
opis przednriotu zamówienia - sukcesywna dostawa ańykułów spożywczych różnych

dla Miejskie8o Prredśrkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

Wzor

pomiędzyI
Gminą Miastem Płock
NlP 774313ś712

UMoWA NR .,..,./MP34 lzoag{wzór)
zawarta W dniu 23,12,2019r W Płocku

Pl. stary Rynek 1 09-400 Płock

replezentowanym przezi

Danutę Komosę - D}Tektora Miei§kiego Przedszkola nr 34 z oddziałami Integracyjnymi w
Płocku

działającą na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 485/2015 z dnia 25,06.2015
roku,

zwanym dalej,,Zamawiającym'l

a

zwaną dalej,,Wykonawcą'

w wyniku p rzeprowad zonego przez
Miejskie Przedszkole Nr 34 W Płocku, z siedzibą ul. Harcerska 2, 09-410 Płock
postępowania o udżielenie żamÓWienia publicznego W tlybie zaproszenia do złożenia oferty
zgodnie z Art, 4 pkt B USTA\^/Y - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH oraz REGULĄMINEM
UDZIELANIA zAMÓWlEŃ PUBLlczNYcH W Miejskim Przedszkolu Nr 34 W Płocku na sukces}avną
dosawę artykułów spożWczych różnych da Miejskiego Przedszko)a Nr 34 w Płocku w roku
2020l.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikaiący z niniejszei rrmowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawargm w ofercie, a przedmiot umowy z8odny z przedmiotem zamóWienia
okreslonym W oPlslE PRZEDVIoTU ZAMÓWlENlA, olerta i oPls PRZEDMloTU Z,AVÓWlENlA są
inte8ralną częścią umoWy.

§1

przedmiot i zakres dostaw
Przedmiotem umowy jest sukces}ĄVna dostawa altykułów spożywczych różnych zwanych
dalej towarem, do Zamawiającego - Miejskiego Przedszkola Nr 34 ul, Halcerska 2 W Płocku,
Zakres rzeczow przedmiotu umoWy okreŚla formularz asortymentowo-cenowy, stanowjący
załącżnik nr 1 do niniejszej umowy.
Wszystkie toWarybędące przedmiotem niniejszei umoWy muszą spełniać !Ąymagania zawalte
Wopisie prżedmiofu zamówienia określonym WsIWZoraz Wustawie z dnia 25 sierpnia2006r
o bezpieczeństwie ż},\Ą,ności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2079r. poz, L2s2 z późn. zm.) wszystkie
towary będące przedmiot€m niniejszej umowy muszą spełniać rĄymagania Wymienione W
rozporżądzenill Ministra Zdrowia z d.ni.a 26 lipca 2016 r. w sprawie 8rup środkóW
spoż},wczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
ośWiaty oraz wyma8ań, jakie muszą spełniać środki spoż}.Wcze sto§oWane WĘmach ż},Wienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dż. U. z 2016 r. poz.1,1,54).
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opis prżedmiotu zamóWienia - suk€es}$/na dostawa artykułóW spoźywczych różnych

dla MiejskjeBo Przedszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

Wzor
,1, Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umouy muszą spełniać wymagania

Wymienione W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady [WE] nr 1333/200B z dnia
16 8nrdnia 200B r W sprawie dodatkóW do ż},wności (Dz. Urz. UE L 354 z31.12.2008, str,76,
z póżn. zm.),

5. Wszystkie towary będące pżedmiotem niniejszej umowy muszą odpowiadać Warunkom
jakościowym zgodn]]łJ' z obowiążującymi atestami, polskimi normami, prawem
ż]/Wnościowm wraz z obowiązującym j zasadami GMP i GHP oraz systemem HAccP

6. Materiał opakowanioWy Winien być dopuszczony do kontaktu z ż}.wnością, Każdyasortyment
produktóW musi być dostarczonyw oddzielnym pojemniku,

7 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego Ltżyczenia skrzynek przy każdorazowe)
dostawie towaru na olces do następnej dostawy.

8 DosĘWa odb}.Wać się będzie hansportem WykonaWcy.
9 Dostawa przedmiotu zamóWienia wykonylvana będzie środkami transportu spełniającymi

\Ąymogi sanitarne, żgodnie ż Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o beżpieczeństwie ży,WnoŚci
i żWienia (t.j. Dz.U. z 2079r, poz, 1,2sż z póżn. zm.).

l0, Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione i dostalcżone ilości towaru.lloŚci produktów
podanew forfnu]arzu asortymentoWo-ceno\Ąrym są szacunkowe i mogą uIec zmniejszeniu, Łn,
nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamóWienia, W Wyniku czego nie mogąstanowić podstaW
do z8łaszania loszczeń z łtułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy
realizacji dostaw Zańawiający nie będzie ponosił ujemnych skutkóW finansowych
spowodoWanych zmniejszeniem ilości i WartoŚci dostaw Zamawiający zastrzega sobie prawo
żmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami W przedmaocie zamówienia z zastrzeżeniem,
iż W Wyniku WW, zmian nie zostanie przekroczona Wartość umowy.

