
opis przedmiotu 2amóWienia - sukcesywna dostawa ryb
dla Mjejskiego Przedsżko]a nr 34 W Plocku na 2020 rok

Wzor

pomiędzyI
Gminą Miastem Płock
NlP7743135?tz
reprezentowanym przez:

UMowA NR ,.,,,,/MP34 /2o19(wzót)
zawafta w dniu 23.12,2019r, W Płocku

Pl. stary Rynek 1 09-400 Płock

Danutę Komosę - Dyrektora Mieiskiego Przealszkola nr 34 z oildzialami lntegracyinymi w
Płocku

działającą na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nl 4B5/2015 z dnia 25.06.2015
roku,

zw ańyrĄ da|ej,,zamańającym",

a

zwaną dalej,,WykonaWcą"

w wyniku prżeprowadzoąeTo przez
Miejskie Przedszkole Nr 34 W Płocku, z siedzibą ul. Harcerska 2, 09,410 Płock
postępowania o udzielenie zamÓWienia publicunego W trybie zaploszenia do złożenia oferty
zgodnie ż Art, 4 pkt 8 UsTA\^rY - PRAWo ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH oraz REGULAMINEM
UDZ]ELANlA ZAMÓWIEŃ PUBLlcZNYcH W Miejskim Prżedszkolu Nr 34 W Płocku na sukcesylvną
dostawę ryb d]a Mieiskiego Przedszkola nl34 w Płocku Wroku 2020r'

zakres świadczenia Wykonawcy Wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z je8o

zobowiązaniem zawartym W ofercie, a przedmiot umowy zgodny z przedmiotem zamóWienia
okreś]onym w oPlstE PRZEDMIoTU ZAMÓWlENIA, ofelta i oPls PRZEDMIoTU ZAMÓWlENtA są
integralną częścią umowy,

2.

l.

§1

przedmiot i zakres do§taw
Przedmiotem umowy jest sukcesylvna dostawa ryb zwanych da]ej towarem, do
zamawiające8o - Miejskiego Przedszkola Nr 34 ul, Halcerska 2 w Płocku,
Zakfes rzeczow ptzedmiotu umowy określa formularz asortymentowo,cenowy, stanowiący
załącznik nl1 do niniejsuej umoW]ł
Wszystkie toWary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać Wyma8ania zawarte
w opisie przedmiofu zamóWienia określonym w sIWZ oraz W ustawie z dnia 25 sierpnia2006r,
o bezpieczeństwie żywności i ż},Wienia (q. Dz.U. z 2079r, poz. 1252 z póżn. zm.) wszystkie
towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać Wymagania Wymienione W

rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r, W sprawie 8rup środkóW
spoż},Wczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży W jednostkach systemu
ośWiaty oraz wymagań, 

'akie 

muszą spełniać śrcdki spożylvcze stosoWane wmmach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieżyW tych jednostkach (Dz, U. z 201,6 r. poz.1,754).
Wszystkje towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wyma8ania
wymienione W rozporządzeniu Pallamentu Europejskie8o i Rady [WE) nr 1333/200B u dnia
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opś przedmioiu 2amóWienia - 5!kcesywna dostawa ryb

dla Miejskiego Przed§zkola nl34w Płocku na 2020 rok

wzor
16 grudnia 2008 r W spmwie dodatkóW do ż},Wności [Dz. Urz, UE L 354 z 37.12.2008, str.76,
żpóźn.żmJ,

5, Wsżystkie towary będące przedmiotem ninieiszej umo\Ąy muszą odpowiadać $€runkom
jakościowym Zgodnym ż obowiązuiącymi atestami, polskimi normami, prawem
ż}'!Vnościowym wmz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HAccP

6. Materiał opakowaniowy winien być dopu5Zczony do kontaktu z ż},Wnością. ]Gżdy asorlyment
produktóW musi być dostarczonyW oddzie]nym pojemniku,

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrżynek przy każdorazowei
dostawie towaru na okres do następnej dostawJł

8. Dostawa odb},WaĆ się będzie transportem Wykonawcy,
9 Dostawa przedmiotu zamóWienia Wykonwvana będzie środkami transportu spełniającymi

Wymogi sanitarne, z8odnie z Ustawą z dnia 25 sieapnia 2006 roku o bezpieczeństwie żyłVnoŚci
| żr,wienia (t.). Dz.U. z 2ol9r. poz, 1252 z późn, zm.).

l0, Zamawiający zapłaci za faktycznie zamÓWione i dostarczone iloŚci towaru. IloŚci produktÓW
podane W formularzu asortymentowo-cenowym sąszacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, Łn.
nie stanoWią ostatecznego rozmiaru zamÓWienia, W!Ąyniku czego niemogą stanoWiĆpodstaW
do z8łaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podsta\Ąry do odmo\ły
realizacji dostaw zamawiający nie będżie ponosił ujemnych skutków finansowych
spowodowanych zmniejszeniem iloŚci i wartości dostaw- Zamawiający zastżega sobie prawo
umian i]oŚciowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamÓWienia z zastrzeŻeniem,
iż Wwyniku \Ą,w. zmian nie zostanie pr?ekroczona wartość umouy.

