
opis pĘedmiotu zamóWienia - s!kcesywna dostawa mrożonek

dla Miejskiego Pr2edszkola nr 34 w Płocku na 2020 rok

Wzor

pomiędzy:
Gminą Miastem Płock
NlP 7743135712
reprezentowanym przezi

UMoWA NR,.,,,, /MP34 /2ol9{wz6r)
zawarta w dniu 23.12.2019r W Płocku

Pl. stary Rynek 1 09-400 Plock

DanuĘ Komosę - Dyrektora Mieiskiego Pfzedszkola nr 34 z oddziałami Integracyinymi w
Płocku

działającą na mocy pełnomocnictlva Prezydenta Miasta Płocka nr 48s/2015 z dnia25,06,2015
roku,

zwanym dalej,,Zamawiającym']

a

zwaną dalej,,Wykonawcą"

w wyniku prżeprowadzonego przez
Miejskie Prżedszkole Nr 34 W Płocku, z siedzibą ul. Harcerska 2, 09-410 Płock
postępowania o udzielenie zamÓWienia publicznego w trybie zaproszenia do złoŻenia oferty
z8odnie z ArL 4 płt B fJsTA\Ąry - PRAWo ZAMÓWlEŃ Pl]BI-lcZNYcH oraz REGULAMiNEM
UDZlELANlA ZAMoWIEN PUBLlCZNYCH W Miejskim Przedszkolu Nr 34 W Plocku na sukcesywną
dostawę mrożonek dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku Wroku 2020 r

Zakles świadczenia Wykonawcy wynikający ż niniejszej umowy iest tożsamy z jego

żobowiązaniem zawartym W ofercie, a pżedmiot umol{y żgodny z przedmiotem zamowienia
określonym W oPIsIE PRżEDMloTU ZAMÓWIENIA. oferta i oPIs PRZEDMtoTU ZAMoWtENIA 5ą

integra]ną częŚcią umo\Ąy.

§1

przedmiot i zakres dostaw
Przedmiotem umowy jest sukceswvna dostawa mrożonek zwanych dalei towarem, do
Zamawiając€go - Miejskiego Przedszkola Nr 34 ul, Harcerska 2 W Płocku,
zakres rzeczow ptzedmiotu umowy okreśIa formularz asortymentowo-ceno\ł]a stanowiący
załącznik nr 1 do niniej§zej umowy.
Wszystkie toWary będące pźedmiotem niniejszej umowymuszą spełniać Wymagania zawarte
wopisie przedmiotu Zamówienia określonymw slWZ orazWustawie z dnia 25 sierpnia2006r
o bezpieczeństwie żF^/ności i ż},Wienia (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1252 z póżn. zm.) wszyśtkie
towary będące pEedmiotem niniejszej umowy muszą spełniaĆ wymagania Wymienione W

aozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. W splawie grup Środków
spożylvczych pżeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży W jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie mu§zą spełniaĆ śIodki spoży,vvcze stosoWane W ramach ży,Wienia
zbiorowe8o dzieci i młodzieży W tych jednostkach (Dz, U. z 201,6 t. poz. 1154').
Wszvstkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy musżą spełniać Wyma8ania
Wymienione W rozporządzeniu Parlamentu Europeiskiego i Rady (WE) nr 1333/200B z dnia

3,

l.
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opis przedmiotu 2amóWienia - sUkces},v\/na dostawa mrożonek

dla Miejskie8o Prżedszkola nr 34 w Płock! na 2o2o rok

Wzor
16 grudnia 200B r w sprawie dodatkór,a/ do żywności [Dz, Urz, UE L 354 z 31.1,2.2008, str.16,
z późn. zm.),

5 Wsżystkie towary będące przedmiotem niniejsżej umowy muszą odpowiadać Warunkom
jakościow}łn zlodrlym z obowiązującymi atestami, polskimi normami, prawem
żylvnościowym wraz z obowiąZującymi zasadami GMP i GHP oraz systemem HAccP

6, Materiał opakowanioWywinien być dopuszczony do kontaktu z ż},Wnością. Każdy asortyment
produktÓW musi byĆ dostarczony W oddzielnym pojemniku,

7, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia skrzynek przy każdorazowe)
dostawie towaru na okes do następnej dosta\Ąy,

8, Dostawa odbywać się będżie transportem Wykonawcy,
9, Dostawa przedmiotu zamówienia Wykony,vvana będzie Środkami transpoltu spełniającymi

Wymogi sanitarne, zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żyłVności
i żWienia (t.j. Dz.U. z 2019f. poz. 72s2 z późn. zm.).

l0. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamóWione i dostarczone iloŚci towaru, IloŚci produktÓW
podane w formularzu asortymentowo-cenowym sąszacunkowe i mogą ulec żmniejszeniu, źn.
nie sta noWią ostatecznego rozmiaru zamÓWienia, W \ńyniku cze8o nie mogą stanowiĆpodstaw
do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy
realizacji dostaw zamawia]ący nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych
spowodowanych zmniejszeniem iloŚci i wartoŚci dostaw. Zamawiający zastżega sobie prawo
żmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami W przedmiocie zamóWienia z zastrzeżeniem,
iż W wyniku WW, zmian nie zostanie przekroczona WartoŚĆ umowy.

§2
Termin dostawy

l, Dostawa towaru okreŚlonego W § 1będzie żlealizowana sukcesy,vvnie W okrcsie od dnia
01.01,2020r, do dnia 3 !.72.2020r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pochodzenia zwierzęcego wraz
z handlowym dokumentem identyfikaryjnym,

3. Wykonawca będzie realizowal dostawy produktów na pod§tawie otrzymy,Wanego
od Zamawiające8o bieżącego zapotrzebowania określającego rodzai, jlość, termin,
doce]owe miejsce dostawy,, osobę odpowiedzialną ża odbiór produktów

4, zamówienie Zamawiający przekazuje te]efonicznie lub za pośrednictwem poczty
e]ektronicznei do Wykonawcy.

5, Na zgłosżone zapotrzebowanie do godziny 150o Wykonawca zobowiązuje się reg]iżowaĆ
dostawy każdorazowo w ustalonych godzinach następnego dnia robocze8o W godzinach
6|00-9|00.

6, Dostawa towaru odb},WaĆ się będzie do Wskazanych przez uprawnionego pEcownika
Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Miejskie8o Przedszkola nl 34 ul. Harcerska 2,
Płock, żgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki Nr 1do
oPlsU PRZEDMIoTU zAMÓWIENlA,

7 Procedura odbiorrr polega na ocenie zgodności rz€czowei dostarczonych produktóW
z zapotrzebowaniem, dokumentem dostawy, znakowaniem opakowań jedno§tkowych,
terminami ważności, poprawnością opakowania, ocenie jakości produktów wg cech
organoleptycznych, możliwej do dokonania przez odbierającego na etapie odbioru bez
naruszenia opakowania jednostkowego, stwierdzenie iakichkolwiek niezgodnoŚci w
powyżsżym zakresie skutkuje wszczęciem procedury reklamacyjnej, Niezrealizowanie
reklamacji w terminach przewidzianych W art, B umowy, skutkuje odmową dokonania
odbioru zakwestionowanej partii produktóW i stwierdzeniem te8o faktu na dokumencie
dostewy w takim przypadku kserokopia dowodu dostawy pozostaje u ZamaWiające8o.
okoliczności te należy trakto\Ąać jako niezrealizowanie przez Wykonawcę dosĘWy w8
z8łoszonego zapotrzebowania,
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Wzor
Zamawający zastrzega sobie prawo odmovly przięcia dostawy w całości W pźypadku
braku okazania przez Wykonawcę dokumentóW o których mowa W § 1 ust,9, § 2 ust, 2.

Niedostarczenie zamóWionych produktów W uzgodnionym terminie lub odmowa dosta&y
zostanie udokumentowana notatĘsłużboWą, Po$yższe incydenrysumują się z opisanymi
W pkt.7.
Zaistnienie trzech incydentóW opisanych w pkt 7 i 9 tj.: odmowa przez Zamawiającego
przyjęcia towaru niez8odnego ż zamóWieniem lub b€k dostarczenia zamÓWionych
towaróW [odmowa dostawy przez WykonawcęJ może skutkować rozwiązaniem umowy z

Winy Wykonawcy.
Do dokonyłVania zamóWień i odbioru towaru ze strony Zamawiającego Upoważniony/-a
jest intendent lub osoba zastępująca.
Wykonawca Wyznacza do przyjmowania w j€8o imieniu ośWiadczeń omz
reprezentoWania w sp€wach związanych z realizacją n'niejszej umowy osobę

lel" " "" """""""""""
email.,,.,,..,.,,..,...,..,,.,,..,.,,.