§2
Termin dostawy

l. Dostawa towaru określonego w § 1 będzie zrealizowana sukcesyłVnie W okresie od dnia
01,01,2020r do dnia 37.12.2020r.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produków pochodzenia zwierzęcego Wlaz
z handlo\Ąym dokumentem identyfikacyjnym,
Wykonawca będzie realizował dostawy produktów na podstawie otrżymylvanego
od Zamawiającego bieżącego zapotrzebowania określające8o rodzai, ilość, termin,
docelowe miejsce dostawy osobę odpowiedzialną za odbiór produktów
ZamóWienie zamawiający przekazuje telefonicznie lub ża pośrednictwem poczty
elektronicznej do Wykonawcy,
Na z8łoszone zapotazebowanie do godziny 1500 Wykonawca zobowiązuje się rea]izowac
dostawy każdorazowo w ustaionych godzinach następnego dnia loboczego w godzinach
6:00-9|00.
Dostawa towaru odb},wać się będzie do wskazanych przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Miejskiego Prżedszko]a nr 34 ul, Harcerska 2,
Płock, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym Nr 1 stanowiącym Załącznik do
oPIsU PRZEDMIoTU zAMÓWlENlA.
Procedura odbioru pole8a na ocenie zgodności rzeczowej dostarcżonych produktów
z zapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych,
terminami Ważności, poprawnością opakowania, ocenie jakości produkóW Wg cech
organoleptycznych, możliwej do dokonania przez odbierającego na etapie odbioru bez
naruszenia opakowania iednostkor,ł/e8o, stwieadzenie jakichkolwiek niezgodnoŚci W
powższym zakresie skutkuje wszczęciem procedury rek]amacinei, Niezrealizowanie
reklamacji W terminach przewidzianych W ań, B umoury, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej partii produktów i stwierdzeniem te8o faktu na dokumencie
dostawy - W takim przypadku kselokopia dowodu dostaiĄy pozostaje u Zamawiającego,
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opis przedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa ańykuióW spożywczych różnych

dla Miejskiego Plżedszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

Wzor
okoliczności te należy traktować jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dostawy Wg

zgłoszonego zapotrzebowania.
Zama!ńający zastfzega sobie prawo odmowy przięcia dostawy W całości w przypadku
braku okazania przez Wykonawcę dokumentóW o których mowa W § 1 ust, 9, § 2 ust. 2,

Niedostarcuenie zamóWionych produktóW w uz8odnionym terminie lub odmoWa dostawy
żostanie udokumentowana notatką służbową. PoWyższe incydenty sumują 5ię z opisanymi
w pkt.7,
zaistnienie trzech incydentóW opisanych W pkt 7 i 9 tj,: odmowa przez zalnawiającego
przyjęcia towaru niezgodnego z zamóWieniem ]ub brak dostarczenia zamóWionych
towaróW (odmowa dostawy przez Wykonawcę) może skutkować ro?Wiązaniem umońry z
winy Wykonawcy.
Do dokonylvania zamówień i odbioru towaru ze strony Zamawiającego upoważniony/-a
jest intendent lub osoba zastępująca.
Wykonawca ulźnacza do prżyjmowania w je8o imieniu ośWiadczeń olaz
reprezentowania W sp rawach związanych z fealiZacją niniejszej umo\Ąy osobę

tel,,,,.,.,,.,..,.,.,,.,,,,.,..,.,.,..

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

W przypadku nie zrealiżowania zamóWienia w terminie, o którym mowa W § 2 ust. 5,

zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjneBo ftj, toWaróW
zamóWionych a nie zrealizowanych na nie dostaw) u innego Wykonawry w ilości i
a§orq,mencie nie zrealizowanej w terminie dostawy,
W przypadku zakupu interwencyjnego zmnie'sza się WartoŚć pżedmiotu umowy o

wartość tego zakupu,
W przypadku żakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany iest do zwrotu
zamawiającemu różnicy pomiędży ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umo\Ąy oraz
ewentualne koszty transpońu.

