Załącznik 1 do Umowy

Tabela 1. Sprzątanie wagonu raz na dobę, po zakończeniu zadań eksploatacyjnych
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Opis czynności do wykonania
Posprzątanie i odkurzenie podłogi
przedziału pasażerskiego i stopni drzwi
pasażerskich
Umycie szyb czołowych i tylnych pojazdu,
oczyszczenie lamp zewnętrznych, szyb
wyświetlaczy, luster i zewnętrznych
przycisków pasażerskich
Odladzanie stopni i usuwanie błota
pośniegowego
Posprzątanie kabin prowadzącego pojazd,
wyczyszczenie podłogi, umycie pulpitów,
monitorów, fotela, półek i schowków oraz
gaśnicy
Przetarcie na mokro czystą ścierką:
- parapetów i poprzeczek okiennych
- uszczelek i wnęk okiennych
- osłon mechanizmów drzwi
- skrzyń pod siedzeniami
- harmonii w przejściach międzyczłonowych
- obudów nagrzewnic i grzejników
Przetarcie na sucho czystą ścierką:
- tablic kierunkowych i ich obudów
- monitorów i ich obudów
- kasowników
Oczyszczenie z zabrudzeń szyb drzwi kabin
prowadzącego oraz szyb działowych przy
drzwiach
Przetarcie środkiem dezynfekującym
wszystkich uchwytów pasażerskich oraz
zanieczyszczonych obszarów wnętrz pojazdu
np. rozlane płyny i wydzieliny fizjologiczne,
guma do żucia, środki chemiczne
Usunięcie napisów, naklejek, miejscowych
zabrudzeń z: siedzeń, ścian i sufitu, drzwi i
ścianek działowych
Przetarcie na mokro „mopowanie” podłóg
przedziału pasażerskiego łącznie ze
stopniami
Zebranie i wyniesienie zanieczyszczeń do
wskazanego kontenera

Oczekiwany efekt

Wykonanie

Uwagi

Brak piasku, błota, śniegu i zabrudzeń
wykładziny

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Brak widocznych plamzacieków i zabrudzeń
oraz śladów po czyszczeniu

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Dotyczy temperatury powyżej 00 C, przy
panującej niższej temperaturze
przetarcie lekko wilgotną szmatką

Brak śladów błota, lodu i śniegu

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Dotyczy okresu jesienno-zimowego

Brak piasku, widocznych zabrudzeń, kurzu
oraz śladów po czyszczeniu. Elementy
wyposażenia nie lepiące się w dotyku, brak
zapachu.

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu, elementy nie lepiące
się w dotyku

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu, elementy nie lepiące
się w dotyku

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Brak widocznych plam i zabrudzeń, brak
napisów i naklejek oraz śladów po
czyszczeniu

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Brak widocznych plam i zabrudzeń

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Brak zanieczyszczeń placu postojowego

Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Załącznik 2 do Umowy

Tabela 2. Mycie kompleksowe po zakończeniu zadań eksploatacyjnych
Lp.

Opis czynności do wykonania

Oczekiwany efekt

Wykonanie

Uwagi

1

Umycie na mokro powierzchni zewnętrznych
wagonu, łącznie z szybami odpowiednimi
środkami myjącymi

Wytarcie do sucha po umyciu – nie mogą
występować smugi, plamy i zacieki

3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Przy temperaturach powietrza powyżej
-20C

2

Posprzątanie i odkurzenie podłogi
przedziału pasażerskiego i stopni drzwi
pasażerskich

Brak piasku, błota, śniegu i zabrudzeń
wykładziny

3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Dotyczy temperatury powyżej 00 C, przy
panującej niższej temperaturze
przetarcie lekko wilgotną szmatką

3

Odkurzenie i usunięcie zabrudzeń z
ręcznych podestów dla osób
niepełnosprawnych (w pozycji rozłożonej)

