
opis przednriotu zamóWienia - sLrkcesywna dostawa jogurtów

dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku na 20żo rok

Wzor

pomiędzy:
Gminą Miastem Płock
NlP 774313ś712
reprezentowanym pMez:

UMowA NR,,,.,./ MP34 / 2o79(wzór)
zawarta w dniu 23,12,2019r w Płocku

Pl. stary Rynek 1 09-400 Płock

Danutę Komosę - Dyrektora Mieiskiego Przedszkola nr 34 z oddziałami lntegTacyjnymi w
Płocku

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

zwanym dalej,,Zamawiająrym'l

a

zwaną dalei,,Wykonawcą"

w \^yniku przeprowadzonego przez
Miejskie Przedszkole Nr 34 W Płocku, z siedzibą ul. Harcerska 2, 09-410 Plock
postępowania o udzielenie zamówienia publiczneBo w trybie zaploszenia do złoŻenia oferty
zgodnie z ArL4 pkt B UsTAlłry - PRAWo ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH oraz REGULAMINEM
UDzIELANlA ZAMÓWIEŃ PUBLlcZNYcH w Mieiskim Przedsżkolu Nr 34 W Płocku na sukcesy,vvną
dostawę jogurtóW dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku W roku 2020 r,

Zakres świadczenia Wykonawcy Wynikający z niniejsżej umowy jest toźsamy z jego

zobowiązaniem zawartym W ofercie, a przedmiot umo\Ąy zgodny ż przedmiotem zamowienia
okreś]onym w oPlslE PRZEDMI0TU zAMÓWIENIA, oferta i oPIs PRZEDMloTU ZAMowlENlA są

integralną częścią umowy,

§1

przedmiot i zakres dośtaw
Przedmiotem umowy iest sukcesylvna dostawa jogurtóW zwanych da]ej towarem, do
Zamawiającego , Miejskiego Przedszkola Nr 34 ul, Harcerska 2 W Płocku,
Zakres rżeczowy przedmiotu umowy okleśla formularu asortymentowo-cenoWy, stanoWiący
załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
Wszystkie toWary będące pżedmiotem niniejszejumoWy muszą spełniać vlymagania zaWarte
wopisie przedmiofu zamÓWienia okreŚlonymW SIWZ orazWustawie z dnia 25 sierpnia2006r
o bezpieczeństlvie żpvności i ż},vvienia (t.j. Dz.U, z 20|9r. poz, 7252 z późn. zm.) wszystkie
towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać wyma8ania Wymienione W

Iozporządzeniu Ministra zdrowia z dńia 26 lipca 2016 L w sprawie grup ŚrodkóW
spożWczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświatyoraz Wymagań,jakie muszą spełniać środki spożylvcze stosoWa ne w ramach ży,Wienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 t. poz, 1154).
Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy muszą spełniać Wymagania
Wymienione W rozporżądzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE] nr 1333/200B ż dnia

2.

l,
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opis pżedmiotu żarnówienia - sUkcesywna dostawajoguńów

dla Miejskie8o Przedszkola nr34 W Plocku na 2020 rok

Wzor
16 grudnia 2ooB r. w sprawie dodatkóW do ż},Wności (Dz, Urz. UE L 354 z 3l.L2.2008, stf.16,
z późn. zm.),

5, Wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy musżą odpowiadać warunkom
jakościowym złodnym z obowiązującymi atestami, po]skimi nolmami, prawem

żylvnoŚciowym wraz z obowiązującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HAccP
6, Materiał opakoWanioWywinien byĆ dopuszczony do kontaktu z ż},WnoŚcią, Każdy asortyment

ploduktów musi być dostarczonyw oddzielnym pojemniku,
7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użycżenia skrzynek przy każdorazowej

dostawie towaru na okl€s do następnej dosta$y,
8. Dostawa odbywać się będzie transpoltem Wykonawcy,
9 Dostawa przedmiotu zamówienia uTkonywana będzie środkami transportu spełniającymi

Wymo8i sanitarne, z8odnie ż Ustawą z dnia 25 sierpnia 20o6 roku o bezpieczeństlvie żylr'VnoŚci

i żywienia (t.), Dz.|J. z 2019r. poz. 1252 z późn. zm.).

l0. zamawiający zapłaci za faktycznie zamóWione i dostarczone ilości towalu, Ilości produktóW
podane W formularzu asortymentoWo-cenoWym sąszacunkowe i mogą ulec zm ni ejszeni u, tzn.