§2
Termin dostawy

I Dostawa towaru określonego w § 1 będzie żrealizowana §ukcesyłVnie W okresie od dnia
01,01,2020r do dnia 31,.72.2020r.

2. Wykonawca zobowiąZuje się do dostarczania produktów pochodżenia zwierzęcego wraz
z handlowym dokumentem identyfikacyjnym,

3. Wykonawca będzie rea]izował dostawy produków na pod§tawie otrzymywanego
od żamawiającego bieżącego zapotrzebowania okleśIającego rodzaj, ilość, termin,
doceloWe miejsce dosta\Ąy, osobę odpowiedzialną za odbiór produktóW

,1. ZamóWienie zamawiający przekazuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej do Wykonawcy,

5 Na z8łoszone Zapotrzebowanie do 8odziny 150o Wykonawca żobowiązuie się realizować
dostawy każdorazowo w ustalonych godżinach następnego dnia roboczego W godzinach
6:00,11:00.

ó. Dostawa towaru odbylvać się będżie do Wskazanych przez uprawnionego pracownika
Zamawiające8o pomieszczeń W siedzibie Miejskie8o Plzedszkola nl 34 ul, Halcerska 2,

Płock, zgodnie Z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załąc7niki Nr 1 do
oPlsU PRZEDMIoTU ZAMOW!ENIA.

]. Procedura odbioru pole8a na ocenie zsodności rzeczowej dostarczonych produkóW
z zapotrżebowaniem, dokumentem dostawy, żnakowaniem opakowań iednostkowych,
terminami ważności, poprawnością opakowania, ocenie jakości produków wg cech
or8anoleptycżnych, moż]iwej do dokonania przez odbierającego na etapie odbioru bez
naruszenia opakowania jednostkowego. stwierdzenie jakichko]wiek niezgodności w
powższym zakresie skutkuje wszczęciem procedury reklamacyjnej. Niezrea]izowanie
r€k]amacji W terminach przewidzianych W art, B umoMry, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej partii produktów i st\,Vierdzeniem tego fakfu na dokumencie
dosta\^.y - W takim plzypadku kerokopia dowodu dostalty pozostaje u zamaWiającego.
oko]iczności te należy traktować jako niezrealizowanie pazeż Wykonawcę dostawy W8

zgłosżonego zapotrzebowania,
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opis pĘedmiotu zamówienia - sUkcesywna dostawa ryb
dla Miejskiego Pr2edszkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

E.

9.

t0

t1

]2,

]3,

l:l

l5,

Wzor
Zamawiający za'tmega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy W całości W przypadku
braku okazania przez Wykonawcę dokumentóW o których mowa w § 1 ust. 9, § 2 ust. 2.

Niedostalcżenie zamóWionych produktóWW uzgodnionym terminie lub odmoWa dostaWy
zostanie udokumentowana notatką służboWą. Powyższe incydenty sumują się z opisanymi
w pkt, 7.
zaistnienie trżech incydentóW opisanych W pkt 7 i 9 tj,: odmowa pteż Zamawiającego
prżyjęcia towaru niezgodnego z zamówieniem lub brak dostarczenia zamóWionych
towaróW (odmowa dostawy pżeż Wykonawcę) może skutkowaĆ rozwiązaniem umowy z
WinyWykonawcy,
Do dokon},wania zamówień i odbiolu towalu ze strony zamawiającego upoważniony/-a
jest intendent lub osoba zastępująca,
Wykonawca Wyznacza do przyjmowania W jego imieniu ośWiadczeń oraz
reprezentowania W sprawach żWiązanych z realizacją niniejszej umowy osobę

"""""""", tel"",
email,..,..,..,.,,,.,...,.....,,,.,.,,

W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust, 5,
zamawiający zastże8a sobie plawo dokonania zakupu interwencyjne8o (t,j, towaróW
zamóWionych a nie zrealizowanych na nie dostaw] u innego Wykonawcy W ilości i
asortymencie nie zrealizowanej W terminie dosta\ły,
W prżypadku zakupu interwencyjnego zmnieisza 5ię wartość prżedmiotu umowy o
wartość tego zakupu.
W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązaly jest do zwrotu
Zamawiającemu różniry pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz
ewentualne koszty transportu.