Brak piasku i zabrudzeń wykładziny rampy

3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

4

5

6
7

8

9

10

Umycie szyb czołowych i tylnych pojazdu,
oczyszczenie lamp, szyb wyświetlaczy,
lusterek i zewnętrznych przycisków
pasażerskich
Posprzątanie kabin prowadzącego,
oczyszczenie podłogi, przetarcie pulpitów,
monitorów, fotela, półek i schowków oraz
gaśnicy
Mycie szyb wewnątrz wagonu wraz profilami
gumowymi i ramkami oraz elementami
wygrodzeń przestrzeni pasażerskiej
Wyczyszczenie i odkurzenie siedzeń
pasażerskich, foteli prowadzącego (łącznie z
tylną powierzchnią)
Mycie sufitu i ścian poszycia wewnętrznego,
wlotów i wylotów nawiewów powietrza,
kratek wentylacyjnych, obudów lamp,
przycisków pasażerskich
Umycie czystą ścierką:
- parapetów i poprzeczek okiennych
- uszczelek i wnęk okiennych
- osłon mechanizmów drzwi
- skrzyń pod siedzeniami
- obudów nagrzewnic i grzejników
- harmonii w przejściach międzyczłonowych
Wyczyszczenie i przetarcie czystą ścierką:
- tablic kierunkowych i ich obudów
- monitorów i ich obudów
- kasowników

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu
Brak piasku, widocznych zabrudzeń, kurzu
oraz śladów po czyszczeniu. Elementy
wyposażenia nie lepiące się w dotyku, brak
zapachu.
Po umyciu na szybach nie mogą występować
smugi, plamy i zacieki, brak naklejek,
pozostałości po taśmie
Brak zabrudzeń i widocznych plam,
Brak zabrudzeń elementów powierzchni
łącznie z wlotami i wylotami nawiewów,
kratek wentylacyjnych, obudów lamp

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu, elementy nie lepiące
się w dotyku

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu, elementy nie lepiące
się w dotyku

3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Lp.

14

Opis czynności do wykonania
Oczyszczenie z zabrudzeń szyb drzwi kabin
prowadzącego oraz płatów drzwi
pasażerskich
Przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich
mytych powierzchni oraz zanieczyszczonych
obszarów wnętrza pojazdu np. uchwyty
pasażerskie, rozlane płyny i wydzieliny
fizjologiczne, guma do żucia, środki
chemiczne
Usunięcie napisów, naklejek, miejscowych
zabrudzeń z siedzeń, ścian i sufitu, drzwi i
ścianek działowych
Umycie na mokro podłogi przedziału
pasażerskiego łącznie ze stopniami

15

Zebranie i wyniesienie zanieczyszczeń do
wskazanego kontenera

11

12

13

Oczekiwany efekt
Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu

Brak widocznych plam i zabrudzeń, napisów
i naklejek, resztek taśmy kejącej oraz śladów
po czyszczeniu
Brak widocznych plam i zabrudzeń

Brak zanieczyszczeń placu postojowego

Wykonanie
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00
3 razy w ciągu miesiąca.
Wszystkie dni tygodnia w godz.
18:00 – 02:00

Uwagi

Załącznik 3 do Umowy

Tabela 3. Mycie gruntowne wagonów
Lp. Opis czynności do wykonania

Oczekiwany efekt
Wytarcie do sucha po umyciu – nie mogą
występować smugi, plamy i zacieki. W
zakresie wagonów typu N8C w zakres
wchodzi umycie dachu nad kabina
prowadzącego.

1

Umycie i doczyszczenie na mokro
powierzchni zewnętrznych wagonu, łącznie z
szybami odpowiednimi środkami myjącymi

2

Posprzątanie i odkurzenie podłogi przedziału
pasażerskiego i stopni drzwi pasażerskich

Brak piasku, błota, śniegu i zabrudzeń
wykładziny

3

Oczyszczenie podłogi wnętrza wagonu
profesjonalnym urządzeniem mechanicznym
do czyszczenia wykładzin (szorowarka) oraz
domyciu miejsc trudno dostępnych

Brak zabrudzeń na wykładzinie, smug i
innych zabrudzeń

4

Odkurzenie i usunięcie zabrudzeń z ręcznych
podestów dla osób niepełnosprawnych

Brak piasku i zabrudzeń wykładziny
rampy

5

6

7

Umycie szyb czołowych i tylnych pojazdu,
oczyszczenie lamp, szyb wyświetlaczy,
lusterek i zewnętrznych przycisków
pasażerskich
Odkurzenie kabin prowadzącego,
oczyszczenie podłogi, przetarcie pulpitów,
monitorów, fotela, półek i schowków oraz
gaśnicy
Mycie szyb wewnątrz wagonu wraz profilami
gumowymi i ramkami oraz elementami
wygrodzeń przestrzeni pasażerskiej