W przypadL-u nie zrealizowania żamóWienia W terminie, o którym mowa W § 2 ust,5,
zarnawiaiący zasEze8a sobie prawo dokonania zakupu interwencyjne8o (t,j, towaróW
zańówionych a nie zrealizowanych na nie dostaw] u innego Wykonawry W i]ości i
asoĄ.mencie nie zrealizowanej w terminie dostawjł
W pżypadku zakupu interwencyjne8o zmniejsza się Wartość pftedmiotu umowy o

wartoŚĆ tego zakupu.
W przypadku zakupu intelwencyjnego Wykonawca Zobowiązany jest do zwrotu
Zamawiającemu lóżnicy pomiędzy ceną zakupu inteawencyjnego i ceną z umoby oraz
eWentualne koszty transportu,

§3
cena

1, Wartość umo\Ąy, ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych W formularzu
asor§/mentowo-ceno\{rym [Załącznik nr 1 do umowy),
wynosi,,,., ,,,.,..,.,..,.,.,,., ,.,..,.,.,.złotych netto
oraz .,,.,.,,,,.,.,,,....,.,.,..,.,..,,,.,.,.-,,,.,.,. złotych Ętułem podatku VAT [stawki podatku VAT zgodn'e
z załącżnikiem asortymentowo iloŚcio\Ąym załączonym do niniejszej umorĄy)

Łącznie całkowita WartośĆ umowy brutto iĄynosi

ceny Wyszczególnione w ofercie W formularzu asor§Imentowo-cenow}łn będą stałe przez
cały okres realizacji umowy
W ceni€ zawarte są koszty W tym między innymi : koszty opakowania, ubezpieczenia towalu,
transportu do Miejskiego Przedszkola nr 34 ul. Harcerska 2, 09-410 Płock, oraz załadunku,
rozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego.

2-
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opis pn€dmiotu zamówienia - sukcesywna dostawa firroźonek

dla Miejskiego Przedszkola nr 34W Płocku na 2020 rok

Wzor
§4

Warunki płatności

l, Dane do wysĘwiania faktury VAT za sukces},Wną dostawę mrożonek
Nab}-,wcaI
Gmina - Miasto Płock
Pl. stary Rynek 1,
09-400 Płock
NlP 77 4 31 35 712

odbiorca:
Mieiskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Pucbatka i lego 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

uregulowanie naleźności na wykonanie przedmiotu umowy| zadanie P2 zakup ŚrodkóW

żywności dział B01, ro zdział B0I04, paragraf 4220.
3, Piatność będzie dokonana przeż Zamawiającego przelewem w złotych polskich na konto

podane na fakturze W terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamańającego
prawidłowo Wystawionej faktury, po dostawie każdej z partii towaru,

1. iakfura Wykonawcy Wystawiona będzie zgodnie z Warunkami zawartymi w § 3,

5. Faktura Wykonawcy nie może być $ystawiona z wczeŚniejszą datą niż data Wydania partii

l0.

ll

72

Wykonawca zobowiąża ny j est dostarczyć fakfurę Wraz z dostawą towaru.
Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Koszty obsługi bankowej powstałe W banku Zamawiającego pokry\^ra zainawiający; koszty
obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzjelonej p}atności tzw. split payment, Zapłatę W tym systemie uznaje się

za dokonanie platności Wterminie ustalonym W §4 umowy,
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczenjowe8o wskażany We wszy§tkich
fakturach, które będą wystawione w je8o imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie Z

Rozdziałem 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, - Prawo Bankowe (Dz. |].201,B.21a7 ze

zm.J prowadzony jest rachunekVAT
W prz}padku, kiedy Wykonawcą iest o§oba tizyczna prowadząca iednoosobową
działalność gospodarcżą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. RoR to nie
dotyczą go pkt. 9 i 10. w takim przrTadku Wykonawca jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie zamawiającego pisemnie najpóźniei w dniu
podpisania umowy.
]eżeli przedmiotem zamÓWieniaje§t dostawa towarów i świadczenie usług Wymienionych
W żałączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę
15 000,oo zł brutto lub równowartość tei kwoty, to bez Względu czy kontrahent jest osobą

pEwną, czy osobą fiuyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata
nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podżielonej płatności,
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wzól
§5

pakorłanie i znakowanie
opakowanie powinno być odpowiednie do rodzaiu transpońu i będzie chroniło towar przed
Wszystkimi możliwymi Warunkami, których można się spodżiewaĆ W czasie transportll.

