisami praWa żyr,Vnościowe8o,

2. Towary objęte przedmiotem umolr,y muszą odpowiadać Warunkom jakościo\^ym,
zgodnyfi z obowiązującymi atestami, Polskimi Nolmami, prawem ży,vvnoŚclowym oraz z
obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HAccP lub systemu zarządzania
Bezpieczeństwem Źywności zgodnym z Iso 22000:2005.

3, Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towaróW zgodnie z zasadami
GMP /eHP olaz systemu HACCP, systemu bezpieczeństwa ż},wności oraz innymi
Wymaganiami prawa Ż},wnoŚcioWego.

4. Wykonawca zobowiązuie się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
ośWiadczenia lub certyfikatu Wykon},wania Wsżelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucją oraz obrotem żyłVnością żgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemem HACCP
i bezpieczeństwa ż}1łności,

5. Wykonawca udzie}a Zamawiającemu gwaranc'i jakoŚci zdrowotnej stanowiącej, że
dostarczone towary nie są skażone substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

ó, ToWary będą dostarczane zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających iakość
i odpowiadających Warunkom transportu, odbioru i przechoWyłVania,

7, Towary będą dostarczane transportem Wykonawcy, z8odnie z obowiązującymi zasadami
cMP /GHP ońz systemu HACCP i przekazylllane osobom upoważnionym (do wglądu na
życzenie Książka stanu sanitarnego Pojazdu),

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar środkiem tlansportu dopuszczonym przez
władze sanitarne do transportu ż'"wności, zabezpieczającym W pełni jej jakość i
bezpieczeństlvo zdroWotne,

9, Użyty do pżewożu środek tran§portu musi uwzslędniać Właściwość ży,Wności i
zabezpieczaĆ ją pfzed ljemnymi Wpł},Wami atmo§ferycznymi i uszkodzeniem,

l0. Wykonawca zobowiążuje się przekazryać ż]]"Wność bezpośIednio osobie upoważnionej do
odbioru i kontroli ilościowej i iakościowej, Nie dopuszcza się pozostawiania ż},Wności przez
WykonaWcę bez nadzoru lub Wydania osobom nieupoWażnionym,

li. odbiór iloścjowo - jakościowy dostarczone8o towaru odb},Wać się będzie W
pomieszczeniach W siedżibie Zamawiającego przez osoby upoważnione przy udziale
Wykonawc}ł

12- Przyjęcie towaróW odbywać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z
ałtualną ceną zgodną z umową.

l3. odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towaróW będzie potwierdzany przez
upoważnionego pracownika Zamawiaiącego, zgodnie z obowiązującą u Wykonawry
procedurą,

14. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie Wszystkich niezbędnych
informacji W celu dokonania oceny ilościowo, jakościowej odbieranego towaru.
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2,,

3,

2,

,l.

l,

l-

§8
Rek|amacje

Zailawiaiący zastrzeła sobie prawo do przeprowadzenia w dniu dostaiły kontroli towarÓW
objętych przedmiotem umowy. W przypadku dostarczenia towarów o niewłaściwei jakości

Zamawiający rnoże odmóWić przyjęcia kwestionowanej partii towaru.
W przypadku dostarczenia towaru nie spełniająceBo Warunków żamóWienia Zamawiający
zastrżeBa sobie praWo Żądania wymiany wadli\łego towaru,
Wszelkie rekiamacje Wykonawca zobowiązanyjest załatwić najpóźniej do godz, 10:00 w dniu
dostawy,

§9
Kary umowne

Wykonawca jest obowiązany żapłacić Zamawiającemu karę umowną W przypadku nie
dohuymania terminów określonych W niniejsżej umowie W następuiącej wysokości:
L) 10 % Wartości brutto niezrealizowanej cżęści dostawy 2a każdy dzień opóźnienia w

dostawie,
2) 10 % Wartości brutto reklamowanej części dosta\Ąy za każdy dzleń opóźnienia W

załatwieniu re]damacji iakościowej lubilościoWej.
Naliczoną kwotę kary określonej w ust, 1 Zamawiający potrąci z lrynagaodzenia
przysługującego Wykonawcy sporządzając notę księgową Wraz z pisemnym uzasadnieniem.
W przypadku odstąpienia od umowy ż Winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w
!ĄJsokości 25 o/o Wańości brufto niezrealizowanej cZęści umoury,

W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy Wysokość kar umownych o których mowa w
ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach o8ólnych.

§10
spory

Ewentua]ne spory wynik}e na tle Wykonylvania niniejszej umo\ły, których nie udałoby się
fozstlzygnąć stronom ugodowo, będzie rożstrzygał sąd Powszechny Właściwy d]a siedziby
Zamawiającego.