8

Pranie i czyszczenie siedzeń pasażerskich
oraz foteli prowadzącego (łącznie z tylną
powierzchnią)

9

Mycie sufitu i ścian poszycia wewnętrznego,
wlotów i wylotów nawiewów powietrza,
kratek wentylacyjnych, obudów lamp,
przycisków pasażerskich

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu

Wykonanie
Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00
Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00
Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00
Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00
Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00

Brak piasku, widocznych zabrudzeń, kurzu Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
oraz śladów po czyszczeniu. Elementy
w godz. 8:00 – 16:00
wyposażenia nie lepiące się w dotyku,
brak zapachu.
Każdy wagon minimum raz na
Po umyciu na szybach nie mogą
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
występować smugi, plamy i zacieki, brak
w godz. 8:00 – 16:00
naklejek, pozostałości po taśmie
Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
Brak zabrudzeń i widocznych plam,
w godz. 8:00 – 16:00
Brak zabrudzeń elementów powierzchni
łącznie z wlotami i wylotami nawiewów,
kratek wentylacyjnych, obudów lamp

Uwagi

Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00

Odkurzanie i czyszczenie w
pozycji rozłożonej

Wagon powinien być gotowy do
eksploatacji po max. 3 godz.

Lp.

Opis czynności do wykonania

Oczekiwany efekt

Wykonanie

10

Wyczyszczenie i domycie miejsc
trudnodostępnych

Brak zanieczyszczeń w zakamarkach
wagonu

Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00

11

12

13

14

15

16

Umycie czystą ścierką:
- parapetów i poprzeczek okiennych
- uszczelek i wnęk okiennych
- osłon mechanizmów drzwi
- skrzyń pod siedzeniami
- obudów nagrzewnic i grzejników
- harmonii w przejściach międzyczłonowych
Przetarcie i wyczyszczenie czystą ścierką:
- tablic kierunkowych i ich obudów
- monitorów i ich obudów
- zewnętrznych kamer
- kasowników
Oczyszczenie z zabrudzeń szyb drzwi kabin
prowadzącego oraz drzwi pasażerskich
Przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich
mytych powierzchni oraz zanieczyszczonych
obszarów wnętrza pojazdu np. uchwyty
pasażerskie, rozlane płyny i wydzieliny
fizjologiczne, guma do żucia, środki
chemiczne
Usunięcie napisów, naklejek, miejscowych
zabrudzeń z siedzeń, ścian i sufitu, drzwi i
ścianek działowych
Zebranie i wyniesienie zanieczyszczeń do
wskazanego kontenera

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu, elementy nie
lepiące się w dotyku

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu, elementy nie
lepiące się w dotyku
Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu

Brak widocznych plam i zabrudzeń, brak
napisów i naklejek, resztek taśmy klejącej
oraz śladów po czyszczeniu
Brak zanieczyszczeń placu postojowego

Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00

Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00

Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00
Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00

Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00
Każdy wagon minimum raz na
kwartał. Wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 16:00

Uwagi
Do powyższych zabiegów należy
użyć jako urządzenie
wspomagające - profesjonalną
parownicę.

Załącznik 4 do Umowy

Tabela 4. Sprzątanie wagonów w ciągu dnia w czasie międzyszczytowym tzw. „dodatki”
Lp. Opis czynności do wykonania
Oczekiwany efekt
Wykonanie
1

Usunięcie nieczystości z wnętrza wagonu
oraz stopni drzwi

Brak puszek, papierów, biletów i innych
pozostałości

2

Przetarcie na mokro stanowisk
prowadzącego

Brak kurzu, zabrudzeń i smug po
przetarciu

3

Oczyszczenie z zabrudzeń siedzeń
pasażerskich

Brak śladów plam, gumy do żucia

4

Przetarcie na mokro poręczy, parapetów i
stelaży siedzeń i innych elementów

Brak zabrudzeń i kurzu oraz elementów
lepiących się w dotyku

5

Oczyszczenie z zabrudzeń szyb drzwi kabin
prowadzącego

Brak widocznych plam i zabrudzeń oraz
śladów po czyszczeniu

6

Usunięcie napisów, naklejek, miejscowych
zabrudzeń z siedzeń, ścian i sufitu, drzwi i
ścianek działowych