§6
Termin ważności

ToWary będące przedmiotem niniejszej umoWy muszą posiadać aktualny termin przydatności do

spożycia, zgodnie slWz,

§7
Gwarancja jakości

1, Wykonawca g\^/arantuje, że do§tarczone plżez niego towary będą wysokiej jakości i
będą zgodne z obowiązującymi przepisami pńwa żylvnościowego.

2. Towalv obięte przedmiotem umowy muszą odpowiadaĆ warunkom jakoŚciowym,
zsodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem ży,WnoŚclo\^rym oraz z
obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HAccP lub systemu zarządzania
BezpieczeńsMem Żylvności zgodnym z Iso 22000l2005.

3. Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towarów zgodnie z zasadami
GMP/GHP oraz systemu HAccĘ systemu beupieczeństwa żywnoŚci oraz innymi
Wymaganiami prawa ŻJ,,wnoŚciowego,

4, Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia lub certyfikatu wykon},wania wszelkich działań związanych z produkcją
i dystrybucją oraz obrotem źywnością żgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemem HACCP
i bezpieczeństwa żylvności.

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

6, ToWary będą dostarczane Zamawiającemu W opakowaniach zabezpieczająrych jakość
i odpoWiadających warunkom transportu, odbioru i przechoW},Wania.

7, Towary będą dostarczane transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiążującymi Zasadami
GMP /GHP oraz systemu HAccP i przekazylvane osobom upoważnionym (do wglądu na

życzenie Książka stanu sanitarnego Pojażdu)-
8, Wykonawca zobowiązuje się dostarcżaĆ towar środkiem hanspoftu dopuszczonym przez

władze sanitarne do transportu żWńości, zabezpieczającym w pełni jej jakość i
bezpieczeństlvo zdroWotne,

9. Użyq do przewozu środek transportu musi uwzględniać Właściwość ż},Wności i
zabezpieczać ią przed ljemnymi \Ą?ływami atmosferyczn}łni i uszkodzeniem.

10, Wykonawca zobowiąZuje się przekazywać żyvvttośćbezpośrednio osobie upoważnionej do
odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej, Nie dopuszcza się pozostaWiania żylvności przez
Wykonawcę bez nadzoru lub Wydania osobom nieupowaźnionym.

l1. odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonego towaru odbywać się będzie w
pomieszczeniach W siedzibie zamawiającego przez osoby upowaźnione przy udziale
Wykonawcy,

12, Prżyjęcie towaróW odbyłVać się będzie na podstawie fakfury ]ub dowodu dostawy ż
akfuaIną ceną zBodną z umową,

]3, odbióI iloŚciowo-jakościowy dostarczonych towaróW, będzie potwierdzany pźez
upoważnionego pracownika zańawiające9o, zgodnie z obowiązującą u Wykonawcy
procedurą,

14, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia pży dostawie wszystkich niezbędnych
informacji W celu dokonania oceny ilościowo - jakościowej odbieranego towaru,

\tróna J 7 /
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3.

l,

§8
Reklamacie

zamawiająry zastrzega sobie pmwo do przeprcWadzenia w dniu dostawy kontroli towarÓW

objętych przedmiotem umouy, W pEypadku dostalczenia towarÓW o niewłaŚciwej jakoŚci

Zamawiający może odmóWić przięcia kwestionowanej partii towaru.
W przypadku dostarczenia towalu nie spełniającego Warunków uamóWienia Zamawiaiący

zastrze8a sobie prawo Żądania Wymiany Wadliwego towaru,
Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązanyjest załatwić najpóźniej do godz, 10|00 w dniu

dostawy.

§9
Kary umowne

]. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zarnawia]ącemu karę umowną W przypadku nie

dotrzymania terminów określonych w niniejsżej umowie W następującej Wysokości:

l) 10 0/0 wartości brutto niezrealiuowanej części dostawy za u,ażdy dzień opóŹnienia w
dostawie,

2) 10 % waftoŚci brutto rck]amowanej częŚci dostavly za każdy dzień opóŹnienia W

załatWieniu reklańacji jakościoWej lub ilościowej.
2, Nalic?oną kwotę kary określonej W ust, 1 Zamawiający potrąci ż Wynagaodzenia

przysłu8ującego Wykonawcy sporządzając notę kięgoWą wraz z pisemnym uzasadnieniem,
3, W przypadku odstąpienia od umowy ż Winy Wykonawcy, Wykonawca Zapłaci karę W

wysokoŚci 25 % waftoŚci brutto niezrealizowanej części umow)ł
4. W prżypadku gdy Wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych o których mowa w