§3
cena

l- Wartość umowy, ustaIona na podstawie cen jedno§tkowych przedstawionych w formulażu
asoĄ,mentowo,ceno$ym (Załącznik nr 1 do umowy),
\^rynosi..,,. .,.,,.,..,.,.,.,..,. ..,....,.,,złotych netto
oraz ..,..........................,..,..,...,,.,.,..,. złotych q^ułem podatku VAT [stawki podatku VAT żgodnie
z załącznikiem asor§mentowo ilościo\Ąym żałącżonym do niniejszej umowy]

Łącznie całkowita waftość umo\^y brutto ltrynosi

ceny Wyszczególnione w ofelcie W formularzu asortymentowo-cenow}łn będą stałe przez
cały okres realizacji umow]ł
W cenie zawarte są koszty w tym między innymi : koszty opakowania, ubezpieczenia towaru,
transportu do Miejskiego Prżedsżkola nr 34 ul, Harcerska 2,09-410 PłocĘ oraz załadunku,
rozładunku i Wniesienia do pomieszczeń w siedżibie zamawiającego,

3,
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opis prz€dmiot! zamóWienia - sukcesywna dostawa ryb
dla Miejskiego Pżedszkola nr 34 W Płocku na 2020 lok

Wzor
§4

warunki płanlości

l, Dane do !Ąystawiania faktury VAT za sukces}rwną dostawę ryb
Nab},wca:
Gmina - Miasto Płock
Pl. stary Rynek 1,
09-400 Płock
ŃlP7743135772

odbiorca:
Mieiskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z oddzialami
lntegracyinymi w Płocku
u|. Harcerska 2,
09-410 Płock
Filia ul. Pocztowa 13

2 Zamawiający oświadcza, że W budżecie na rok 2020 posiada środki płatnicze na
ulegulowanie należnoŚci na \Ą,"ykonanie przedmiofu umo,,ły: Zadanie P2 zakup ŚrodkÓW
ż},wności dział 80 1, ro zdział 801,04, paragaf 4220.

3 Płatność będzie dokonana przez Zarnawiającego przelewem W złotych polskich na konto
podane na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zańawiająceEo
prawidłowo Wystawionej fakfury po dostawie każdej z partii towaru.

4, Faktum Wykonawcy $rystawiona będzie zgodnie z warunkami zawartymi w § 3.
5 Faktura Wykonawcy nie może byĆ Wystawiona z WczeŚniejszą datą niż dataWydania partii

toWaru,
ó, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyĆ fakfurę wlaz z dostawą towaru,
?, Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawjającego,
8 Kosztyobsługi bankowej powstałe W banku Zamawiające8o poklywa ZamaWiający; koszty

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

mechaniżmu podżielonej płatności tzw. sp]it payment, Zapłatę W tym systemie uznaje się
za dokonani€ płatności Wterminie ustalonym W §4 umowy.

l0, Wykonawca ośWiadcza, że numer rachunku rozlicżeniowego Wskazany We Wszystkich
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 jest lachunek VAT

Il W przypadku, kiedy Wykonawcą iest osoba nzyczna pro$adząca iednoosobową
działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobis§łn tzw RoR to nie
dotyczą go pkt.9 i 10. W takim przypadku wykonawca iest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie zamawiaiącego pisemnie naipóźniei w dniu
podpisania umowy.

12, Ieżeli pazedmiotem zamówienia jest dostaWa towarów i świadcu enie 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 czy kontrahent jest osobą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową dzialalnoŚĆ 8ospodarczą zapłata
nastąpi z zastosoWaniem mechani2mu podzielonej płatnoŚci,
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opis przedmiotu żamóWienia - sUkcesywna dostawa ryb

dla Miejskiego Pnedszkoia nr 34 W Plocku na ż020 rok

w2ór
§5

pakowanie i znakowanie
opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będzie chroniło towar przed
wszystkimi możliwymi Warunkami, których można się spodziewaĆ w czasie transportu,

§6
Termin ważności

ToWary będące pźedmiotem niniejszej umowy muszą posiadać aktua]ny termin przydatności do
spożycia, zgodnie sIWZ,

§7
Gwarancja iakości

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego towary będą Wysokiej jakości i
będą z8odne z obowiązującymi przepisami praWa ży,v\,Tościowe8o.

