
Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy 

 

znak sprawy: 520.261.2.32.2022.PR 

 

UMOWA 520.262.2……..2022.PR 

Dostawa 2 szt. nowych elektrycznych wózków transportowo platformowych  

 

zawarta w dniu ………………..2022 r. w Gdańsku, 

pomiędzy: 

Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 

Gdańsk, 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, kapitał zakładowy 69 171 000,00 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy  

w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez:  

 

- ………………………- ………………………., 

- ………………………- ……………………….; 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:  

- …………………………………….; 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego nr 520.261.2.32.2022.PR, z dnia ……….. r., na podstawie § 18 

Regulaminu zamówień publicznych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. cz. B, 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Gdańskich Autobusów i 

Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 10.08.2017 r. z późn. zm., jak również zgodnie z zapisami – 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty 

najkorzystniejszej została zawarta umowa (dalej umowa), o następującej treści:  
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. nowych elektrycznych wózków transportowo 

platformowych (dalej: wózków) o następujących parametrach: 

1) Parametry techniczne wózka: 

− ładowność minimum 1500kg,  

− Silnik prądu bezszczotkowy 10kW AC 

− operator – siedzący, 

− Koła na ogumieniu bezdętkowym, na jednoczęściowej, wzmocnionej tarczy koła.  

− ilość kół przód/tył – 2/2. 

− prędkość jazdy 0 – 20 km/h minimum. 

− masa własna wózka od 1450kg do1800kg. 

− hamulec zasadniczy / parkingowy – nożny (hydrauliczny)/ręczny(mechaniczny) 

− moc silnika napędowego minimum 8 kW. 

−  pojemność baterii trakcyjnej minimum 200Ah. 

− funkcja odzyskiwania energii podczas hamowania pozwalająca na zaoszczędzenie  

energii. 

2) Wymiary gabarytowe wózka: 

− szerokość od 1200mm do 1400mm 

− wysokość platformy załadowczej od 750mm do 850mm 

3) Wymiary platformy załadowczej wózka: 

− długość od 2100mm do 2200mm 

− szerokość od 1200mm do 1400mm (długość x szerokość x wysokość) 

− wysokość burt od 300mm do 450mm 

− platforma ładunkowa wyłożona sklejką antypoślizgową wodoodporną 

4) Wyposażenie standardowe wózka: 

− kabina operatora, w środku tapicerowana materiałem niepalnym, odpornym na myjące 

środki chemiczne. 

− kabina wyposażona w zintegrowany wskaźnik ilości motogodzin oraz stanu naładowania 

baterii. 

− kabina i karoseria metalowa w kolorze pomarańczowym. 

− wycieraczka na szybie przedniej ze spryskiwaczem 

− lampa sygnalizacyjna 

− lusterka boczne i wewnętrzne 
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− siedzenia z pasami bezpieczeństwa 

− wspomaganie układu kierowniczego. 

− ładowarka baterii trakcyjnej. 

− burty aluminiowe lub stalowe, 

− oświetlenie drogowe 

− bateria akumulatorowa minimum 200Ah 

− hak holowniczy tylny lub zaczep 

5) Dokumentacja wózka musi być wykonana w języku polskim (wersja drukowana  

i elektroniczna), w skład dokumentacji wchodzą: 

− karta gwarancyjna  

− deklaracja zgodności WE/CE  

− dokumentacja techniczno – ruchowa DTR  

− katalog części zamiennych 

− Instrukcja stanowiskowa bhp użytkowania wózka 

2. Integralną część umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy oraz załączniki 

do umowy. 

 

     § 2 

Warunki wykonania umowy 

1. Miejsce dostawy:  

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gdańsk,  

Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk - Wrzeszcz – warsztaty, w godz. 800-1300, w dni robocze. 

2. Koszty transportu i dostawy wózków ponosi Wykonawca. Koszty te Wykonawca wliczył w cenę 

wskazaną w § 5 umowy. 

3. Zamawiający, jako dzień roboczy rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest 

ustawowo wolny od pracy. 

4. Dostarczane wózki muszą być fabrycznie nowe, oznakowane w sposób trwały pozwalający na 

identyfikację wyrobu podczas całego okresu eksploatacji i powinny posiadać: 

1) oznaczenie typu  (identyfikacyjny), 

2) oznaczenie identyfikujące producenta, 

3) numer fabryczny urządzenia, 

4) miesiąc i rok produkcji. 

5. Przeglądy serwisowe (np. regulacja, naprawa i usunięcie bieżących usterek) będą odbywać się 

minimum raz w roku na koszt. Wykonawcy wliczony w cenę wskazaną w § 5 umowy. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1) Dokumentację Techniczną Ruchową (DTR) urządzenia w języku polskim wraz z 

certyfikatem  (CE- ocena zgodności ) w języku polskim, 
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2) kartę gwarancyjną dla dostarczonego przedmiotu umowy w języku polskim. 

3) Instrukcję stanowiskową bhp użytkowania wózka. 

§ 3 

Warunki reklamacji 

1. Wykonawca udziela ………….miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu zdawczo-

odbiorczego przedmiotu umowy (Załącznik nr 2 do umowy). 

Wykonawca podczas trwania gwarancji ponosi koszty naprawy wózków wraz z kosztami 

dojazdu. Koszty te Wykonawca wliczył w cenę wskazaną w § 5 umowy. 

2. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie telefonicznej potwierdzone 

elektronicznie. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania reklamacji przez 

Zamawiającego e-mailem do Wykonawcy.  

3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowe. Każda 

nie uznana przez Wykonawcę reklamacja wymaga uzasadnienia na piśmie w formie protokołu 

i rozpatrywana będzie w siedzibie Zamawiającego.  

4. Termin wykonania naprawy lub wymiany gwarancyjnej nie może przekroczyć 4 dni 

kalendarzowych od dnia uznania reklamacji lub musi nastąpić w terminie uzgodnionym 

pomiędzy Stronami, który nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od dnia uznania 

reklamacji. 

     

     § 4 

        Termin wykonania umowy 

Termin obowiązywania umowy – 90 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia …………. do dnia 

…………. 

 

§ 5 

Wartość umowy 

 

Cena netto za 1 szt. =................................... zł   

Cena netto za 1 szt. ……………………….x 2 szt. =…....................netto +  

................................. zł POD. VAT  (  …. %)  = ................................... zł  brutto 

 

Słownie wartość brutto umowy:….........................................  

 

§ 6 

Sposób rozliczenia umowy 

1. Zapłata zostanie dokonana po zrealizowanej dostawie, w formie przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 
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Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu 

zdawczo-odbiorczego (Załącznik nr 2 do umowy). 

2. Zapłata zostanie dokonana przelewem, w złotych polskich, na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT 

przez Zamawiającego,  

3. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze VAT numeru umowy oraz aneksu 

jeśli będzie zawarty. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Cena jednostkowa netto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania 

umowy. 

      § 7 

Osoby do kontaktu 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Strony upoważniają: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Kierownik Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz – Piotr Myca, tel. kom. 693 898 077, 

e-mail: myca@gait.pl,  

 

2) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………………. 

  

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. Zmiana osób wskazanych powyżej wymaga pisemnego, powiadomienia 

drugiej Strony, które należy przesłać na adresy wskazane w komparycji umowy. 

 

      § 8 

Postanowienia ogólne 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby 

Zamawiającego sąd powszechny w Gdańsku. 

 

 § 9  

Ochrona danych osobowych 

1. W związku z realizacją umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe przedstawiciela 

Zamawiającego jako uprawniony odbiorca w celu zapewnienia komunikacji i w zakresie 

określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. 

mailto:myca@gait.pl
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2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować obowiązek informacyjny wobec pracowników 

Zamawiającego. 

3. Przy niniejszej umowie Zamawiający przekazał Wykonawcy klauzulę informacyjną dla 

Wykonawcy i jego przedstawiciela, którego dane zostały określone w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną, o której mowa powyżej swojemu 

Przedstawicielowi. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku: 

1) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 20% wartości brutto umowy, 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach – 

w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20% wartości 

brutto umowy, 

3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wartości brutto umowy, 

4) zwłoki w wykonaniu napraw z tytułu gwarancji - w wysokości 250,00 zł za każdy dzień 

zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawcę 

do wykazania, we wskazanym przez siebie terminie,  iż nie ponosi winy za wystąpienie 

zdarzenia, na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynięciu 

wyjaśnienia Zamawiający ustali, czy nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i poinformuje 

Wykonawcę na piśmie o decyzji w sprawie naliczenia kary umownej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy o wysokość kar umownych, wystawiając jednocześnie notę księgową. 

5. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do łącznej 

wysokości 30% wartości brutto umowy. 

6. W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz deklarowanymi 

przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z pismem 

wzywającym go do zaprzestania naruszania ww. wymagań lub usunięcia stwierdzonych wad. 

Niezastosowanie się do zaleceń Zamawiającego stanowić będzie podstawę do 

natychmiastowego rozwiązania umowy i obciążenia Wykonawcy karą w wysokości określonej 

w ust.1 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z 

umowy w przypadku siły wyższej. 
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8. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których 

powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być uznane w 

szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, 

katastrofy, mobilizacje, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na 

granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite 

lub częściowe wykonanie umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana 

do powiadomienia o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem braku 

możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia 

niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w 

celu wykonania postanowień umowy. 

9. Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc, to każda ze 

Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, 

nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania umowy. 

10. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Bhp, Ppoż. 

1. Wykonawca jest zobowiązany, odpowiednio do zakresu przedmiotu umowy, zapewnić właściwy 

poziom bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich pracowników i innych osób pracujących na 

jego rzecz, które spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów BHP. 

2. Wykonawca jest zobowiązany, dla zapobiegania wypadkom przy pracy przestrzegać wszystkich 

przepisów BHP, ppoż. i reguł bezpiecznej pracy. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca we własnym zakresie 

dokona przeszkolenia pracowników i innych osób wykonujących prace na rzecz Wykonawcy, 

realizujących przedmiot umowy w zakresie BHP i ochrony ppoż. dotyczącym przebywania i 

poruszania się po terenie zajezdni tramwajowej (szczególną uwagę należy zwrócić na 

odbywający się po terenie ruch tramwajowy i kołowy) oraz w zakresie wykonywanych prac. 

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, zgodnie z art. 208 § 3 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”), 

informacje o których mowa w art. 207¹ k.p. 

5. Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za osoby skierowane do realizacji przedmiotu 

umowy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż. obowiązujących na terenie 

Zajezdni. 

6. Warunkiem dopuszczenia personelu do wykonania przedmiotu umowy jest posiadanie ważnego 

przeszkolenia BHP, ważnego badania lekarskiego bez przeciwwskazań do wykonywania 

zawodu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

medycyny pracy oraz właściwe kwalifikacje. 

7. Pracownicy Wykonawcy i inne osoby wykonujące prace na rzecz Wykonawcy zobowiązani są 

do stosowania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odzieży roboczej / ochronnej 

posiadającej oznakowanie firmowe. Odzież robocza / ochronna będzie w kolorach 

ostrzegawczych z elementami odblaskowymi (dopuszcza się kamizelki ostrzegawcze) z 

nadrukowanym logo firmowym. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odzież roboczą 

/ ochronną oraz środki ochrony indywidualnej dla swoich pracowników i innych osób 

wykonujących prace na rzecz Wykonawcy. Koszt ten wliczony jest w cenę, o której mowa w § 

5. 
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8. Podczas wykonywania przedmiotu umowy na terenie Zajezdni Wykonawca zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19 w GAiT Sp. z o.o., które 

stanowią Załącznik nr 3 do umowy, oraz obowiązujących zasad epidemicznych ogłoszonych 

powszechnie obowiązującymi przepisami.  

9. Wykonawca zapewni odpowiednią kontrolę w zakresie BHP stosownie do k.p. Wszelkie prace 

winny być realizowane zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż., z zapewnieniem odpowiedniej 

kontroli w zakresie BHP stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 

r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z późn. 

zm.). 

10. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia lub 

dostarczania innym sposobem, a także spożywania i przebywania w stanie po użyciu napojów 

alkoholowych, środków działających podobnie do alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

na terenie Zamawiającego. Na terenie Zamawiającego obowiązuje całkowity zakaz palenia 

tytoniu. 

11. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie 

odsunąć od realizacji umowy pracownika w przypadku stwierdzenia przez uprawnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, że jego działania są wykonywane niezgodnie z zapisami 

umowy lub zagrażają interesowi Zamawiającego.  

12. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zakazu uruchamiania i przebywania 

w strefie pracy maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Zamawiającego.  

13. Pracownicy Wykonawcy na terenie Zamawiającego mają obowiązek poruszać się wyłącznie po 

obszarze, na którym wykonują zleconą usługę. 

14. Koordynatorem ds. BHP na czas trwania umowy jest Pan Piotr Myca (Kierownik Zajezdni 

Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz, myca@gait.pl,  tel. 693 898 077. 

 

§ 12 

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 13 

Zmiany w umowie 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez 

Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy. 

4. Nieistotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty to zmiany, których wartość nie 

przekracza 10% wartości brutto umowy. 

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 

1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

mailto:myca@gait.pl
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2) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

3) zmiany zostały przewidziane w SIWZ. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  w  przypadku 

gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich 

zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, 

wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim 

przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany 

przepisów prawa. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w umowie  

w szczególności, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie  

z SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji 

umowy.  

8. W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu 

rzeczowego umowy w określonym w umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu 

realizacji umowy. 

9. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego 

do wprowadzenia tych zmian. 

10. Umowa może zostać zmieniona także w zakresie i okolicznościach wynikających 

bezpośrednio z przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Obowiązek informacyjny Zamawiającego  

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy 

Załącznik nr 3 – Zasady bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19 w GAiT Sp. z o.o. 

 

  Zamawiający:                                                                                   Wykonawca:      
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy  

 
 

Zgodnie z art. 13 i 14 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:  

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. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach 

Sp. z o. o, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@gait.pl lub drogą 

telefoniczną pod numerem tel. 693-898-274.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) Podjęcia działań przed zawarciem umowy, której dane dotyczą lub wykonania umowy Nr 

…………………, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: 

- Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) w celach 

przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych. 

c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu dochodzenia 

i obrony przed roszczeniami oraz przetwarzania danych osób reprezentujących Wykonawcę w 

związku z wykonywaną umową lub zleceniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie 

imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych. 

4. Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób reprezentujących 

będą przetwarzane w następującym zakresie: 

a) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej Zarząd Wykonawcy, 

b) Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.  

5. Źródło danych: 

a) Pani/Pana danie w celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności i 

kompletności danych) mogą być pozyskiwane również z publiczno-dostępnych ewidencji i rejestrów 

np. CEiDG, KRS, Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

b) Pani/Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostały pozyskane od 

Wykonawcy. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne lub inne osoby bądź podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne 

oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy. 

mailto:iod@gait.pll
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie 

przez okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku 

prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub o rachunkowości) w 

zależności, który z tych okresów będzie dłuższy. 

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10. 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; 

11. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO, z 

wyjątkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w wypadku 

określonym w pkt 3 c) niniejszej klauzuli.  
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Załącznik nr 2  

 

 

 

 

  

PROTOKÓŁ  ZDAWCZO ODBIORCZY PRZEDMIOTU UMOWY   

Nr …....... z dnia …................. 

 

W dniu ……………………  r.   

Dokładny adres : ……………………….. 

 

Wykonawca                Zamawiający 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa Uwagi 

1   

2   

3   

4   

8   

9   

 

 

 

Przedstawiciele Wykonawcy                                Przedstawiciele Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

pieczątka firmowa 

 

 
 

 

pieczątka firmowa 
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Załącznik nr 3 

 

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W CZASIE EPIDEMII COVID-19 W GAIT Sp. z o.o. 

 

1. Nie zaleca się grupowania pracowników/osób z zewnątrz w pomieszczeniach i ciągach 

komunikacyjnych (schody, korytarze). 

2. Zaleca się stosować środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe – pamiętać  

o częstym myciu rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund lub                                                 o 

dezynfekowaniu rąk przy użyciu udostępnionych przez Pracodawcę środków do 

dezynfekcji. 

3. Zapewnić regularne wietrzenie pomieszczeń: np. okresowo w ciągu dnia pracy (10 min co 

1 h). 

4. Zaleca się, aby pracownicy wykazujący objawy osłabienia, przeziębienia pozostali                                 

w domu, celem ochrony siebie i pozostałych pracowników. 

5. Należy przestrzegać higieny kasłania i kichania – poprzez zasłanianie twarzy łokciem lub 

przy pomocy chusteczki higienicznej. 

 

       Opracował:  

        Sekcja BHP GaiT Sp. z o.o. 

 
 

 


