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Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r.

ZAPROSZENIE
do zgłoszenia zainteresowania współpracą z Prezesem UTK

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
tel.: (0‐22) 749 14 00, fax: (0‐22) 749 14 01
strona internetowa: www.utk.gov.pl

2 OSÓBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Anna Cieślikiewicz
tel. 22 7491440
e-mail: dn@utk.gov.pl

3 INFORMACJE OGÓŁNE

Celem niniejszego zaproszenia jest zebranie zgłoszeń od podmiotów zainteresowanych współpracą 
z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, zwanym dalej „Prezesem UTK”, na podstawie upoważnienia 
wynikającego z art. 13 ust. 7e ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), zwanej dalej „u.o.t.k.”
Współpraca z „Prezesem UTK” polegałaby na realizacji czynności w ramach nadzoru nad podmiotami 
uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu 
sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania 
licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności, zgodnie z art. 13 ust. 7d u.o.t.k.
Czynności w ramach współpracy realizowane byłyby wobec nadzorowanych podmiotów na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.

4 WARUNKI UDZIAŁU

Podmioty zainteresowane współpracą z Prezesem UTK muszą spełniać następujące warunki:
 powinny spełniać wymagania, o których mowa w art. 22a ust. 6 u.o.t.k.,
 nie mogą być wpisane na listę, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt. 3 u.o.t.k..

5 TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

5.1 Zgłoszenie należy złożyć na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia.

5.2 Wypełniony i podpisany formularz, o którym mowa w pkt. 5.1 należy przekazać w terminie 
do 31 lipca 2017 r., w wersji elektronicznej, na adres e-mail: dn@utk.gov.pl.

http://www.utk.gov.pl/
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6 INNE POSTANOWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z podmiotami, które zgłoszą 
chęć współpracy w przedmiotowym zakresie.

7 ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).

Z poważaniem

PIOTR SZCZEPANIAK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

NADZORU
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./
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