§3
cena

l, WartoŚĆ umowy ustalona na podstawie cen jednostkouych przedstawionych W formularzu
asortymentowo-cenowym (Załącznik nI 1 do umowy],
wynosi,,.,, .,...,.,..,,,,.,.,., ,,,,.,.,.,.złotych netto
oraz ,.,....,.,.,,.,.,.,.,..,.,.,,.,,.,,.,.,..,.,,,,., złotych łtułem podatku VAT (stawki podatku VAT zgodnie
z załącznikiem asoftymentowo ilościowym załącżonym do ninieiszej umowy)

Łącznie całkowita Wartość umowy brutto rĄynosi

ceny rĄy§zczegÓlnione W ofelcie W formularzu asortymentowo-cenowym będą stałe przez
cały okres realizacji umorły,
w cenie zawarte są koszty w §/m między innymi : koszty opakowania, ubezpiecżenia towaru,
transportu do Miejskiego Przedszkoia nr 34 ul. Harcerska 2, 09-410 Płock, omz załadunku,
rozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie ZamaWiające8o,

2-
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opis prz€dmiot! zamóWienia - sL]kcesywna dostawa ańykulów spożywcżych różnych

dla Miejskiego Pnedszkola nr 34w Płock! na 2020 rok

Wzór
§4

warunki płatności

l. Dane do Wystawiania faktury VAT za sukcesj,wną dosĘwę a,tykułów spożywczychróżnych/
NabywcaI
Gmina - Miasto Płock
Pl. stary Rynek 1,
09-400 Płock
NlP?74373s712

odbiorca:
Mieiskie Przedsżkole 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 oświadcza, że W budżecie na rok 2020 posiada środki płatnicze na
uregu]owanie należności na urykonanie pźedmiotu umowy| zadaĄie P2 zakup ŚrodkÓW
ż},Wności dżiał B0 1, ro zdział 80104, para1raf 4220 .

3 Płatność będzie dokonana przez zamawiaiącego przelewem W złotych polskich na konto
podane na fakturze w terminie 14 dni od daty ohzymania przez żamańająceło
prawidłowo Wystawionej faktury po dostawie każdej z partii towaru,

4, Faktura Wykonawcy Wystawiona będzie zgodnie z Warunkami zawartymi W § 3,
5, Faktura Wykonawcy nie możebyć $rystawiona z Wcześniejszą daĘ niż data Wydania partii

towaru,
ó, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakfurę wraz ż dostawą towaru,
7, Za datę ptatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiaiące8o.
E, Kosżtyobsługi bankowej powstałe Wbanku Zamawiającego pokry\Ma Zamawiający; koszty

obsłu8i bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
9 zamawiający ośWiadcza, że będzie rea]izować płatności ża faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonei płatnoŚci tzw split payment. zapłatę w tym systemie uznaje się
ża dokonanie płatnoŚci Wterminie ustalonym W §4 umo\ĄT,

]0, Wykonawca ośWiadcza, że numer rachunku rozliczeniowego Wskazany we Wszystkich
fakturach, które będą wystawione W je8o imieniu, jest rachunkiem, d]a którego zgodnie z
Rozdziałem 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, - Prawo Bankowe (Dz, U.201,8.2787 ze
zm,] prowadzonyjest rachunek VAT,

t l w przypadku, kiedy wykonawcą jest osoba frzyczna prouĄdżąca iednoosobową
działalność gospodarczą i po§ługuie §ię lachunkiem osobis§m tzw. RoR to nie
dotycżą go pkt. 9 i 10. w takiń prżypadku Wykonawca iest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie zamarviające8o pisemnie najpóźniei w dniu
podpisania umowy.

12 Jeżeli przedmiotem zamóWienia jest dostawatowarów i świadczenie usług wymienionych
W załącznik-u nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę
15 000,00 zł brutto ]ub róWnowaftość tej kwoty, to bez Względu czy kontrahentjest osobą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata
nastąpi z za5tosoWaniem mechanizmu podzie]onej płatności,
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§5
pakowanie i znakowanie

opakowanie powinno być odpowiednie do rodżaju transportu i będzie chroniło towar przed
Wszystkimi możlivlymi Warunkami, których można się spodziewaĆ W czasie transportu.

§6
Termin ważności

Towaly będące przedmiotem niniej§zej umowy musżą posiadaĆ aktualny termin przydatnoŚci do
spożycia, Zgodnie sIWZ.

§7
Gwarancia iakości

1, Wykonawca gwaIantuje, Że dostalczone przez nie8o towalJ będą Wysokiej jakoŚci i
będą z8odne z oboWiązującymi przepisami praWa żyłvnościowego.