Brak widocznych plam i zabrudzeń, brak
napisów i naklejek oraz śladów po
czyszczeniu

7

Zebranie i wyniesienie zanieczyszczeń do
wskazanego kontenera

Brak zanieczyszczeń placu postojowego

Uwagi

Wszystkie dni tygodnia w godz.
9:00 – 14:00
Wszystkie dni tygodnia w godz.
9:00 – 14:00
Wszystkie dni tygodnia w godz.
9:00 – 14:00
Wszystkie dni tygodnia w godz.
9:00 – 14:00
Wszystkie dni tygodnia w godz.
9:00 – 14:00
Wszystkie dni tygodnia w godz.
9:00 – 14:00
Wszystkie dni tygodnia w godz.
9:00 – 14:00

Odkurzanie i czyszczenie w
pozycji rozłożonej

Załącznik 5 do Umowy

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu wymagań w zakresie bhp i ochrony ppoż.

Niniejszym oświadczam, że wszystkie osoby, zatrudnione na czas wykonywania
usługi na terenach zajezdni tramwajowych spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. Z
o.o., objętych umową nr ……………………/……….;

1. Posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do
wykonywania pracy na danym stanowisku.
2. Zostali przeszkoleni w zakresie bhp i ochrony ppoż zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Posiadają wszelkie kwalifikacje, niezbędne do wykonywania prac.

………………………………………………….
czytelny podpis, pieczęć upoważnianego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik 6 do Umowy

Lista osób do wydania karty identyfikacyjnej
dla pracowników zewnętrznej firmy (przepustki)

Załącznik
Nr 6

Strona:

1z1

Nazwa firmy składającej wniosek: ……………………………………………………………………………………..
Data złożenia wniosku: ………………………………………………….………………………………………………....

Lp.

Imię

Nazwisko

Nr i seria dok.
tożsamości

Pracodawca wg
Kodeksu pracy

Ważność
badań
okresowych

Ważność
szkolenia
okresowego

1

2

3

4

5

6

7

Wymagane
uprawnienia
umową np.
SEP

Lokalizacja
prac

Termin
ważności
od - do

Potwierdzenie
odbioru przepustki

Data wydania
przepustki

Numer
porządkowy
przepustki

8

9

10

11

12

1

A
A

– w/w kolumny wypełnia wnioskodawca

B

B

– Wypełnia Kierownik Sekcji Ochrony i Mienia

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Jaśkowej Doliny 2 w celu ewidencji osób, przebywających na terenie
należącym do naszej Spółki zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Przyjmuję do wiadomości oświadczenie dot. prawa do wglądu do swoich danych osobowych oraz wykonania wszelkich praw wynikających zapisów artykułów 12 – 22 RODO, w tym ich przeglądania,
poprawiania lub zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie dotyczącym niniejszej zgody.
[ ] Oświadczam, że zostałem /-am poinformowany, iż niniejsza zgoda jest dobrowolna i posiadam wiedzę, że może być w każdym momencie odwołana, poprzez oświadczenie pisemne złożone w formie pisemnej
lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl bądź na adres administratora danych osobowych.
[ ] Oświadczam, że zapoznałem /-am się z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dla osób wnioskujących o wydanie przepustki i klauzulą informacyjną dotyczącą monitoringu przedstawioną przez
administratora danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na odwrocie niniejszej zgody dla osoby wnioskującej o przepustkę. Ponadto informujemy, że jest stosowany monitoring w naszych
lokalizacjach. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej można zapoznać się na naszej stronie www.gait.pl/RODO/monitoring.
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Jaśkowej Doliny 2 mojego wizerunku (utrwalonego przez kamery monitorujące obiekty, na
terenie których Spółka prowadzi działalność) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ww. obiektów, w tym w celu umożliwienia weryfikacji mojej tożsamości przy wchodzeniu do ww. obiektów, bądź
przebywania na terenie objętym monitoringiem.
…………………………………..……………………………….
data i podpis wnioskującego o przepustki

Załącznik 6 do Umowy
Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy o wydanie przepustki
Zakres zbieranych danych:
dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nr i seria dok. tożsamości, nazwę pracodawcy, ważność badań okresowych,
ważność szkolenia okresowego, lokalizacja,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711
2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. jest Pan Marek Rolewicz, e-mail:
iod@gait.pl, nr tel. 58/341-00-21,
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) związanym z wystawienia przepustki uprawniającej do wejścia lub wjazdu na obszar chroniony , wydaniem
indywidualnej (przepustki) umożliwiającej weryfikację osób przebywającej na terenie Spółki na podstawie prawnej
art. 6 ust.1 lit. f) RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO))
b) prowadzenia ewidencji osób przebywających na terenie należącym do naszej Spółki na podstawie prawnej
art. 6 ust.1 lit. a) RODO
c) archiwizacji dokumentacji Spółki na podstawie prawnej art. 6 ust.1 lit. f) RODO
4)odbiorcą Pani/Pana danych będziemy przekazywać: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres 1 roku
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie
jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy iod@gait.pl,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie , ul. Stawki 2 z którym można kontaktować się w następujący sposób:
- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
-przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
- telefonicznie : (22) 531 03 00
8)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie podania danych
osobowych osoby przebywającej na naszym terenie jest niezbędne.
9)Pani/Pana dane nie będą przezywane do państw trzecich i przetwarzane w sposób zautomatyzowanym w tym również
w formie profilowania.

Załącznik 7 do Umowy

Zał. Nr 7

Wniosek o wydanie karty
identyfikacyjnej - firmy

Wydanie:

1.0

Data
wydania:

…………………

Strona:

1z1

Cześć I
Wypełnia wnioskodawca
1.

Data złożenia wniosku: ………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Pełna nazwa firmy składającej wniosek:
………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa firmy Wykonawcy, która ma relację bezpośrednio z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.)
poprzez umowę/ zlecenie na wykonywanie prac)

3.

Adres firmy składającej wniosek: ………………………………………………………………………………………………………………………….
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer)

4.

Podstawa formalna złożenia wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………………….

5.

Osoba odpowiedzialna ze strony firmy składającej wniosek za nadzór nad przestrzeganiem przez wskazane niżej w
liście osoby zasad wejścia i pobytu na terenie GAIT Sp. z o.o. oraz pobranie i rozliczenie kart identyfikacyjnychprzepustek umożliwiających poruszanie się po terenie GAIT Sp. z o.o. :
5.1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………
(pracownik dozoru wymieniony w umowie lub wskazany i upoważniony ze strony Wykonawcy)

5.2. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………
(numer telefonu komórkowego w/w pracownika Wykonawcy)

6.

Do wniosku załączam w formie papierowej dokument o nazwie „Lista osób do wydania kart identyfikacyjnych”
spisaną na …………… stronie/stronach* obejmującą osób: ……………………………………………….

7.

Wersja elektroniczna wniosku wraz z listą została przekazana na adres e-mail Kierownika Sekcji Ochrony Mienia
oraz koordynującego prace na obiekcie w dniu ……………………………………

8.

Prace ze strony GAIT Sp. z o.o. koordynuje: ……………………………………………….
(pracownik pełniący nadzór nad Wykonawcą umowy)

Stanowisko/ funkcja składającego wniosek : ……………………………………………………..

Podpis składającego wniosek ………………….……………………………………………………….
Cześć II

1.
2.

Wypełnia Kierownik Sekcji Ochrony Mienia
Data otrzymania wniosku w wersji papierowej ……………………………
Numer wniosku ………………………………….…

Załącznik 7 do Umowy

Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko osób reprezentujących
kontrahenta, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz
korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), dane dot. zawartych umów, dane finansowe, numer
rachunku bankowego;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711
2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o. o jest Pan Marek Rolewicz,
e-mail służbowy: iod@gait.pl, nr tel. 58/341-00-21
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z
przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
- podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit b,i lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1
lit f RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy , której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku
ciążącego na administratorze danych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz
dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń,
4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy archiwizujące
dokumenty, operator pocztowy
5)Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła
odpowiedni stopień ochrony
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez
okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku
prawnego administratora
danych (np.
wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
7)przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, ich sprostowania , usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania
danych
na
podstawie
uzasadnionego
interesu
administratora
danych
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub
elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl
8)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO z którym można kontaktować
się w następujący sposób:
- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
- telefonicznie : (22) 531 03 00
9)podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji
umowy. W przypadku nie podania danych do zawarcia i realizacji umowy, umowa nie będzie procesowana.
10)Pani/Pana dane w ramach zawarcia i realizacji umowy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
tym również w formie profilowania.

Załącznik 8 do Umowy

POROZUMIENIE (w przypadku wyznaczenia Koordynatora ds. BHP / Ppoż. ze strony GAiT Sp. z o.o.)

z dnia ………………..…………. do umowy ………………………………………
o współpracy pracodawców
w sprawie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
oraz o ustanowieniu Koordynatora do spraw BHP i Ppoż.
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy
następującymi pracodawcami:
zwana w treści umowy Zamawiającym/Zleceniodawcą,*
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą/Zleceniobiorcą *.
Ilekroć w niniejszym
porozumieniu jest mowa o pracodawcy
Zamawiającego/Zleceniodawcą oraz Wykonawcę/Zleceniobiorcę.

rozumie

się

przez

to

§1
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu,
tj. w budynkach i na terenie: ………………….……………………………………………………………………….
§2
1. Pracodawcy ustalają koordynatora do spraw BHP i Ppoż. oraz zlecają koordynatorowi realizację w ich
imieniu zadań, o których mowa w § 6.
2. Koordynatorem do spraw BHP/Ppoż. jest:
Pan/i……………………………………………………………………………………………………………………
3. Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z koordynatorem do spraw BHP i Ppoż. w celu
zapewnienia pracownikom pracującym w budynkach i terenie bezpiecznej i higienicznej pracy.
4. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy/Zleceniobiorcy ustalenie okoliczności
i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego
pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie i w budynkach
………………………….odbywać się będzie w obecności koordynatora oraz przedstawiciela służby BHP
………………………………………………..
5. Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP i Ppoż. nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia
pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy i przestrzegania przepisów ppoż.
6. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP i Ppoż. przez podległych
pracowników.
§3
1. Wykonawca/Zleceniobiorca odpowiada za stosowanie przepisów w zakresie BHP i Ppoż. przez podległych
pracowników, a w szczególności za:
 wyznaczenie osoby lub osób organizujących i nadzorujących prace, które zgodnie z art. 212 Kodeksu
Pracy będą dbały o zachowanie właściwego stanu bhp przy wykonywanych pracach,
 imienne określenie osób organizujących i nadzorujących prace stanowiące § 7 niniejszego
porozumienia,
 zapoznanie pracowników z przepisami BHP,
 przeszkolenie pracowników z zakresu instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie
budynków ……………………………………oraz poinformowanie o wykonywaniu działań w zakresie
zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników w porozumieniu z koordynatorem BHP i Ppoż.,
 poinformowanie pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
 poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie
budynków …………………………..
 przebywanie podległych pracowników tylko w tych obszarach budynków, które zostały im
udostępnione do wykonania przedmiotu umowy,
 wyposażenie pracowników w ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy,
posiadający wymagane atesty,
 niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada
odpowiednich uprawnień,



informowanie osoby nadzorującej wykonywane prace o zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego
i podjęcie działania zmierzającego do usunięcia tego zagrożenia przy współpracy z odpowiednimi
służbami ………………………………………………..