§ 11
zmiany

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy Wymaga formy pisemnej W postaci aneku, pod

ry8orem nieważności, z Wyjątkiem Zmiany o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 3, zwięksżenie lub
zmniejszenie asortymentu dokon},wać się będzie na podstawie zamówień przesyłanych pźez
żamawiającego do Wykonawcy,

2. ZamaWiający d opus zcza moż)iwość zmiany postanoWień niniejszej umoWyI
l) W zakresie wynagrodzenia z przyczyn nieńożliwych Wcześniej do pEewidzenia lub, jeżeli

zmiany te są korzysme dla zamawiającego, a w szczególności 8dy Wykonawca
żaproponuje upusty;

2) W przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np, W wyniku prżekztałcenia,
przeięcia itp,l;

3) w zakresie zwiększenia lub zmniejsżenia asortymentu towalÓW wskazanych W umowie
w folmulażu asortymentowo-cenowym, jeże]i nie spowoduje to przekloczenia wartości
brutto umoWy;

4) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen brutto ploporcjonalnie
do zmiany stawki VAT, tak W przypadku podwyżki jak i obniżki, Zmiana cen Wymaga
każdorazowo wrażonej zEody przez zamawiające}o W formie pisemnego aneksu do

umoWy pod rygorem niewaŻnoŚci,

r
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opis przedrniotu zamówienia - sL]kcesywna dostawa piec2ywa

dla Miejskie8o Przedsżkola nr 34 w Płock! na 2020 lok

wzór
§12

cesia wierzytelności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności Wynikająrych
z niniejszej umowy bez pisemnej 7gody zamawiajacego.

§ 13
odstąpienia

1, Trzykrotne dostarczenie towaru Wadliwego W oklesie obowiążywania umowy ]ub brak
dostawy towaru przez Wykonawcę daje zamawiającemu prawo do odsĘpienia od umowy z

Winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym,
2, W lazie żai§tnienia istotnej zmiany okoliczności powodrrjącei, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieĆ w chwi]i zawarcia umow},
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o tych
okolicznościach,

3. W przypadku, o któlym mowa w ust, 1, Wykonawca może żądać Wyłącznie Wynagrodzenia
należnego mu z tyrutu Wykonania częŚci umo\4ry,

§14
Re8ulacja Prawna

Wsprawach nie uregulowanych niniejsuą umoWą stosujesię przepisyKodeksu cywilne8o i ustawy
z dnia 29 slycznia 2004 r Plawo zamóWień publicznych (Dz. u. z 201,a l. poz. 1986
z późn. zm), zwanej d,alej ,,ustawą 1

§ls
Postanowienia ogólne

Umowę sporządzono W dwóch jednobźmiących egżemplarzach po iednym dla każdej ze stron,

zafiawiaiąc!| wykottawca:

, ,r: Jt-:
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KLAUZULA DOT, RODO DO UMOWY NA DOSTAWĘ PlECZYWA DO MIEJSKlEGO PRZEDSZKOLA NR 34

lM Kl]Bl]slA pUCHATKA llEGo PRzYlAclÓŁz oDDzlAŁAMl lNTEGRAcYlNYMlW PŁocKU NARoK

2020

1, Administratorem Pani/Pana danych o§obowych jest Miejskje Przedszkoie Nr 34 z oddz, lntegr, W

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

2, Kontakt z lnspektorem ochrony danych osobowYch jest możliWy pod adresem e maili

iod@zioolock,ol

3, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust, 1 lit b) RoDo W celu związanym

z realiżacia UmoWV na dostawę pieczywa na rok 2020,;

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

dokumentacja postępowania nieobjęte8o ustawą o żamÓWieniach publicznych tj, Urżąd Miasta Płocka,

Zarżąd Jednostek oŚWiatowych - lednostka Budżetowa W Płocku

5, Pani/Pana dane o5obowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postĘpowania

na dostawę piecżywa na rok 2020,

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

konieczny do zawalcia Umowy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą Wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyżji

ani profilowania - stosowanie do art. 22 RoDo;

8. Posiada Pani/Pan:

. na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych pani/pana dotyczących

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

. na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora o8raniczenia prżetwarzania

danych o5obowych 2 zastrzeżeniem przypadkóW, o którYch mowa W art, 18 ust, 2 RoDoj

. prawo do Wniesienia skargi do Preżesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 8dy uzna

Pani/Pan, że prżetwarzańie danych osobowych Pani/Pana dotycżących narusza prżep sy

RoDo,

Wykonawca:
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