2. Towary obięte przedmiotem umowy musżą odpowiadać Warunkom jakościowym,
zgodnym z obowiązuiąc}łni atestami, Polskimi Normami, prawem żyłVnościoWym oraz z
obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HAccP lub Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Żr,Wności zgodnym z lso 22000:2005,

3. Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucii towarów zgodnie z zasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccĘ systemu bezpieczeństwa ż},Wności oraz innymi
wymaganiami prawa Ż},WnoŚciowe8o.

4. Wykonawca Zobowiążuje się do udokumentowania i przedstawienia uamawiającemu
oświadcżenia lub certyfikatu wykon}"Wania Wszelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucją oraż obrotem żywnością zgodnie z zasadami cMP/cHP oraz systemem HAccP
i beu pieczeńsMa żFłlności.

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

6, Towary będą dostarczane Zamawiającemu W opakowaniach zabezpieczających jakość
i odpowiadających Warunkom transportu, odbioru i przechowyr,Vania,

7, Towary będą do§tarczane tran§portem Wykonawry, zgodnie z obowiązując}łni zasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccP i przekaz}nvane osobom upoważnionym (do w8]ądu na
życzenie Książka stanu sanitarnego Pojazdu),

8, Wykonawca zobowiązuje się dostalczaĆ towar środkiem transportu dopuszczonym przez
władże sanita.ne do transportu żywności, zabezpiecżającym W pełni jej jakość i
bezpieczeństlvo zdIoWotne,

9. Uż}ty do przewozu środek transpoftu musi uwżg]ędniać Właściwośc żr,Wności i
zabezpieczać )ą przed, ujemnymi WpĘ,Wami atmosferycznymi i uszkodzeniem.

10, Wykonawca zobowiązuje się przekazyvać żyltnośćbezpośrednio osobie !poważnionej do
odbioru i kontroii ilościowej i jakościowej, Nie dopuszcza się pozostawiania żyłvności przez
Wykonawcę bez nadzoru lub wydania osobom nieupoWażnionym,

ll. odbiór i]ościowo - jakościowy dostarczonego towaru odb},wać się będzie W
pomieszczeniach w siedzibie żamawiające8o przez osoby upoważnione przy udziale
Wykonawcy,

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

]3, odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towarÓW będzie potwieldżany przez
upor,a/ażnionego pmcownika zamawiąącego, z8odnie z obowiązującą u Wykonawcy
procedurą,

],{, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia pźy dostawie wszystkich niezbędnych
informacji W celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej odbierane8o towaru,
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opis pżedmiotu zamóWienia - 5ukcesywna dostawa ryb
dla Miejskiego Pżedszkola ńr 34w Płock! na 2020 rok

wzór
§8

Reklamacie
l, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia W dniu dostawy kontroli towarów

objętych przedmiotem umowy. W przypadku dostarczenia towarów o niewłaścjwej jakoŚci
zamawiający może odmówić przyjęcia kwestionowanei pańi towaru.

2, W przypadku dostarczenia towaru nie spełniające8o warunków zamówienia Zamawiaiący
zastrzega sobie prawo żądania Wymiany wad]iwe8o towaru,

3, Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązaly jest załatwić na'późniei do godz.10:00 W dniu
dostawy.

§9
Kary umowne

l, Wykonawca jest obowiązany zapŁacić zafiawiającemu karę umowną w prz}Tadku nie
dotrzymania telminów okeślonych w niniejszej umoWie W następującejWysokości:
l) 10 % wartości blutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dziei opóźnienia W

dostawie,
2) 10 70 wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia W

załat\,Vieniu reklamacji jakościowe j lub ilościowei,
2. Naliczoną kwotę kary określonej W ust. 1 Zamawiający potrąci z Wynagrodżenia

pĘysługującego WykonaWcy sporżądzając notę k§ięgoWą Wraz z pisemnym uzasadnieniem.
], W przypadku odstąpienia od umowy z Winy Wykonawcy, Wykonawca żapłaci karę W

Wysokości 25 % Wartościbrutto niezrealizowanej części umowy,
4. W przypadku 8dy wysokość szkody prżekrocży wysokość kar umownych o których mowa W

ust. 1, Zamawiający może dochodu ić odszkodowania na zasadach ogólnych,

§10
spory

Ewentualne spory wynikłe na tle Wykonywania niniejszej umowy,, których nie udałoby się
rczstrżygnąć stronom ugodowo, będzie rozstrzygał sąd Powsżechny właściwy dla siedziby
Zamawia'ącego.

§ 11
zmiany

l, Zmiana postanowień niniejszej umowy Wyma8a formy pisemnej w postaci aneksu, pod
ry8orem nieważności, z Wyjątkiem zmiany o której mowa w § 11 ust, 2 pkt 3, Zwiększenie Iub
zmniejszenie asortymentu dokon},wać się będzie na podstawie zamóWień pżesyłanych przez
zamawiającego do Wykonawcy,

2, Zamawiaiący dopuszcza możliwość zmiany postanoWień niniejsże' umowy:
l) W zakresie Wynagrodzeńazprzyczyl niemożliwych Wcześnieido przewidżenia lub, jeżeli

zmiany te są korży§tne dla Zamawiającego, a W szczegó]ności gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;

2) W przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy [np. W wyniku pMekształcenia,
przejęcia itp,);

3) w zakresie zwiększenia lub zmniej§zenia asortymentu towaróW Wskażanych W umowie
W formularzu asortymentowo-cenowym, jeże]j nie spowoduje to przekroczenia Wańości
brutto umowy;

4) W prżypadku urżędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen brutto proporcjonalnie
do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen h?maga
każdorazowo wymżonej zgody przez zamawiającego W formje pisemnego aneku do
umoWy pod ry8olem niewaŻnoŚci.
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opis plżedm'ot! żamóWienia - 5Ukcesywna dostawa ryb

dla Miejskiego Przedszkola nl 34 w Płocku na 2020 rok

wzót
§12

ce§ia wierz}telności
Wykonawca, pod rygoIem nieważności, nie może dokonać cesji Wierzytelności Wynikających
z niniejszej umorły bez pisemneIz8ody ZamaWiającego,

§13
odsĘpienia

l. Trzykrotne dostarcżenie towaru wadliwego w okre§ie obowiązyłVania umowy lub bńk
dosta,,ły towaru pźez wykonawcę daje zamawiaiącemu prawo do odstąpienia od umowy z
Winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoŚci powodującej, że wykonanie umo\Ąy nie leży
W interesie publicznym, cuego 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 któr}łn mowa W ust. 1, Wykonawca może żądać Wyłącznie v,ynagrodzenia
należne8o mu 7 §tUlu Wykonania cześci umowy,

§14
Regulacja prawna

Wsprawach nie ure8u}owanych niniejszą umową stosuie się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
z dnia 29 sqcznia 2004 r, Prawo zamóWień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz, 1986
z późn. zm), zwanej d,alej ,,ustawą'l

§ls
Po§tanowienia ogólne

UmoWę sporządzono W dwóch jednobrzmiących e8zemplarżach po jednym dla każdej ze stron.

zamawiając!| Wykonawca:

l,-. i ,..^\
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KLAUzULA DoT, RoDo Do UMoWY NA DosTAWĘ RYB Do MlEJSKIEGo PRZEDsZKoLA NR 34 lM.

KUBU5lA PUCHATKA l JEGo PRZY]AclÓŁ z oDDZlAŁAMl lNTEGRACYJNYM] W PŁocKU NA RoK 2020

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

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

ż, Kontakt ż lnspektorem ochronY danych osobowych je5t moźliwy pod adresem e maili

iod@zioolock.Dl

3, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art, 5 ust, 1 lit b) RoDo W celu zwiążanYm

z realizacją Umowy na dostawę ryb na rok 2020.;

4, odbiorcami Pani/Pana danych o5obowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

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

Zarżąd Jednostek oŚWiatowych -]ednostka Budżetowa W Płocku

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowanie

na dostawę ryb na rok 2020,

6, Podan;e prżez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ]est to Warunek

konieczny do zawarcia Umowy ,

7, Pani/Pana dane osobowe nie będą Wykorżystywane do żautomatyżowanego podejmowania decYzji

ani plofilowania stosowanie do ań. 22 RoDo;

8, Posiada Pani/Pan:

. na podstawie ań, 15 RoDo plawo dostępu do danych o5obowych Pani/Pana dotyczących

. na podstawje art. 16 RoDo praWo do sprostowania Pani/Pana danych osobowYch;

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

danych o5obowych z zastlzeźeniem prżypadkóW, o których mowa W art, 18 ust, 2 RoDo;

. prawo do Wniesienia skargido Prezesa Urżędu ochrony Danych osobowych,8dy użna

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

RoDo,

Wykonawca:


