
 
 

Warszawa dn.    lutego 2016 r. 
Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93) 

 
Urząd Transportu Kolejowego zwraca się z prośbą o składanie ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenie zamówienia publicz-
nego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na: 
 
świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników 
Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określo-
nym stanowisku pracy. 
 
1. Zamawiający: 

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
Tel 022 749-14-00 fax. 022 749-14-01 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8:15 – 16:15 
 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i 
kontrolnych) pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie 
oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych 
do pracy na określonym stanowisku pracy.  
Szczegółowy zakres merytoryczny zamówienia – zakres obejmuje usługi m.in.: 
a) przeprowadzanie wobec pracowników Zamawiającego badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych (dalej: 

badań profilaktycznych) zgodnie z trybem, sposobem dokumentowania i kontroli oraz częstotliwością oraz w terminach - 
określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności: 
• w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), 
• w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.), 
• w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekar-

skich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wyda-
wanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.), 

• w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji 
medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania (Dz.U. Nr 120, poz. 768 ze 
zm.), 

• w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r.  
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). 

b) realizację wobec pracowników Zamawiającego profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 229 § 6 zdanie 
drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; 

c) wydawanie i przechowywanie orzeczeń lekarskich, w tym w szczególności: 
• o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, 
• o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykony-

wanej pracy na zdrowie pracownika, 
• stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej; 
• stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, 
• o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 
• stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej, 
• stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy 

pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów, 
d) badania szczególne, tj.: 

• badania psychologiczne kierowców oraz osób używających samochodów służbowych, 



 
 

• badania profilaktyczne pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego 

• badania związane z koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób niepełnosprawnych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną ilość zamawianych usług, ich zasady, tryby, procedury, częstotli-
wość, terminy, dokumentacje i kontrole – zawarte są: 
a). w opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 
b). w istotnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 
 

3. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy, nie później niż od dnia 01.03.2016 r. przez okres 24 miesięcy od dnia 
podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przewidzianej do realizacji zamówienia. 

 
4. Zakres terytorialny: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie trwania umowy świadczył wszystkie usługi me-

dyczne wynikające z przedmiotu zamówienie, co najmniej w dniu powszednie od poniedziałku do piątku , w godz. 8:00 – 
15:00, w co najmniej: 
a) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy (usługi dla pracowników 

Centrali UTK oraz TO1 w Warszawie); 
b) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Lublin (usługi dla pracowników T02  

w Lublinie), 
c) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Kraków (usługi dla pracowników TO3  

w Krakowie), 
d) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Katowice (usługi dla pracowników TO4  

w Katowicach), 
e) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Gdańsk (usługi dla pracowników TO5  

w Gdańsku), 
f) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Wrocław (usługi dla pracowników TO6  

we Wrocławiu), 
g) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Poznań (usługi dla pracowników TO7  

w Poznaniu). 
 
5. Opis warunków udziału oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej, w tym wykonywania zadań służby medycyny pracy i są 

wpisani do właściwego rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 217 ze zm.), 

b) posiadają zdolność objęcia usługa zdrowotną w ciągu jednego dnia w danej placówce minimum 3 osób skierowanych 
przez Zamawiającego, 

c) posiadają co najmniej jedną placówkę zlokalizowana na terenie następujących miejscowości: Warszawa, Lublin, 
Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań zapewniającą świadczenie usług medycznych na zasadach szczegółowo 
opisanych w niniejszym zapytaniu, 

d) dysponują bazą lokalową, gwarantującą pełen zakres usług medycznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Pomieszczenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą odpowiadać wymogom pod względem fachowym i 
sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 739), 

e) dysponują sprzętem medycznym niezbędnym do wykonania pełnego zakresu usług medycznych będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia. Sprzęt medyczny przeznaczony do realizacji zamówienia musi odpowiadać wymogom pod 
względem fachowym i sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), 

f) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. personelem lekarskim, pielęgniarskim i innym, 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), 

g) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, 
h) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a  
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje co najmniej dwa zamówienia,  
tj. odrębne umowy polegające na świadczeniu usług medycznych w zakresie medycyny pracy, w szczególności 



 
 

profilaktycznych badań lekarskich w okresie co najmniej 24 miesięcy, o wartości minimum 20 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych). 

5.2. Ocena spełnienia warunków wyszczególnionych w pkt. 5.1. będzie przeprowadzona, przy zastosowaniu kryterium 
spełnia/nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1do 
formularza ofertowego oraz wykazu usług, o którym mowa w pkt. 5.1. h)., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
formularza ofertowego. 

 
6. Kryteria oceny ofert: 

6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena – 100%, wyliczona zgodnie z wzorem 
Cn/Cb x 100, gdzie 
Cn - najniższa zaoferowana łączna cena 
Cb – badana łączna cena brutto 
Przez „cenę” rozumie się sumę cen brutto wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu ofertowym 

6.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów 
6.3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 
6.4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
6.5. Do wyliczenia wartości brutto oraz łącznej kwoty przedmiotu zamówienia publicznego Wykonawca zastosuje właściwą 

stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert. 
 

7. Termin i sposób złożenia oferty: 
W przypadku zainteresowania – w odpowiedzi na powyższe, prosimy o złożenie oferty, zawierającej:  
7.1. wypełniony Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia), 
7.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
7.3. wykaz usług, o którym mowa w pkt. 5.1. h), wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego, 
7.4. wykaz placówek Wykonawcy, zgodnie z pkt. 4 zapytania ofertowego. 
7.5. podpisanie oferty przez osobę umocowaną prawnie do Państwa reprezentacji ; 
7.6. przesłanie powyższego do dnia 12 lutego 2016 r. do godziny 12:00 mailem na adres: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl oraz pocztą na adres:  
Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,  
z dopiskiem „oferta na świadczenie usług medycznych” 

 
8. Inne postanowienia: 

8.1. W przypadku wątpliwości co do w/w informacji składanych przez Wykonawców w postepowaniu, Zamawiający może 
zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień co do treści złożonej oferty. 

8.2. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z Wykonawcą spełniającym warunki formalne. 
8.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, i w tych warunkach Wykonawca nie ma 

prawa żądać uzupełnienia do wartości wynagrodzenia umownego. 
8.4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 

 
9. Załączniki: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 4: Zarządzenie nr DG.021.31.2015 Dyrektora Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego z dnia  
22 września 2015 r. w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu Transportu Kolejowego 

mailto:zamowieniapubliczne@utk.gov.pl


 
 

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1) Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Opis ogólny: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań 

lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób 
przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.  

2. Szczegółowy zakres merytoryczny zamówienia – zakres obejmuje usługi m.in.: 
a) przeprowadzanie wobec pracowników Zamawiającego badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrol-

nych (dalej: badań profilaktycznych) zgodnie z trybem, sposobem dokumentowania i kontroli oraz częstotli-
wością oraz w terminach - określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szcze-
gólności: 
• w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), 
• w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.), 
• w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekar-

skich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wyda-
wanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.), 

• w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji 
medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania (Dz.U. Nr 120, poz. 768 ze 
zm.), 

• w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). 
b) realizację wobec pracowników Zamawiającego profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 229 § 6 zdanie 

drugie Kodeksu pracy, niezbędnej z uwagi na warunki pracy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; 
c) wydawanie i przechowywanie orzeczeń lekarskich, w tym w szczególności: 

• o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, 
• o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykony-

wanej pracy na zdrowie pracownika, 
• stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej; 
• stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, 
• o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 
• stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej, 
• stwierdzających niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy 

pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów, 
d) badania szczególne, tj.: 

• badania psychologiczne kierowców oraz osób używających samochodów służbowych, 
• badania profilaktyczne pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych  

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
• badania związane z koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób niepełnosprawnych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywaną ilość zamawianych usług, ich zasady, tryby, procedury, częstotli-
wość, terminy, dokumentacje i kontrole – zawarte są: 
a). w istotnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 
b). w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

 
2) Zakres czasowy obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy, nie później niż od dnia 01.03.2016 r. przez okres 24 

miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przewidzianej do realizacji zamówienia. 
 
3) Zakres terytorialny: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie trwania umowy świadczył wszystkie usługi me-

dyczne wynikające z przedmiotu zamówienie, co najmniej w dniu powszednie od poniedziałku do piątku , w godz. 8:00 – 
15:00, w co najmniej: 

a) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy (usługi dla pracowników 
Centrali UTK oraz TO1 w Warszawie); 

b) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Lublin (usługi dla pracowników T02  
w Lublinie), 



 
 

c) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Kraków (usługi dla pracowników TO3  
w Krakowie), 

d) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Katowice (usługi dla pracowników TO4  
w Katowicach), 

e) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Gdańsk (usługi dla pracowników TO5  
w Gdańsku), 

f) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Wrocław (usługi dla pracowników TO6  
we Wrocławiu), 

g) w jednej placówce usytuowanej w granicach administracyjnych miasta Poznań (usługi dla pracowników TO7  
w Poznaniu). 
 

4) Informacje o Zamawiającym – Urząd Transportu Kolejowego 
a) liczba pracowników na dzień 29.01.2016 r. - 268 osób, w tym: 

• stanowiska pracy administracyjno – biurowe – 85, 
• kierowcy – 2, 
• stanowiska pracy związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – 148, 
• osoby kierujące pracownikami – 30. 

b) przewidywane zatrudnienie w UTK w 2016 r.: ok. 280 osób 
c) przewidywane zatrudnienie w UTK w 2017 r.: ok. 290 osób 
d) czynniki szkodliwe i uciążliwe: 

• praca w warunkach oświetlenia mieszanego, 
• obsługa monitora powyżej 4 godzin, 
• obciążenia psychiczne – stres, niekorzystne czynniki psychospołeczne, w tym zagrożenia wynikające z pracy na sta-

nowisku decyzyjnym i związany z odpowiedzialnością, 
• praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,  
• zagrożenia wynikające z ruchu taboru kolejowego, 
• praca na wysokości do 3m, 
• okresowo wymuszona pozycja ciała oraz wysiłek fizyczny, 
• porażenie prądem. 

 
5) Informacja o dotychczasowym zakresie realizowanych usług z medycyny pracy: 

a) liczba badań przeprowadzona w 2014 r. przy zatrudnieniu 247 pracowników na 31.12.2014 r.: 
• badania wstępne: 56 
• badania kontrolne: 28 
• badania okresowe: 49 
• badania psychologiczne kierowców oraz osób używających samochodów służbowych : 38 
• badania profilaktyczne pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych  

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego: 95 
• badania związane z koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób niepełnosprawnych: 

3 
b) liczba badań przeprowadzona w 2015 r. przy zatrudnieniu 267 pracowników na dzień 31.12.2015 r. 

• badania wstępne: 91 
• badania kontrolne: 22 
• badania okresowe: 69 
• badania psychologiczne kierowców oraz osób używających samochodów służbowych : 12 
• badania profilaktyczne pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych  

z bezpieczeństwem ruchu kolejowego: 108 
• badania związane z koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób niepełnosprawnych: 

1 
 

6) Szacowany zakres zlecanych usług medycyny pracy w trakcie obowiązywania umowy (ilość na jeden rok): 
• badania wstępne: ok. 70 na rok, 
• badania kontrolne: ok. 25 na rok 
• badania okresowe: ok. 70 na rok 
• badania psychologiczne kierowców oraz osób używających samochodów służbowych: 30 
• badania profilaktyczne pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ru-

chu kolejowego: 100 



 
 

• badania związane z koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy  
w przypadku osób niepełnosprawnych: 2  

 



 
 

 
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
.................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
Nr telefonu: ............................. fax: .................................. e-mail: .......................................................... 
NIP: ......................................... Regon: ....................................  
Dane osoby kontaktowej: ………………………………………………………………………………... 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 
 
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich 
kwoty 30 000 euro, na oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na  świadczenie usług medycznych  
w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Transportu Kolejowego  
i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku 
pracy: 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena 
netto 

Przewidywana 
ilość badań  
w okresie 24 

miesięcy 

Cena 
brutto  

(kolumna3x4  
z uwzględnie-

niem obowiązu-
jącej stawki 

VAT) 
1 2 3 4 5 

1. Badanie przez lekarza uprawnionego wstępne, okresowe łącznie z wyda-
niem orzeczenia  280  

2. Badanie przez lekarza uprawnionego i wydanie zaświadczenia  
o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy  4  

3. Badanie przez lekarza uprawnionego kontrolne łącznie z wydaniem orze-
czenia  50  

4. 

Specjalistyczne badania lekarskie: - - - 
badanie okulistyczne  280  
badanie laryngologiczne   260  
badanie neurologiczne  260  

5. 

Badania diagnostyczne: - - - 
badanie audiometryczne  260  
badanie ekg  220  
badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie  60  

6. 

Badania laboratoryjne:  - - - 
morfologia krwi, OB., mocz badanie ogólne (łącznie)  280  
glikemia  200  
cholesterol całkowity  220  

7. Udział lekarza uprawnionego w komisji BHP  8  

8. 

Badanie psychologiczne kierujących pojazdami łącznie z wydaniem orze-
czenia o predyspozycjach psychicznych do kierowania pojazdami, o któ-
rych mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierują-
cych pojazdami (dz. U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.) 

 60  

 Łączna wartość brutto: 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Oświadczamy, że oferujemy usługi medyczne w zakresie medycy pracy wraz z badaniami diagnostycznymi, 
laboratoryjnymi i specjalistycznymi badaniami lekarskimi – okresie 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania 
umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy – dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddziałów 
Terenowych Urzędu zlokalizowanymi w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i we 
Wrocławiu. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, tj. po zgłoszeniu się pracownika Zamawiającego na badania na 
zasadach szczegółowo opisanych w zarządzeniu wewnętrznym Zamawiającego (Zarządzenie nr DG.021.31.2015 
Dyrektora Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie profilaktycznych badań 
lekarskich pracowników Urzędu Transportu Kolejowego - stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) oraz zgodnie 
z umową. 

2. W cenę oferty wliczyliśmy wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. 
koszt wykonania/konsultacji specjalistycznych, koszt dostarczenia do siedziby UTK w Warszawie faktury oraz orzeczeń 
o zdolności/braku zdolności do pracy pracowników Zamawiającego skierowanych na badania. 

3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia w cenie zgodnej z formularzem cenowym. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, akceptujemy je oraz 

zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w nich określonych.  
5. Osobom upoważniona do kontaktów w sprawie oferty jest: ………………………………………………………… tel. nr 

………………………………………………., fax nr …………………………………………………….. adres e-mail: 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Do oferty załączono 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru 

2. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej oferty nie wynika z odpisu 
właściwego rejestru. 

3. Oświadczenie Wykonawcy, wg wzoru określonego załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego. 
4. Wykaz wykonany usług, wg. wzoru określonego załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego 
5. Wykaz placówek Wykonawcy, zgodnie z pkt. 4 zapytania ofertowego. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 
data podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 
 

WZÓR 

…………………………………………………..  
pieczęć firmowa Wykonawcy  

 

 

Dotyczy: świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) 
pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz 
wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych 
do pracy na określonym stanowisku pracy 

 

Niniejszym oświadczam/y, że  ……………………………………………………………………………………………… : 

1) posiada/my uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej, w tym wykonywania zadań służby medycyny pracy i są 
wpisani do właściwego rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
217 ze zm.), 

2) posiada/my zdolność objęcia usługa zdrowotną w ciągu jednego dnia w danej placówce minimum 3 osób skierowanych 
przez Zamawiającego, 

3) posiada/my co najmniej jedną placówkę zlokalizowana na terenie następujących miejscowości: Warszawa, Lublin, Kraków, 
Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań zapewniającą świadczenie usług medycznych na zasadach szczegółowo opisanych w 
niniejszym zapytaniu, 

4) dysponuje/my bazą lokalową, gwarantującą pełen zakres usług medycznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Pomieszczenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą odpowiadać wymogom pod względem fachowym i sanitarnym 
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), 

