
opis pżedrniotu zamówienia - sUkcesywna dostawa warzyw, owocÓW iziemniakÓW

dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

Wzor

pomiędzyI
Gminą Miastem Płock
ŃlP 77 4 31 3ś 712

reprezentowanym przez:

UMoWA NR,.,,., l MP 34 / 2019 {wzór)
zawarta W dniu 23.12.2019r, W P}ocku

Pl. stary Rynek 1 09-400 Płock

Danutę Komosę - D},rektora Miejskiego Prżedszkola nr 34 z odduiałami Inte8racyjnymi W

Płocku

dżiałającą na mocy pełnomocnictwa PIezydenta Miasta Płocka nr 4B5/2075 z dnia 25,06.2015
roku,

zwanym dalei,,zamawiającym",

a

zwaną dalej,,Wykonawc{'

W Wyniku przeprowadżonego przez Mi€jskie Przedszkole Nr 34 W Płocku, z siedzibą ui, Harcenka
2, 09-410 Płock postępowania o udzie]enie zamóWienia publicznego W trybie zaprcszenia do
złożenia oferty z8odnie z Art, 4 pkt 8 UsTAlĄ/Y - PMWo ZAMoWIEN PUBLICZNYCH oraz
REGULAMiNEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Miejskim Przedszkolu Nr 34 W
Płocku na sukcesylvną dostawę waży1v, owocóW i ziemniakóW dla Miejskie8o Przedszkola nr 34
W Plocku W roku 2020 L

zakres świadczenia Wykonawcy Wynikający z niniejszej umo\Ąy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym W ofercie, a przedmiot umowy zgodny z przedmiotem ZamóWienia
określo;ym W oPIsIE PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA, ofefta i oPIs PRZEDMloTU ZAMÓWlEN lA są
integralną częścią umowy,

§1

przedmiot i zakre§ dostaw
Przedmiotem umowy jest sukcesylvna dostawa waźyłV, owocóW i ziemniakóW zwanych dalej
towarem, do Zamawiającego - Miejskie8o Przedszko]a Nr 34 ul, Harcerska 2 W P}ocku.
zakaes rzeczow przedmiofu umowy okreś]a formularz asor§T nentowo,cenolty, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej umowi
Wszystkie toWary będące przedmiotem niniejszejumowy muszą spełniać Wymagania 7awarte
w opisie przedmiotu zamóWienia okleślonym w sIWZ omz W ustawie z dnia 25 sierpnia2006r,
o bezpieczeństwie źywności i ż},Wienia (t.j. Dz,U, ż 2019r poz, 1252 z późn, zm,J Wszystkie
towaly będące przedmiotem niniejsze' umowy muszą spełniać Wymagania Wymjenione W

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 'lipca 2016 r, w sprawie gaup środków
spożl,wczych pfteznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
ośWiaty orazlrYmagań, jakie musząspełniać środki spoż},wcze stosowane W ramach żylvienia
zbiorowego dzieci i m}odzieży w tych jednostkach [Dz, U, z 201,6l. poz.1154).
Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wymaganid
Wymienione w rozporządzeniu Par]amentu Europejskiego i Rady [WE) nr 1333/2008 z dnia

],

l,
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opis prżedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa warzyq owocóW iżiemniakóW

dla Miejskiego Przedszkola nl34 W Płocku na 2020 lok

Wzor
16 grudnia 2008 r W sprawie dodatków do ż},Wności [Dz. Urz, UE L 354 z 31.12,200B, str. 16,

z późn. zrn.),
5, Wszystkie towary będące przedmiotem niniejsżej umowy muszą odpowiadać warunkom

jakoścjowym zgodnym z obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem
żylvnościowym Wraz z obowiązującymi za§adami GMP i GHP oraz systemem HACCP

ó, Materjał opakoWaniowywinien byĆ dopuszczony do kontaktu z źywnoŚcią. Każdyasortyment
produktów musi być dostalczony W oddzieinym pojemniku,

7, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowej
dostawie towaru na okles do następnej dostawy,

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

wymogi sanitarne, z8odnie z Ustawąz dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żF^/noŚci

i żywienia (t.j. Dz.U . z 2019r. poz. 1252 z p6źn. zm.).
l0, Zamawiający zaplaci za faktycznje zamóWione i dostarczone ilości towaru, IloŚci produktóW

podaneW formuiarzu asortymentowo-cenowym sąsżacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, Ęn,
nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego niemogą stanowiĆpodstaw
do zgłaszania roszczeń z t}tułu niezrealizowanych dostaw albo podstalvy do odmolĄy
realizacji dostaw zarnawlający nie będzie ponosił uremnych skutkóW finansowych
spowodowanych zmniejszeniem iloŚci i wartoŚci dostaw Zamawiający zastrze8a sobie prawo
zmian iloŚciowych dostaw pomiędzy pozycjami W przedmiocie zamówienia z zastl,zeżeniem,
iż wWyniku !vW. zmian nie zostanie przekroczona Wartość umowy.

§2
Termin dostawy

l, Dostawa towalu okreś]onego w § 1 będżie zrealizowana sukces}Vnie W okresie od dnia
01,01,2020r. do dnia 31.1ż.2020l.

2, Wykonawca zobowiązuje sję do do§tarczania produktóW pochodzenia zwietżęcego wraz
z handlowym dokumentem identyfikacinym,

], Wykonawca będżie realizował dostawy produktóW na podstawie otrzym},Wanego
od Zamawiaiące8o bieżącego zapotrzebowania określającego rodzaj, ilość, termin,
docelowe miejsce dostauy, osobę odpowiedzialną za odbiór produktów

4, żamówienie zamawiający prżekazuie telefonicznie lub za poślednictwem poczty
elektronicznei do Wykonawcy,

5, Na zgłosżone zapotrzebowanie do godżiny 1500 Wykonawca zobowiązuje się realizować
dostawy każdorazowo w ustalonych godzinach następne8o dnia roboczego W godżinach
6:00-7:00.

6 Dostawa towaru odbylvać się będzie do Wskażanych przez uprawnionego pracownika
Zamawiającego pomieszcżeń W siedzibie Miejskiego Przedsukola nr 34 ul, Harcerska 2,

Płock, z8odnie z formuiarzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załączniki Nr 1a

do 0PIsU PRZEDMlOTU ZAMOWIENIA,
7, Procedum odbioru polega na ocenie zgodności rzeczowej dostarczonych produktóW

Z zapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych,
terminami Ważności, poprawnością opakowania, ocenie iakości produktóW W8 cech
organo]eptycznych, możliwej do dokonania przez odbierającego na etapie odbioru bez
naruszenia opakowania jednostkowego, stwierdzenie jakichko]Wiek niezgodności w
powyższym zakaesie skutkuje wszczęciem procedury re}damacyjnej, Nieurealizowanie
reklamacji W terminach prżewidzianych W art, B umowy, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej partii produktów i stlvierdzeniem tego faktu na dokumencie
dostawy w takim prz}Tadku kserokopia dowodu dostawy pozostaje u żamawiaiące8o,
okoliczności te należy traktować jako niezrealizowanie pru ez Wykonawcę dosta\Ąy w8
zgłoszonego zapotrzebowania,
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8. Zamawiający za§trzega sobie prawo odmowy pazyjęcia dosta\^y W całości w przypadku
braku okazania przez Wykonawcę dokumentóW o których mowa w § 1 ust. 9, § 2 ust. 2,

9 Niedostarczenie zamóWionych produktóWW tlżgodnionym terminie lub odmoWa dostalĄ?
zostanie udokumentowana notatką s}użbową, PoWyższe incydenty sumują się z opisanymi
w pkt, 7.

10, zaistnienie trzech incydentów opisanych W pkt 7 i 9 tj,| odmowa przez Zamawiające8o
przięcia towaru niez8odnego z zamówieniem ]ub brak dostarczenia zamówionych
towarów [odmowa dosta\ły przez Wykonawcę) może skutkować rozwiąZaniem umowy z
winy WykonaWcy,

l l, Do dokon},wania zamówień i odbioru towaru ze strony zamawiającego upoważniony/-a
jest intendent lub osoba zastępująca,

l2 Wykonawca \^yznacza do przyj.nowania W jego imieniu ośWiadczeń oraz
leprezentowania W sprawach związanych z realizacją niniejszeiumowy osobę

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

13, W przypadku nie zrealizowania zamówienia W terminie, o którym mowa W § 2 ust. 5,

Zamawiający Zastrzega sobie prawo dokonania zakupu inteiwencyjnego [t.j. towarów
zamówionych a nie zrealizowanych na nie dostaw) u innego Wykonawcy w i]oŚci i
asortymencie nie żrealizowanej Wterminie dostaWy,

]4, W przypadku zakupu interwencyjne8o zmniejsza się wańość przedmiotu umo\,ty o

wartoŚĆ tego zakupu,
15, W przypadku zakupu inter-Wencyjnego Wykonawca żobowiązany jest do zwrotu

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

§3
cena

l, WaItość umowy, ustalona na podstawie cen jednostkovlych przedstawionych W formularzu
a§ortymentowo,cenowym (Załącznik nr 1 do umowy),
Wynosi.,.., ...,...,,.,,,,.,.,,, .,.,,.,.,,,złotych netto
ofaz .....,............,.,........,,,,,,,,,.,.,,.,.,,, Złotych q/tułem podatku VAT (stawki podatku VAT z8odnie
z załącznikiem asortymentowo ilościoWym za}ącżonym do niniejszej umowy)

Łącznie całkowita wartość umowy brutto wynosi

2. ceny Wszcze9Ólnione w ofercie w formuiarzu asortymentowo-cenowym będą stałe przeż
cały okres realizacji umowy.

3, W cenie zawarte są koszty W tym między innymi : koszty opakowania, ubeżpiecżenia towaru,
transporfu do Miejskie8o Przedszkola nr 34 ul, Harcerska 2,09-410 PłocĘ oruz załadunku,
rozładunku i Wniesienia do pomieszczeń W siedzibie Zamawiające8o,

opis pnedmiotu zamóWienia - sUkcesywna dostawa wanYw owocóW i ziernniaków

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 w Płock! na 2020 rok

wzót
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opis prżedmiotu zafiówienia - sUkcesyłvna dostawa waEyW, owocóW i ziemniakóW

dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

wzor
§4

Warunki płatności

l Dane do wystawiania fakury VAT za sukces}rr',/ną dostawę
Nabywca:
Gmina - Miasto Płock
Pl. stary Rynek 1,
09-400 Płock
NlP 77 4 3a 3s 712

Odbiorca:
Miejskie Przedsukole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyiaciół z oddziałami
ldtegracyinymi w Płocku
u|, Harcerska 2,
09-410 Płock
Filia ul. Pocżtowa 13

2. zamawiający oświadcza, że W budżecie na rok 2020 posiada środki płatnicze na

uregu]owanie należnoŚci na Wykonanie przedmiofu umo\łyl Zadanie P2 zaLlrp Środków
ż},Wności dział 80 1, ro zdział 80704, paragraf 4220.

3, Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego prze]ewem w złotych polskich na konto
podane na fakfuĘe w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiająceło
prawidłowo wystawionej faktury po dostawie każdejz partii towaru,

4, Faktura Wykonawcy Wystawiona będzie zgodnie z Warunkami zawargmi w § 3.

5, Faktura Wykonawcynie może byćlłystawiona z Wcześnieiszą datą niź datawydania partii
towaru,

6, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyĆ fakturę wTaz z dostawą towaru.
7, za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Kosztyobsłu8i bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa zamaWiający; koszty

obsłu8i bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokryWa Wykonawca,
9. zamawiaiący oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury ż za§to§owaniem

mechanizmu podzielonej płatnoŚci rżW. sp]it payment, Zapłatę W tym systemie uznaje się
za dokonanie płatności wtelminie ustalon}m W §4 umowy.

l0, Wykonawca oŚwiadcża, że numer rachunkrr roz]iczeniowe8o Wskazany we wszystkich
fakurach, które będą Wystawione W jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3 a ustarły z dnia 29 sierpnia 1997 r, - PmWo Bankowe [Dz.U.2078.2187 ze

zm.] proWadzony jest rachunekVAT
lI. W przypadku, kiedy wykonawcą je§t osoba frzyczna prowailżąca jednoosobową

działalność go§podarczą i posługuie się mchunkiem o§obistym tzw. RoR to nie
dotyczą go pkt. 9 i 10. W takim prz}Tadku Wykonawca iest zobowiązany do
poinformowania o §Tn fakcie zamawiaiącego pisemnie naipóźniei w dniu
podpisania umowy.

12, leżeli przedmiotem ?amóWienia jest dostaWa towarów i świadcżenie usłu8 Wymienionych
W załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należnoŚci ogółem pźekracza kwotę
15 000,00 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez wz8lędu czy konfiahentjest osobą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalnoŚĆ 8ospodarczą zapłata
nastąpi z żastosowaniem mechanizmu podzielone' p}atnoŚci,



opis przedmiotu zamóWienia - 5ukcesywna dostawa WaźyW, owocóW i liemniakóW

d]a Miejskiego Przedszkola nl34 W Plocku na 2020 rok

Wzor
§5

pakowanie i znakowanie
opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transpoltu i będzie chroniło towal przed
Wszystkimi moż]iwymi warunkami, których można się spod?iewaĆ W czasie transpoltu.

§6
Termin ważności

ToWary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą posiadać aktualny termin pMydatności do
spożycia, zgodnie sIWZ,

§7
Gwarancja jakości

1, Wykonawca gwarantuie, że dostarcżone przez nie8o towary będą \ĄYsokiej jakości i
będą zgodne z oboWiązuiacymi przeplsami prawa żylvnościowego,

2. 'Iowary objęte przedmiotem umowy muszą odpowiadać Warunkom iakościo\^,ym,
zgodlym z obowiązując}mi atestami, Polskimi Normami, prawem ży,Wnościo\^ym oraz z
obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HAccP lub systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Ż},wności żgodnym z Iso 22000|2005.

3, Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towaróW z8odnie z zasadami
GMP/GHP oraz systemu HACCŁ §ystemu bezpieczeństwa ż},Wności oraz innymi
wymaganiami prawa Ż},WnoŚciowe8o,

4, Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
ośWiadczenia lub certyfikatu lłykonJ,"Wania Wszelkich dżiałań związanych z produkcrą
i dystrybucją oraz obrotem ż},wnością zgodnie ż żasadami GMP/GHP omz sy§temem HAccP
i bezpieczeństwa ż},Wności.

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

6, Towaly będą dostarczane zamawiającemu W opakowaniach zabezpiecząących jakość
i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechoWywania.

7, Towary będą dostarczane tlansportem Wykonawcy, z8odnie z obowiązującymi zasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccP i przeklzywane osobom upoważnionym [do wglądu na

życzenie Książka stanu sanitarnego Pojazdu].
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar środkiem transportu dopuszczonym prżeż

władze sanitarne do transportu ż]"wności, zabezpieczającym W pełni iej iakość i
bezpieczeństlvo zdrowotne,

9, uż},ty do przewozu środek transportu musi uwzględniać właściwość żywności i
zabezpiecżaĆ ją przed uiemnymi Wpł},Wami atmosferycznymi i uszkodżeniem,

10. Wykonawca zobowiązuje się przekaz},Wać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do
odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej, Nie dopuszcza się pozostawiania żyłVności przez
Wykonawcę bez nadzoru lub wydania osobom nieupoWażnionym.

ll. odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonego towaru odb},wać się będzie w
pomieszczeniach w siedzibie zamawiające8o przez osoby upoważnione pźy udziale
Wykonawc}ł

]2, przyjęcie towarów odb},wać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z

aktua]ną ceną zgodną z umową,
t3, odbiór ilościowo-jakoŚciowy dostarczonych towalÓW będzie potwierdzany przez

upoważnionego pracownika zamawiające8o, zgodnie z obowiązltjącą u Wykonawcy
procedurą,

]4, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie Wszystkich niezbędnych
informacji w celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej odbieranego towaru.
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opis przedmiotu zamóWienia - sUkcesywna dostawa Warzyw owocóW i zieńniakóW

dla Mi€jskiego Przedszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

wzór
§8

Rek|amacje
|. zama!ńający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia W dniu dostawy kontro]i towaróW

objętych przedmiotem umowy, W pazypadku dostarczenia towarów o niewłaściwej jakoŚci

ZamaWiający może odmówiĆ pĘyjęcia kwestionowanej pańii towaru.
2. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego Warunków zamóWienia zariawiaiący

zastrze8a sobie prawo Żądania Wymiany Wadliwego towaru,
3- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić najpóźniej do godz, 10:00 W dniu

dostawy.

§9
Kary umowne

l, Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę Llmowną W przypadku nie
dotrzymania terminów okreŚlonych W niniejszej umowie W następującej \ĄysokoŚci:

1) 10 % Wartości brutto niezlealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w
dostawie,

2) 10 0/o Wartości brutto reklamowanej części dostawy za u,Ażdy dzień opóźnienia w
załatWieniu reklamacji jakościoWej lub i]ościoWej,

2, Naliczoną kwotę kary okreŚlonej W ust. 1 Zamawiająry potrąci z Wynaglodzenia
przysługującego Wykonawcy spol?ądżając notę księgowąwraz z pisemnym uzasadnieniem,

3, W przypadku odstąpienia od umoiĄy ż Winy Wykonawc}ł Wykonawca zapłaci karę W

Wysokości 25 0/o wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
1, W przypadku 8dy wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych o których mowa w

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

§10
spory

Ewentuaine spory wynikłe na tle Wykonywania niniejszej umowy, których nie udałoby się
rozstlzygnąć Stronom ugodowo, będzie rozstMygał sąd Powszechny Właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 11
zmiany

l, Zmiana postanowień nini€iszej umowy wymaga formy pisemnej W postaci aneku, pod
rygorem nieważności, z Wyjątkiem zmiany o której mowa W § 11 ust, 2 pkt 3. Zwiększenie lub
zmniejszenie asortymentu dokon}ĄVać się będzie na podstawie zamówień prżesyłanych pźez
Zamawiaiącego do Wykonawqł

2, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanoWień ninieiszej umoWyI
l) W zakresie wyna8rodzeniaz pftyczyn Ąiemożliltych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli

zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a W szczególności 8dy Wykonawca
zaploponuje upusty;

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

3) W zakresie zwiękzenia ]ub żmniejsżenia asortymentu towarów Wskazanych w umowie
W formulażu asortymentowo-cenow},rn, j€źeli nie spowoduje to pEekrocżenia Wartości
brutto Lrmowy;

4) W przypadku urzędowej zmiany stawki vAT nasĘpi żmiana cen brufto proporcjonalnie
do zmiany stawki VAT, tak w pM}Tadku podwyżki jak i obniżki, Zmiana cen Wymaga
każdorazowo wrażonej z9ody pftez Zamawiającego W formie pisemnego aneksu do
umouy pod rygorem nieważności,
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opis przedmiotu zamóWienia - sukcesywna dostawa warzyw owocóW iziemniakóW

dla Miejskie8o Przedszkola nr 34 w Piocku na 2020 rok

wzól
§12

ce§ja wierzytelności
Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji Wierz}telności wynikających
z ninieiszej Umowy bez pisemnej z8ody ZamaWiającego.

§13
odsąpienia

], Trzykrotne dostarcuenie towaru wadliwego w okresie obowiąz},Wania umowy lub blak
dostawy towaru przez Wykonawcę daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy z
Winy Wykonawcy ze sl1ltkiem natychmiastowym.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
W interesie publicznym, cżego nie można było przewidzieć W chwili zawarcia umowy,
Zamawiaiąry może odstąpić od umowy W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa W ust. 1, Wykonawca może żądać Wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z §tułu Wykonania cześci umo\^ry,

§14
Regulacja prawna

W sprawach nie ure8u]owanych niniejszą umową stosuje się p12episyKodeksu c},Wilnego iustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2078 r. poz. 1986
z póżn. zm), zwanej dalej ,,ustawą ]

§ 15
Postanowienia ogólne

Umowę sporządzono W dwóch jednobrzmiących e8zemplaźach po jednym d]a każdej ze stron,

zamawiający: Wykonawca:

strona 7 z 7

\,



KLAUZULA DOT_ RODO DO UMOWY NA DOSTAWĘ WARZYW, OWOCÓW l ZlEMNlAKÓW DO
MlE.lsKlEGo PRZEDsZKoLA NR 34 lM, KUBU5lA PUcHATKA I lEGo PRżYJAClÓŁ Z oDDZlAŁAMl

lNTEGRAcYlNYMl W PŁocKU NA RoK 2020.

1, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsżkole Nr 34 ż oddż, lntegr, W

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

2. Kontakt z lnspektorem ochrony danych osobowych jest moźliwy pod adresem e mailI
iod@żioDlock,ol

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstaWie art, 6 ust, 1 lit b) RoDo W ce]u zwiążanYm
z realizacją Umowy na dostawę Warzyw| owocóW iziemniaków na rok 2o2o,;

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona żostanie
dokumentacja postępowania nieobjęteBo ustaWą o zamóWieniach publicżnych tj. Urżąd Miasta Płocka,
Zarząd Jednostek ośWiatowYch -Jednostka Budżetowa W Płocku

5, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/ prże2okres5latoddnia zakończenia postępowania
na dostawę Warzyw, owocóW iziemniakóW na rok 2020.

6, Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to Warunek
koniec2ny do zaWarcia Umowy .

7, Panj/Pena dane o5obowe nie będą Wykorżystywane do żaUtomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania - stosowanje do ań, 22 RoDo;

8. Posiada Pani/PanI

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

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

. na podstawie art, 18 RoDo prawo Żądania od administratora o8raniczenia przetwarżania
danych osobowych 2 zastrzeżeniem przypadkóW, o których mowa W art. 18 Ust, 2 RoDo;

. prawo do Wniesienia skar8ido Prezesa lJrzędu ochrony Danych osobowych,8dy użna
pani/Pan, że prżetwarzanie danych o5obowYch Pani/Pana dotycżących narusza prżepisY
RoDo,

Wykonawca:

I
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