2. ToWary objęte przedmiotem umo\^y mu§zą odpowiadać walunkom jakościowym,
zgodnyYĄ z obowiązującymi atestami, Po]skimi Normami, prawem żyrr'Vnościowym oraZ z
obowiązującymi za§adami GMP/GHP i systemu HAccP lub systemu Zarząd.zania
Bezpieczeństwem Ż},Wności zgodnym ż lso 22000:2005,

3, Wykonawca żobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towarów żgodnie z zasadami
GMP/GHP oraz systemu HACCB systemu bezpieczeństwa ż},wności oraz innymi
Wymaganiami prawa żylJ\,,TloŚciowego.

,l. wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia zamawiającemu
ośWiadczenia ]ub certyfikatu Wykon},Wania Wszelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucją oraz obrotem ż},Wnością zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemern HACCP
i bezpieczeństwa ż}r'ł/ności,

5, Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakoŚci zdrowotnej stanowiącej, że
dosta.czone towary nie są skażone substanciami szkodliwymi dla zdlowia,

6. ToWary będą dostalczane Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość
i odpowiadaiących Warunkom transportu, odbioru i przechow},wania.

7. Towary będą dostarczane tlansportem Wykonawry, zgodnie z obowiązującymi zasadami
GMP /GHP oraz systemu HACCP i przekazy,Wane osobom rrpoważnionym [do wglądu na
życzenie Książka stanu sanitarnego Pojazdu),

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar środkiem transportu dopuszczonym przez
władze sanitarne do transporlu żywności, zabezpieczającym W pełni jej jakość i
bezpiecżeństlvo zdrowotne,

9. Uż}ty do pżewozu środek transportu musi uwzględniać właściwość żyWności i
zabezpieczać )ąprzed |jemn}łni Wpł},Wami atmosferycznymi i uszkodzeniem,

]0, Wykonawca zobowiązuje się przekazyvać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do
odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania ży,,Vności przez
Wykonawcę bez nadzoru ]ub Wydania osobom nieupoWażnionym,

ll,odbiór ilościowo - jakościowy dostalczonego towaru odb},wać się będzie W
pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione przy udziale
WykonaWcy.

12, Przyjęcie towarów odbywać się będzie na podstawie fakfury lub dowodu dostawy z
aktua]ną ceną zgodną z umową,

l3, odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towarów będzie pot\,Vierdzany przez
upoważnionego pracownika Zamawiaiącego, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy
procedurą.

1,1, wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej odbieranego towaru,

opis pżedmiotu zamóWienia - sUkcesywna dostawa artYkułów 5pożywczych różnych

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 w Płock! na 2020 rok
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opis plżedmiotu zanrówienia - s!kce§ywna dostawa artyk!łóW spożywczych różnYch

dla Miejskiego Przedszkola nr34 w Plocku na 2020 rok

Wzor
§B

ReIdamacje
żamawiający zastlzega sobie prawo do przeplowadzenia W dniu dostawy kontro]i towarów
objętych pźedmiotem umo\^y. W przypadku dostarczenia towarów o niewłaściwej jakości

Zamawiający może odmówić przięcia kwestionowanei partii towaru.
W prżypadku dostarczenia towaru nie spełniającego WarunkóW zamóWienia Zamawiający
zastrżega sobie prawo Źądania Wymiany wadliwego towaru,
Wszelkie reklamacie Wykonawca zobowiązanyjest załatwić najpóźniej do Bodz, 10:00 w dniu
dostawy.

§9
Kary umowne

Wykonawca jest obowiązany zapłacić zamawiającemu kalę umowną W przypadku nie
dotfiymania terminóW okreśtonych w niniejszej umowie W następującej \4ysokości:
l) 10 % Wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w

dostawie,
2) 10 % Wartości brutto reklarnowanej części dosta\^y za każdy dzień opóźnienia W

Załatlvieniu rek]amacji jakościowej ]ub ilościoWej.
Naliczoną kwotę kary okreśionej w ust, 1 zamawiający potrąci z \Ą}nagrodzenia
przysługu'ącego WykonaWcy sporządzając notę księgową wraz z pisemnym uzasadnieniem-
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawry, Wykonawca zapłaci kalę W

Wysokości 25 o/o WańośCi brutto niezrealizowanej c?ęŚci umowy,
W przypadku gdy \Ąysokość sżkody przekroczy $ysokość kar umownych o których mowa W
ust, 1, Zamawiający moze dochodzić odszkodoWania na zasadach ogó]nych,

§10
spory

Ewentualne spory \Ąrynikłe na tle wykonylvania niniejszei umowy, których nie udałoby się
rczśtrzylnąć stronom ugodowo, będzie rozstrzygał sąd Powszechny Właściwy dla siedżiby
Zamawiające8o,

§ 11
zmiany

l, zmiana postanowień niniejszej umowy \^ymaga formy pisemnej W postaci aneksu, pod
rygorem nieważności, z Wyjątkiem zmiany o której mowa W § 11 ust, 2 pkt 3. Zwiększenie lub
zmniejsz€nie asoIłmenfu dokon},Wać się będzie na podstawie żamóWień przesyłanych przez
Zamawiającego do Wykonawcy,

2, Zamawiający dopuszcza moż]iwość zmiany postanowień niniejszej umowy|
l) w zakresie Wynagrodzeniazpftycżynniemożliwych Wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli

żmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a W szczególności gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;

2) W przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np, W byniku pżek§żtałcenia,
prżejęcia itp,);

3) w zakresie zwięksżenia ]ub zmniejszenia asortymenfu towaróW Wskazanych w umowie
w formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduie to przekroczenia Wartości
brutto umowy;

,1) W pĘypadku urzędowej zmiany stawki VAT nasĘpi żmiana cen bfutto ploporcjonalnie
do zmiany stawki VAl tak W prżypadku podwyżki jak i obniźki. Zmiana cen lLrymaga
każdo.azowo Wyrażonej zgody przez Zamawia)ącego W formie pisemnego anekśu do
umowy pod ry8orem nleważnoś.i.
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opis plzedmiotu żamóWienia - sukcesywna dostawa artyk!łóW spożywczych różnych

dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

Wzór
§12

cesia wierzytelności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji Wierzytelności wynikaiących
z niniejszej umowy bez plsemnei zgody Zamawiaiące8o,

§13
odsĘpienia

l, Trzykrotne dostalcżenie towaru Wadliwego W okresie obowiązylvania umowy lub brak
dostawy towaru przez Wykonawcę daje zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

2, W razie zaistnienia istotnej zmiany oko]iczności powodującej, że \rykonanie umorły nie leży
W interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć W chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od po\Ąźięcia Wiadomości o tych
okolicznościach,

3, W pźypadku, o którym mowa w ust, 1, Wykonawca może żądać Wylącznie \Ąynagrodzenia
należne8o mu z q/tułu Wykonania części umow)ł

§14
Regulacja prawna

WspraWach nie ure8ulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu CyWi]nego i u5tawy
z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz, 1986
z późn. zrn), zwane) dalej ,,ustawą'l

§15
Postanowienia ogólne

Umowę sporządżono w dwóch jednobrzmiących egzemplaźach po jednym dla każdej ze stron,

zamawiarący: wykonawca:

"^L-
.,,','|,i-u4---,-\
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KńUZULA DOT, RODO DO UMOWY NA DOsTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŹYWCZYCH RÓŻNYCH

Do MiElsKlEGo PRzEDsZKoLA NR 34 lM, KUBUslA PUCHATKA l JEGo PRZYIAC|ÓŁ Z oDDZlAŁAMl
lNTEGRACYJNYMl W PŁocKU NA RoK 2020

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przeds?kole Nr 34 ż oddż, lntegr, W

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

2. Kontakt ż lnspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:

iod@żioolock,Dl

3, Pani/Pana dane o5obowe prżetwarżane będą na podstawie art, 6 Ust, 1 lit b) RoDo W ceiu zwiążanym

2 realizacją UmoWY na dostawę artykułóW spożywczYch różnych na rok 2020,;

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona żostanie
dokumentacja postępowania nieobjętego ustawą o zamóWieniach pub]icznych tj. Urżąd Miasta Płocka,

zarząd Jednostek ośWiatowych -Jednostka Budżetowa W Płocku

5. Pani/Pana daneosobowebędą przechowywane, przezokres 5 atod dnia żakońcżenia postępowania

na dostawę artykułóW spożywczych różnych na rok 2020,

6, Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolnv, jednakże jest to Warunek

konieczny do żawarcia L'mowy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą Wykorzystywane do żautomatyzowanego podejmowania decyzji

ani profilowania - stosowanie do ań, 22 RoDo;

8, Posiada Pani/Pan:

. na podstawje an, 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

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

. na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora o8ranicżenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadkóW, o których mowa W ań, 18 ust.2 RoDo;
. prawo do Wniesienia skar8ido Prezesa lJrżędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna

Panj/Pafl, że plżelwaftanie dany€h osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prżepisy

RoDo,

Wykonawca:


