
Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. 

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego 

Al. Jerozolimskie 134 

02 – 305 Warszawa 

 

 

 

ZAPROSZENIE  

Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) 

 

1. Zamawiający: 

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa 

 

Osoba uprawniona do kontaktu: 

Arkadiusz Górnik  

tel.: (22) 7491440 

e-mail: dn_utk@utk.gov.pl 

 

2. Informacje ogólne: 

Podmioty zainteresowane współpracą z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, 

zwanego dalej „Prezesem UTK” w zakresie świadczenia usług 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 prosimy o kontakt na adres dn_utk@utk.gov.pl. 

Od zainteresowanych podmiotów oczekuje się spełnienia wymagań, o których mowa 

w art. 13 ust. 7e ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.), zwanej dalej „uotk”. 

W związku z art. 22a ust. 6 uotk badania lekarskie i psychologiczne w celu 

sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, 

niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także 

zachowania ich ważności, mogą prowadzić podmioty uprawnione do wykonywania 

badań w służbie medycyny pracy, zajmujące się zadaniami medycyny kolejowej. 

Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 3 uotk Prezes UTK prowadzi listę podmiotów 

uprawnionych 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. 

 

3. Miejsce realizacji/ świadczenia usług: 

Siedziby podmiotów nadzorowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
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4. Termin przesyłania zgłoszeń: 

Wypełniony i podpisany formularz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zaproszenia) należy przekazać do dnia 30 marca 2016 r. w wersji elektronicznej na 

adres e-mail: dn_utk@utk.gov.pl. 

 

5. Inne postanowienia: 

5.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym 

wykonawcą. 

5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania bez podawania 

przyczyny. 

 

6. Załącznik: 

Załącznik nr 1: Formularz. 
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Załącznik nr 1: Formularz  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(pieczęć podmiotu) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres podmiotu) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(NIP podmiotu) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(REGON podmiot) 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(numer telefonu) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(e-mail) 

 

FORMULARZ  

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa 

 

 

 

W imieniu ……………………… z siedzibą w ……………… zgłaszamy zainteresowanie 

świadczeniem usług w ramach współpracy z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie 

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. 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................. 
(miejscowość i data) 

.............................................................................. 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 