2. Podstawą dopuszczenia przez Wykonawcę pracowników do prac jest:
 spełnienie wymagań określonych w ust. 1.
 posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich oraz w przypadku wykonywania prac
na wysokościach odpowiednich badań,
 posiadania uprawnień SEP w przypadku pracy elektrycznych,
 uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie BHP,
 posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,
 wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt, posiadający wymagane atesty (np. drabiny,
rusztowania).
3. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wymienieni w Załączniku Nr 6 do Umowy
[Lista osób do
wydania karty identyfikacyjnej dla pracowników zewnętrznej firmy] wykonujący pracę na terenie
Zamawiającego spełniają wymagania wymienione w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego porozumienia, ponadto
Wykonawcę zobowiązuje się do przekazania (do wglądu) dokumentacji potwierdzającej spełnienie
wymagań na wniosek Koordynatora.
§4
Obowiązkiem Zamawiającego/Zleceniodawcy jest przekazanie Wykonawcy/Zleceniobiorcy instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej w budynkach Zajezdni Tramwajowych we Wrzeszczu i Zajezdni
Tramwajowej Nowy Port oraz poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i
wykonywania
działań
w
zakresie
zwalczania
pożarów
i
ewakuacji
pracowników
w porozumieniu z koordynatorem BHP i Ppoż. Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego porozumienia.
§5
1. Obowiązkiem Wykonawcy/Zleceniobiorcy jest pisemne przekazanie koordynatorowi do spraw BHP
i
Ppoż.:
 nazwy firmy Wykonawcy/Zleceniobiorcy, adresu jego siedziby, telefonu, maila,
 czasu trwania umowy,
 rodzaju i miejsca wykonywanych prac,
 wykazu pracowników, którzy będą wykonywać prace oraz dane osoby nadzorującej ich pracę,
2. Wykonawca/Zleceniobiorca informuje koordynatora do spraw bhp i ppoż. o planowanym terminie realizacji
prac pożarowo niebezpiecznych, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.
3. Wykonawca/Zleceniobiorca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania informacji, o których mowa w
ust. 1 w formie pisemnej.
§6
Do obowiązków i uprawnień koordynatora do spraw BHP i Ppoż. należy:
a) w zakresie Ppoż.:
 przegląd stanu zabezpieczeń Ppoż. na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy/Zleceniobiorcy
 informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach i uchybieniach w zakresie Ppoż.
 niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który nie przestrzega przepisów Ppoż. i swoim
zachowaniem lub sposobem pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia innych osób
 niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn lub urządzeń przy stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia
innych osób podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
b) w zakresie BHP i Ppoż.:
 współpraca ze służbami BHP pracodawców,
 koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i/lub
bezpieczeństwa pożarowego obiektów Zajezdni……………………,
 koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania prac zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 informowanie pracodawców, osoby kierujące pracownikami oraz służby BHP pracodawców
o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony Ppoż.
§7
Osoby organizujące i nadzorujące prace ze strony Wykonawcy/Zleceniobiorcy:
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
§8

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Porozumienie

wchodzi

w

życie

z

dniem

§9
podpisania

i

obowiązuje

w

okresie

obowiązywania

umowy Nr ………………………………………………..

……………………………………………
podpis Wykonawcy

Załączniki :
1………………
2………………

……………………………………………
podpis koordynatora bhp i ppoż.

………………………………………………………
podpis Zamawiającego

Załącznik 9 do Umowy

RAPORT
SPRZĄTANIA I MYCIA KOMPLEKSOWEGO WAGONÓW
………………

na dzień ,
Lp.

Skład
tram.

spr/niesp
r

do
ruchu

Sprz/Myty

Skład
tram.

Lp.

Typ C wielkopojemne (przegubowe)

spr/niesp
r

do ruchu

Sprz/Myt
y

Typ C wielkopojemne (przegubowe)

1

28

2

29

3

30

4

31

5

32

6

33

7

34

8

35

9

36

10

37

11

38

12

39

13

40

14

41

15

42
Typ 2xA (składy dwuwagonowe)

16
17

1

18
19
Wagony wyłączone, doczepy

20
21

1

22
23

Ilość pojazdów
Wrzeszcz:

79

24

wielkopojemne:

40

25

przegubowe:

39

26

standardowe:

0

27

wyłączone:

0

MC

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………………………………………

…………………………………………….

podpis

podpis

Sp

Załącznik 10 do Umowy

PROTOKÓŁ
REALIZACJI USŁUGI SPRZĄTANIA PO DODATKACH,
MYCIA GRUNTOWNEGO I KOMPLEKSOWEGO WAGONÓW TRAMWAJOWYCH

Lp.

NUMER
POJAZDU

RODZAJ
USŁUGI

DATA
REALIZACJI

Potwierdzenie GAiT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Legenda do kolumny
rodzaj usługi:

MC - mycie kompleksowe na zewnątrz i wewnątrz pojazdu
MG - mycie gruntowne pojazdu po myjni przemysłowej
MW - mycie kompleksowe wewnątrz pojazdu
S - sprzątanie po zakończeniu zadań eksploatacyjnych
Sd - sprzątanie po zjazdach porannych dodatków
PT - pranie i czyszczenie tapicerki siedzeń pasażerskich
……………………………….
podpis Wykonawcy

Załącznik 11 do Umowy

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2
Tel. (058) 341-00-21÷23; Fax (058) 341 21 33
http://www.gait.pl
Numer protokołu

…………………….