5) dysponuje/my sprzętem medycznym niezbędnym do wykonania pełnego zakresu usług medycznych będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia. Sprzęt medyczny przeznaczony do realizacji zamówienia musi odpowiadać wymogom pod 
względem fachowym i sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), 

6) dysponuje/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. personelem lekarskim, pielęgniarskim i innym, 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), 

1) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia 
*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

……………………………… ……………………………………………….. 
data podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego 
 

WZÓR 

…………………………………………………..  
pieczęć firmowa Wykonawcy  

 

 

Dotyczy: świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) 
pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz 
wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych 
do pracy na określonym stanowisku pracy 

 

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH  
RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH ZAMÓWIEŃ W OKRESIE OSTATNUCH 3 LAT  

PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT,  
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE: 

 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postepowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również należycie wykonuje co najmniej dwa zamówienia, tj. odrębne umowy polegające na świadczeniu usług 
medycznych w zakresie medycyny pracy, w szczególności profilaktycznych badań lekarskich w okresie co najmniej 24 
miesięcy, o wartości minimum 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 
 

Lp. 
Podmiot na rzecz którego 

zamówienie było/jest 
świadczone 

Data 
wykonania 

(data rozpoczęcia 
/ data 

zakończenia) 

Opis przedmiotu zamówienia Wartość zamówienia w 
PLN brutto 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

……………………………… ……………………………………………….. 
data podpis i pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

Istotne warunki umowy 

 

§ 1 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy pracownikom Zlecenio-

dawcy. 
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, będą przyjmowani na podstawie skierowań na badania, wystawionych przez Zlece-

niodawcę. 
3. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, oraz ich cenę jednostkową określa Załącznik Nr 1 

do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część. 
4. Szczegółowe warunki oraz terminy wykonywania świadczeń zdrowotnych określa Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, 

stanowiący jej integralną część. 
5. Wykaz placówek Zleceniobiorcy określa Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Świadczenia zdrowotne, w części dotyczącej badań profilaktycznych pracowników, wykonywane będą przez uprawnionych 
lekarzy zatrudnionych w ………………………………………………………….. 

2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury badań z zakresu medycyny pracy - jest zgłoszenie się 
pracownika na badanie: 
1) z prawidłowo wystawionym skierowaniem na badanie, zawierającym informacje o występowaniu na stanowisku pracy 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku, 

2) w terminie ustalonym dla pracownika przez Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą (w tym za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej) przy czym ustalenie terminu przez Zleceniodawcę powinno nastąpić na co najmniej ……… dni roboczych 
przed planowanym terminem tego badania (z wyłączeniem badań wstępnych oraz niemożliwych do przewidzenia ba-
dań kontrolnych) 

oraz poddanie się wyznaczonym przez lekarza uprawnionego lub komisję lekarską badaniom diagnostycznym oraz specjali-
stycznym konsultacjom lekarskim. 

3. Zgłaszający się na badanie pracownik powinien spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać dowód tożsamości, 
2) zgłosić się na badania w porze umożliwiającej ich przeprowadzenie w dniu zgłoszenia, co dotyczy przede wszystkim po-

brania materiału do badań laboratoryjnych (t.j. do godziny ……………), 
3) zgłosić się w stanie umożliwiającym dokładne ustalenie przydatności do pracy, a więc w stanie wypoczętym, po upływie 

48 godzin od chwili ewentualnego spożycia alkoholu lub leków psychotropowych,  
4) w przypadku używania przez pracownika szkieł korekcyjnych, zgłosić się na badanie wraz z tymi szkłami. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników z wymogami, o których mowa w ust. 2 i ust. 3. 
5. Jeżeli powodem niewykonania badań są przyczyny wymienione w ust. 2 i ust. 3, Zleceniobiorca zobowiązany jest do powia-

domienia Zleceniodawcy o przyczynach niewykonania badań. 
 

§ 3 
1. Za wykonane świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy należność w wysokości 

stanowiącej sumę iloczynów liczby i ceny jednostkowej wykonanych świadczeń, nie więcej niż 
……………………………………………….. zł brutto. 

2. Należność, o której mowa w ust.1, płatna będzie na podstawie faktury VAT. Za wykonane w danym miesiącu świadczenia 
zostaną wystawione faktury VAT w terminach: ……………………………… 

3. Zapłata należności zostanie dokonana w terminie …………….. dni od dnia dostarczenia przez Zleceniobiorcę faktury VAT, 
o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin zapłaty uważa się za zachowany w chwili ob-
ciążenia rachunku bankowego Zleceniobiorcy. 

4. W razie uchybienia przez Zleceniodawcę terminowi, o którym mowa w ust. 2, Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczania 
odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w zapłacie należności. 

5. Jeżeli Zleceniodawca dopuści się zwłoki w zapłacie należności za 2 kolejne miesiące, która stanowi rażące naruszenie po-
stanowień niniejszej umowy, Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 

 
 



 
 

§ 4 
1. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej urnowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody stron 

wyrażonej na piśmie. 
2. W okresie obowiązywania umowy strony dopuszczają możliwość zmiany cen świadczeń zdrowotnych, wykonywanych 

przez Zleceniobiorcę w terminie od 01 stycznia każdego roku. Zmiany cen świadczeń zdrowotnych dokonywane będą  
w drodze negocjacji pomiędzy stronami, nie więcej jednak niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, począwszy od 01 stycznia 2017 roku, a nie więcej jednak niż 3% w skali rocznej. 

3. W przypadku konieczności wykonania innych świadczeń zdrowotnych, które lekarz uprawniony uzna za niezbędne do wy-
dania orzeczenia zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania badań profilaktycznych pracowników, a nie wymienio-
nych w Załączniku Nr 1, Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę, uzgodnionymi ze Zleceniodawcą, kosztami ich wykonania. 

4. W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie określonego zakresu lub też wszyst-
kich badań, Zleceniobiorca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o wystąpieniu tych przyczyn oraz 
przewidywanym terminie ich ustąpienia i wskazuje najbliższe zastępcze placówki, w których możliwe jest wykonanie tych 
badań. 

5. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu w zakresie realizacji urnowy: 
1) ze strony Zleceniodawcy: 

………………………., numer telefonu: ……………., adres e-mail:: ………………………… 
………………………., numer telefonu: ……………., adres e-mail:: ………………………… 

2) ze strony Zleceniobiorcy: 
………………………., numer telefonu: ……………., adres e-mail:: ………………………… 
………………………., numer telefonu: ……………., adres e-mail:: ………………………… 

 
§ 5 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia …………………… roku do ……………. roku, z możliwością jej 
przedłużenia, nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1. 
 

§ 6 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wypowie-
dzenia, lub rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem stron. 

2. Urnowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli druga strona rażąco narusza postanowienia 
niniejszej umowy bądź działa bez należytej staranności, z uwzględnieniem § 3 ust. 5. Rozwiązanie umowy wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca, 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

4. Za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodaw-
cy karę umowną w wysokości 50,00 zł. 

5. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zleceniodawcę przewyższy kwotę kar umownych będzie on uprawniony do dochodzenia od 
Zleceniobiorcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego – odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej 
szkody. 

6. Zleceniodawca uprawniony jest do potrącenia kwot wynikających z regulacji dotyczących kar umownych z jakiejkolwiek 
należności przysługującej Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy, w tym do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Zlece-
niobiorcy, poprzez dokonanie zapłaty w kwocie odpowiednio niższej w stosunku do zobowiązania wynikającego z faktury 
VAT. 

 
§ 7 

Strony zobowiązują się do utrzymania tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji o warunkach niniejszej umowy 
oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie drugiej strony, jak równi eż o jego klientach, na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),o ile 
informacje takie nie są powszechnie znane lub strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej strony lub obowią-zek tako-
wy nie wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej lub z innych przepisów prawnym. 
 

§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważ-
ności. 
 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 



 
 

 
§ 10 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe dla Zleceniodawcy 
miejscowo sądy powszechne. 
 

§ 11 
Umowę wraz z Załącznikami Nr 1 - Nr 3 sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 