nie stanowią ostateczne8o rożmiaru zamówienia, W Wyniku czego niemogą stanowićpodstaw
do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podsta\^y do odmoby
realizacii dostaw Zamawiający nie będzie ponosił uiemnych skutków finansowych
spowodowanych zmniejszeniem i]ości i Wartości dostaw zamawiający zastrżega sobie prawo

zmian iloŚcioWych dostaw pomiędzy pozycjami W przedmiocie zamówienia z zastrżeŻeniem,
iż W Wyniku W\^/, żmian nie zostanie przekroczona Wartość umowy-

§2
Termin dostawy

l, Dostawa towaru okreś]onego w § 1 będżie zrealizowana sukces},Wnie W okresie od dnia
0] 01 2020r do dnia 31.12,2020r

2, Wykonawca żobowiązuje się do dosĘrczania produktóW pochodzenia zwierzęcego wraz
z hand]owym dokumentem identyfikacyjnym,

3. Wykonawca będzie rea]izował dostawy produktóW na podstawie otrzymywanego
od Zamawiającego bieżącego zapohżebowania oheślającego rodzaj, ilość, termin,
doceloWe mjejsce dostawy, osobę odpoWiedzialną za odbiór produktóW

.ł ZamóWienie zamawiaiący przekazuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej do Wykonawcy,

5, Na żgłoszone zapohzebowanie do Bodziny 15o0 Wykonawca zobowiązuje się realizować
dostaury każdorazowo w usta]onych 8odzinach następne8o dnia roboczego W godzinach
B|00-9|00,

ó, Dostawa towalu odbyłVać się będzie do Wskazanych przez uprawnionego p€cownika
Zamawiające8o pomieszczeń w siedzibie Miejskie8o Przedszkola nr 34 ul, Harcerska 2,

Płock , zgodnie z formuiarzem asortymentowo-cenolq/m stanowiącym Załączniki Nr 1b
do oPISU PRZEDMlOTU ZAMoWIENlA,

7, Procedura odbioru polega na ocenie ZgodnoŚci rzeczowej dostarczonych produktÓW
ż żapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jednostkowych,
terminami Ważności, poprawnością opakowania, ocenie iakości produktóW wg cech
organoleptycznych, możliwej do dokonania prżez odbierające8o na etapie odbioru bez
naluszenia opakowania jednostkowe8o, stlvierdzenie jakichkolwiek niez8odnoŚci W

powyższym zakresie skutkuje Wszczęciem procedury reklamacyjnei, Niezrealizowanje
reklamacji w terminach przewidzianych w art, 8 umovLy, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej partii produktóW i stlvierdżeniem te8o faktu na dokumencie
dostawy , w takim przypadku kserokopia dowodu dostawy pozostaje u Zamawiającego,
okoliczności te należy tlaktować jako nieżrealizowanie przez Wykonawcę do§tawy Wg

z8łoszone8o zapotrzebowania,
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opis przedmiotu 2anrówienia - sukcesywna do§tawa jo8uńóW

dla Miejskiego Przedszkola nr 34 w Ptocku na 2020 rok

wzór
8 Zamawiająry zastrzega sobie paawo odmowy przyjęcia dostawy W całoŚci W przypadku

braku okazania przeż Wykonawcę dokumentóW o których mowa w § 1 ust. 9, § 2 ust, 2.

9, NiedosĘrczenie żamÓWionych produktÓWw uz8odnionym telminie ]ub odmowa dostawy
żostanie udokumentowana notatką słuŻboWą. Po\łyżsże incydenty sumują się z opisanymi
W pkt, 7.

l0, Zaistnienie trzech inrydentóW opisanych w pkt 7 i 9 tj,: odmowa przez Zamawiającego
przyjęcia towaru niez8odne8o z zamóWieniem lub brak dostarczenia zamóWionych
towaróW (odmowa dostawy przeż Wykonawcę) może skutkowaĆ rozwiążaniem umowy z

WinyWykonawcy,
t l, Do dokon},wania zamówień i odbioru towaru ze strony zamawiaiącego upoważniony/-a

jest intendent lub osoba żastępująca,
l2, Wykonawca ltyznacza do przyimowania W jego imieniu ośWiadczeń oraz

reprezentowania w sprawach związanych z rea]izacją ninieiszej umowy osobę
tel.,..,.,.,,.,,.,,,..,..,.,,,,.,,..,,

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

]3, W przypadku nie zrealizowania zamóWienia W terminie, o którym mowa W § 2 ust, 5,

zamawiający zastrzega §obie prawo dokonania zakupu interwencyjnego (t,j, toWaIóW
zamówionych a nie żrealiżowanych na nie dostaw) u innego Wykonawcy W iloŚci i
asortymencie nie zrealizoWane] wterminie dostawJł

14, W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartoŚĆ pazedmiotu umowy o
WartoŚĆ tego zakupu.