Cel spotkania

Realizacja umowy nr …………

Uczestniczący w spotkaniu
Ze strony WYKONAWCY

Data sporządzenia

……………………………..

Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO

1. Podczas kontroli realizacji usługi w miesiącu ………. wniesiono n/w uwagi:
─ …………………………………………………………………,
─ …………………………………………………………………,
2. Realizacja przedmiotu umowy w miesiącu ………. 2020
Tablica 1

Rodzaj usługi

Zajezdnia Wrzeszcz (pojazdy)
PrzeguboWielkopo105 Na1
1
we
jemne1

Zajezdnia Nowy Port (pojazdy)
PrzeguboWielkopo105 Na1
1
we
jemne2

Mycie kompleksowe
Sprzątanie raz na dobę
Sprzątanie tzw. „dodatków”
Mycie gruntowne po
umyciu mechanicznym
Pranie i czyszczenie
tapicerki
2.1. Ilość mytych kompleksowo wagonów tramwajowych:
2.1.1. Typu 105 Na:
2.1.2.Typu przegubowe 114 Na, NGd 99, NGT-6, N8C, N8C-MF01:
2.1.3.Typu wielkopojemne 120 NaG; 128NG:

–
–
–

2.2. Ilość sprzątanych wagonów tramwajowych raz na dobę:
2.2.1. Typu 105 Na:
2.2.2. Typu przegubowe 114 Na, NGd 99, NGT-6, N8C, N8C-MF01:
2.2.3. Typu wielkopojemne 120 NaG ; 128NG:

–
–
–

2.3. Ilość mytych gruntownie wagonów tramwajowych:
2.3.1. Typu 105 Na:
2.3.2. Typu przegubowe 114 Na, NGd 99, NGT-6, N8C, N8C-MF01:
2.3.3. Typu wielkopojemne 120 NaG ; 128NG:

–
–
–

2.4. Ilość sprzątanych wagonów tramwajowych tzw. „dodatków”:
2.4.1. Typu 105 Na:
2.4.2. Typu przegubowe 114 Na, NGd 99, NGT-6, N8C, N8C-MF01:
2.4.3. Typu wielkopojemne 120 NaG; 128NG:

–
–
–

3. Uwagi, uzgodnienia i wskaźniki:
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Ze strony WYKONAWCY

Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: WYKONAWCA 1 egz. GAiT 1 egz.

Załącznik 12 do Umowy

PROTOKÓŁ
stwierdzenia niekompletnego wyposażenia technicznego

1. W dniu/dniach ……………………….. r. realizacja zadań zawartych w Umowie, była
realizowana z mniejszą ilością sprzętu technicznego, niezbędnego do prawidłowego
wykonania zadań.

─ …………………………………………………………………,
─ …………………………………………………………………,
─ ………………………………………………………………….
2.

Na podstawie umowy i zgodnie z §………………………… na Wykonawcę zostanie
nałożona kara umowna za nienależyte wykonanie usługi.

3. Uwagi przedstawiciela Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…….………………..……………………………………………….……………

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Ze strony WYKONAWCY

Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: WYKONAWCA 1 egz. GAiT 1 egz.

ZAŁĄCZNIK Nr 14
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZAMAWIAJĄCEGO DLA SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ – ART. 13
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działającą na podstawie wpisu do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711



administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w GAIT Sp. z o.o. z którym
można kontaktować się poprzez email: iod@gait.pl lub telefonicznie pod nr 58 341-00-21;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
rozstrzygnięcia postępowania.



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 3 ust. 4, 5, 6 oraz § 37 ust. 3 Regulaminu
Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.,
stanowiącego Załącznik nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z
o.o. z dnia 10.08.2017 r., dalej „Regulamin GAiT” oraz partnerzy świadczący usługi techniczne,
firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem określonym w Regulaminie GAIT, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
Regulaminu GAIT;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 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 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
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 narusza przepisy
RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