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

§10
spory

Ewentua]ne spory Wynikłe na tle wykonywania niniejsżej umowy, których nie udałoby się
rozstrzygnąĆ stronom ugodowo, będżie rozstrzygał Sąd Powszechny WłaŚciwy dla siedziby
Zamawiającego,

§11
zmiany

l, Zmiana postanowień njniejszej umowy \Ąymaga formy pisemnej W postaci aneku, pod

rygorem nieważności, z Wyjątkiem Zmiany o której mo\i/a w § 11 ust, 2 pkt 3. Zwiększenie lub
zmniejszenie asortymenfu dokon},WaĆ się będzie na podstawie zamóWień przesyłanych przez

zamawiającego do Wykonawcy,
2. zamawiający dopuszcZa możliWość zmiany postanowień niniejszej umowyI

l) wzakresie Wynagrodzenia z pżycżyn niemożliwych Wcześniejdo przewidzenia ]ub,jeżeli
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a W szczególności gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;

2) W prżypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy [np. w Wyniku pźekształcenia,
przejęcia iĘ.);

]) w zakresie zwiękzenia lub zmnieiszenia asoĄ,mentu towarów wskazanych w umowie
W folmularzu asortymentoWo-cenowym, jeżeli nie spowoduie to przekroczenia wartości
brutto umowy;

4) W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi żmiana cen brutto proporcjonalnie
do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen uYmaga
każdorazowo Wyrażonej zgody prżez Zamawiającego W formie pisemnego aneksu do

umowy pod rygorem nieważności,
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opis pnedrniotu zamówienia - sukcesywna dostawa mrożonek
dla Miejskiego Przedszkola nr 34 W Płocku ńa 2020 rok

wzól
§12

cesia wierzytelności
Wykonawca, pod rygolem nieważności, nie może dokonać cesji Wierzytelności Wynikających
z ninieisu ej umoWy bez pisemnej z8ody Zamawiające8o,

§13
odsĘpienia

]. Trzykrotne dostarczenie towaru Wad]iwego w okresie obowiązyłVania umowy lub brak
dostawy towaru przez Wykonawcę daje Zamawiającemu prawo do od§tąpienia od umowy z
winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.

2, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie umowy nie leży
W interesie publiczn}m, czego nie można było prżewidżieć w chwi]i zawarcia umowy,
zamawiający moźe odstąpić od umowy W terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o tych
okolicznościach.

3, W prz}?adku, o którym mowa W ust. 1, Wykonawca może żądać Wyłącznie Wynagrodzenia
naIeźne8o mu z r},tuł!r wykonania c7ęści umowy.

§14
Regulacia prawna

Wsprawach nie ulegulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeku c},\łilnego i ustawy
z dnia 29 stycunia 2004 r Prawo zamóWień publicznych (Dz. U. z 201,8 r. poz, 1986
z późn. zrn), zwanej dalei ,,ustawą'l

§15
Postanowienia ogólne

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egżemplażach po jedn}łn dla każdej ze stron,

zamawiaiący: WykonawcaI
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KLAUZULA DOT, RODO DO UMOWY NA DOSTAWĘ MROŻONEK DO MlE]SKlEGO PRZEDSZKOLA NR 34

lM, KUBUs|A PUcHATKA l lEGo PRZYJAClÓŁ Z oDDz|AŁAMl lNTE6RACYjNYMl W PŁocKU NA RoK

2020

].. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsżkole Nr 34 ż oddz, lnte8r, 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@zioDlock,pl

3, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art, 6 ust, 1 ljt b) RoDo w celu zWiązanym

2 reaiizacją Umowy na dostawę mrożonek na rok 2020,;

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

dokumentacja postępowania nieobjętego ustawą o zamóWieniach publicznYch tj, L'rząd Miasta Płocka,

Zarząd Jednostek ośWiatowych - Jednostka Budżetowa W Płocku

5, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakońcżenia postępowania

na dostawę mrożonek na rok 2020,

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

konieczny do zaWarcia lJmowy,

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 ań, 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

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

. na podstawie art. 18 RoDo prawo źądania od administratora ograniczenia prżetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa W art, 18 ust, 2 RoDo;
. prawo do Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony DanYch osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naru§ża prżepisy

RoDo.

Wykonawca:

{