15. W plz}Tadku zakupu interwencyjne8o Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
Zarnawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umo\Ąy oraz
ewentualne koszty trans po rtu.

§3
cena

L, Wartość umoW},, ustalona na pod§tawie cen jednostkowych pźedstawionych W tbrmu]arzll
asor§/Tnentowo-cenow]łn (załącznik nr 1 do umotĄTJ,
Wynosi..,., ,.,.,,.,,,,.,.,.,,.. ,,.,,,,.,..złotych netto
oraz ,,,.,.,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,.,.,.,,,..,.,..,.,.,,., złotych qłu}em podatku VAT [stawki podatku VAT zsodnie
z załącżnikiem asortymentowo ilościowym załączonym do niniejszej umowy)

Łącznie całkowita Wartość umowy brutto Wynosi

2, ceny wyszczególnione W ofercie W formularzu asortymentowo-cenohym będą stałe przez
cały okres Iealizacji umowy,

3, W cenie zawarte są koszty W tym międży innymi : koszty opakowania, ubezpieczenia towalu,
bansportu do Miejskie8o Przedszkola nr 34 u], Harcerska 2,09-410 PłocŁ oraz załadunku,
rozładunku i Wniesienia do pomieszczeń W siedzibie ZamaWiającego,
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opis przedmiotu zamóWienia - 5ukcesywna dostawa jo8!ńów
dla MieFkiego P?edszkola nr 34 W Płocku na 2020 rok

Wzor
§4

Warunki płatności

l Dane do Wystawialia faktury VAT 2a sukc€§r,wną dostawę joguftów
NabF,vca:
Gmina - Miasto Płock
Pl. stary Rynek 1,
09-400 Płock
NIP ?743135 712

odbiorca:
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i |ego Przyiaciół z oddziałami
Integracyinymi w PIocku
ul. Harcerska 2,
09"410 Płock
Filia ul. Pocztowa 13

Zamawiający oświadcza, że w budżecie na rok 2020 posiada środki płatnicze na
uregulowanie należności na Wykonanie prżedmiotu umowy| Zadanie P2 zakup środków
żywności dział 801, rozd,zia| 80104, para9raf 4220.
Płatność będzie dokonaĄa przezZamawiai)ącego przelewem W złotych polskich na konto
podane na fakturze w terminie 14 dni od daty otlzymania przez zamawiającelo
prawidlowo Wystawionej faktury po dostawie każdej z partii towaru.
Faktura Wykonawcy wystawiona będzie Zgodnie z warunkami zawartymi w § 3,
Faktura Wykonawcy nie może byĆWystawiona z wcześniejszą datą niż dataWydania partii
toWaru,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakfurę Wraz ż dostawą towaru,
Za datę ptatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Koszty obslu8i bankowej powstałe W banku Zamawiającego pokr!,Wa Zamawiający; koszty
obsługi bankowej powstałe W banku Wykonawcy poklywa Wykonawca,
Zamawiający ośWiadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności żW. split payment, Zapłatę W tym systemie uznaje się
za dokonanie p}atności W terminie ustalonym W §4 umowy.
Wykonawca ośWiadcza, że num€r rachunku rozliczeniowego 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.2078.21,87 ze
zm,) prowadzonyjest rachunek VAT
w prżypadku, kiedy Wykonawcą iest osoba firyczna prowadząca iednoosobową
działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem o§obistym tzw. RoR to nie
dotyczą go pkt. 9 i 10. W takim prz}padku Wykonawca iest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie zamar^,laiącego pisemnie naipóźnie' w dniu
podpisania umowy.
Jeżeli przedmiotem zamóWienia jest dostawa towarówi śWiadczenie usług \łymienionych
W Załączniku nr 15 do ustawy o VAl których kwota należności ogółem przekracza kwotę
15 000,00 zł brutto lub róWnowartość tei kwot)1 to bez Wz8lędu czy kontrahent jest osobą
prawną, czy osobą fizyczną prowadzącą iednoosobową dżiałalność gospodarczą zapłata
nastąpi ż żastosoWaniem mechanizmu podzielonej płatności,

5
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opis przedmiotu zamówienia - sUkcesywna dostawa jogUńóW

dla Miej§kiego Przed§zkola nl34 W Płocku na 2020 rok

Wzór
§5

pakowanie i znakowanie
opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaju transportu i będuie chroniło towar pżed
wszystkimi możIiwymi warunkami, których można się spodziewać W czasie transportu.

§6
Termin ważności

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

§7
Gwarancia iakości

l. Wykonawca gwarantuje, że dostalczone pfzez nie8o towary będą wysokiej jakościi
będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ż}1łnościoWego,

2. Towary objęte przedmiotem umowy muszą odpowiadać Warunkom jakościowym,
zgodnyll\ ż obowiązując}'rni atestami, Polskimi Nolmami, prawem żyu,,iościowym oraz z
obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP ]ub systemu Zafżądzania
Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z Iso 22000:2005.

j, Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i/]ub dystrybucji towaróW zgodnie z zasadami
6MP/GHP oraz systemu HAccĘ systemu bezpieczeństwa żr,Wności oraz innymi
\Ąyma8aniami prawa Ż},WnoŚcioWego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i prżedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia lub certyfikatu wykony,\,Vania Wszelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucją oraz obrotem ż},wnością zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemem HAccP
i bezpieczeństwa ż},wności.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej sĘnowiącej, że
dostarczone towary nie §ą §każone substancjami sżkodliwymi dla zdrowia.

6, ToWary będą dosĘrczane Zamawiającemu W opakowaniach żabezpieczających jakość
i odpowiadająrych warunkom transportu, odbioru i przechowywania.

'7. Towary będą dostarczane tlansportem Wykonawcy, żgodnie z obowiązującymi żasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccP i przekazy,vvane osobom upoważnionym (do wglądu na
życzenie Książka stanu sanitaIne8o Pojazdu),

8- Wykonawca żobowiązuje się dostarczać towar środkiem transportu dopuszczonym przez
Władze sanitarne do tlansportu żWvności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i
bezpieczeńst\,Vo zdrowotne,

9, Użyty do przewozu środek transportu musi uwzględniać Właściwość ż},Wności i
zabeżpieczaĆ ią przed liemnymi wpł},Wami atmosferycznymi i uszkodzeniem,

l0. Wykonawca zobowiązuje się przekazwać żWność bezpośrednio osobie upoważnionej do
odbioru i kontloli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żylvnoścl przez
WykonaWcę bez nadzoru lub wydania osobom nieupoważnionym.

]l,odbiór ilościowo - jakościowy dostarczone8o towaru odbywać się będzie w
pomieszczeniach W siedzibie zamawiaiące8o przez osoby upoważnione przy udziale
Wykonawcy,

]2, Przyjęcie towaróW odb},Wać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z
aktualną ceną zgodną u umoWą,

l3- odbiór ilościowo,jakościowy dostarczonych towaróW będzie potv\IierdzaĄy ptzez
upoważnione8o pracownika Zamawiającego, zgodnie ż obowiązującą u Wykonawcy
proceduĘ.

14. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych
informacji W celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej odbieranego towaru,
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opk przedmiot! zamóWienia - sukcesywna dostawa jogurtów

dla Miejskie8o PĘedszkola nl34 W Płocku na 2020 rok

wzól
§8

Rek|amacje
1, Zamawiający zastrze8a sobie prawo do przeprowadzenia W dniu dosta\Ąy kontroli towaróW

objętych prżedmiotem umow]ł W przypadku dostalcżenia towaróW o niewłaściwej jakości
Zamawiającymoże odmóWić przyjęciakwestionoWanej paltii towaru,

2. W prżypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamÓWienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo Żądania wymiany WadliWego toWaru,

3, Wsżelkje reklamacje Wykonawca zobowi ązany jest żałatwić najpóźniejdo godz.10:00 wdniu
dostawy,.

§9
Kary umowne

l, Wykonawca jest obowiązany zapłacić zariawiającemu kźrę umowną W przypadku nie
dotrzymania terminóW określonych W niniejszej umoWie w następująceiwysokości:
l) 10 0/0 wartości brutto niezrcalizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia W

dostawie,
2) 10 0/o wartości brutto reklamowanej części dostawy ża każdy dzień opóźnienia W

załatWieniu reklamacji jakościoWej lub ilościowej,
2, Naliczoną kwotę kary okreŚlonej W ust. 1 Zamawiaiący potrąci z Wynagrodzenia

przysługującego Wykonawcy sporządzając notę księgoWą Wraz z pisemnym uzasadnieniem,
]. W przypadku odstąpienia od umowy z Winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w

Wysokości 25 70 Wartości brutto niezrea]izowanei części umowy.
4. W przypadl:u gdy 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 tle Wykonywania njniejszej umowy, których nie udałoby się
rozstlzy9nąć stlonom ugodowo, będżie roż§trzygał sąd Powszechny Właściwy dla siedziby
Zamawiającego,

§ 11
zrniany

], Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej W postaci aneksu, pod

rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany o którei mowa W § 11 ust, 2 pkt 3, Zwiękzenie lub
zmniejszenie asortymentu dokonywać się będzie na podstawie zamóWień przesyłanych pżez
zamawiającego do Wykonawqł

2, żamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanoWień niniejszej umo\ĄyI
l) w zakfesie wyna8rodzenia z przyczyn niemożliwych Wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli

zmiany te są korzystne dla Zamawiające8o, a W szczególności gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;

2) w przypadku Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. W Wyniku pżekształcenia,
przejęcia itp,];

3) w zakresie żWiększenia ]ub zmniej§zenia asortymentu towaróW Wskazanych W umowie
w formu]arżLl asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to prżekrocżenia WartoŚci
brutto umo$y;

4) W przypadku urzędowej zmiany stawkj VAT nasĘpi zmiana cen brutto proporcjonalnie
do zmiany stawki VAT tak w przypadku podwyżki jak i obniżki, zmiana cen,,!ymaga
każdorazowo Wyrażonej zgody przez zarnawiającego W folmie pisemnego aneksu do
umow} pod rygorem nieważności,
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opis przednriotu zamówienia - 5!kcesywna dostawa joguńów

dla Miejskiego Przedszkola nr34 W Ptocku na 2020 rok

wzór
§12

ces ja łr,ierzytelności
Wykonawca, pod rygoreń nieważności, nie może dokonać cesji wierz}telności Wynikających
z niniejszej umowy bez pisemnei zgody ZamaWiające8o,

§13
odsĘpienia

1- Trzyklotne dostarczenie towalu 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 okoliczności powodującej, że ń?konanie umowy nie leży
W interesie publicznym, czego 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 prżypadku, o któr}m mowa W ust. 1, Wykonawca moźe żądać Wytącznie Wynagrodzenia
naleźnego mu z §tułu wykonania częŚ€i umowy.

§14
Regulacia prawna

WspruWach nie ulegulowanych niniejszą umową stosuje się pżepisy Kodeksu c},Wilnego i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 201,8 r. poz. 1986
z późn. zm.), zwalq d,alej 'ustawą'l

§15
Postanowienia ogólne

UmoWę sporządzono W dwóch jednobrzmiących egżemplarzach po iednym dla każdej ze stron,

zamawiaiący: wykonawca:

-
/lLl1.1-/ \

)/
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KLAUZULA DOT, RODO DO UMOWY NA DOSTAWĘ JOGURTÓW DO MlEJSK|EGO PRZEDSZKOLA NR 34
iM. KUBU5lA PUcHATKA l lEGo PRZYJACIoŁ ż oDDZ|AŁAMl lNTEGRACYJNYMI W PŁocKU NA RoK

2a20

1, Adninistratorem Pani/Pana danych osobotłych jest Miejskie Przedsżkole Nr 34 z oddż, lntegr, W

Płocku, uJ, Harcerska 2, 09_410 Płock, filia ul, Pocżtowa 13, tel, (24)3648313.

2, Kontakt ż lnspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-maili
iod@żioplock,Dl

3, Ptsni/Pana dane osobowe prżetwarzane będą na podstawie ań, 6 ust, 1 lit b) RoDo W celu żWiążanym
ż realiżacją Umowy na dostaWęjo8urtóW na rok 2020,;

4, odbiorcami Pani/Pana danYch osobowych będą osoby ]ub podmioty, którYm udostępniona żostanie
dokuńentacja postępowania nieobjęte8o Ustawą o zamóWieniach publicznych tj, Urząd Miasta Ptocka,
zarżąd lednostek ośWiatowych - lednostka Budźetowa W Płocku

5, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, prżeżokres5latoddnia zakończenia postępowania
na dostawęjo8uńóW na rok 2020,

6, Podanie prżeż Pana/Panią danych o5obowych ma charakter dobrowolny, jednakźe iest to warunek
koniecżny do ?awarcia l,Jmowy ,

7. Pani/Pana dane o5obowe nie będą Wykorzystywane do zautomatyzowaneBo podejmowania decyżji
ani profilowania stosowanie do ań. 22 RoDo;

8. Posiada Pani/Pani

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

. na podstawie art, 16 RoDo prawo do sprostowan'a Pani/Pana danych osobowych;

. na podstawie art, 18 RoDo prawo żądania od administratora ogranicżenia przetwarżania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadkóW, o których mowa W art. 18 ust, 2 RoDoj

. prawo do wniesienia skargido Preżesa Urzędu ochrony Danych osobowych,8dy użna
Panj/Pan, że przetwarżanie danych osobowych Pani/Pana dotycżących narusza przepisy
RoDo,

wykonawca:


