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Zaproszenie do składania ofert 

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zwany dalej Zamawiającym, 
zaprasza do składania ofert na realizację poniższego zamówienia. 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych z wyłączeniem 
stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz 
Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Przedmiot zamówienia 
obejmuje świadczenie usług medycznych z zakresu badań medycyny pracy oraz świadczenie usług 
medycznych z zakresu badań okulistycznych w ramach medycyny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z zakresem określonym obowiązującymi 
przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 
2067 ze zm.), ustawie o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1175), rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku 
kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w 
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i 
przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002). 
Termin realizacji zamówienia: 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do 
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń 
nastąpi pierwsze. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich obejmujących badania wstępne, okresowe i 
kontrolne, zgodnie z trybem, sposobem dokumentowania i kontroli oraz częstotliwością oraz w 
terminach określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, uzależnionych od 
czynnika narażenia występującego na stanowisku pracy, tj.: 

1. dla osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych pracujących przy komputerze powyżej 4 
godzin dziennie, 

2. dla osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych pracujących przy komputerze powyżej 4 
godzin dziennie i prowadzących okazjonalnie samochody służbowe (prawo jazdy kat. B), 

3. dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie, 

4. dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie i prowadzących okazjonalnie samochody służbowe (prawo jazdy kat. B); 

5. dla kierowcy kat. B 

2) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na 
jego podstawie, w tym w szczególności: 
a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, 
b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego 
wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, 
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c) stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy 
dotychczasowej; 
d) stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, 
e) o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 
f) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej, 
g) 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 

3) wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz innych świadczeń związanych z 
profilaktyczną opieką zdrowotną w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich, w tym: 
EKG, poziom glukozy, OB, morfologia, cholesterol, lipidogram, badanie ogólne moczu, retykulocyty;  

4) wykonywanie innych badań i konsultacji dla pracowników, których zajmowane stanowiska 
wymagają wykonania tych badań, niezbędnych do wydawania orzeczeń na stanowiskach związanych 
z odpowiedzialnością, stresem, dużym dopływem informacji, a także badań szczególnych, t.j: badania 
psychologiczne kierowców oraz osób używających samochodów służbowych i badania związane z 
koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób niepełnosprawnych. 

5) organizowanie i udzielanie pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach (wystawianie recept, 

zwolnień lekarskich - w tym L4) i wypadkach pracownikom Urzędu. 

6) wykonywanie badań okulistycznych w ramach medycyny pracy, które obejmuje w szczególności: 
a) przeprowadzenie i zebranie wywiadu okulistycznego, 
b) badanie ostrości wzroku do dali i do bliży, 
c) badanie przedniego odcinka oka (powieki, spojówki, rogówka, tęczówka) 
d) badanie dna oka (metodą bezpośrednią i/lub pośrednią), 
e) badanie rozpoznawania barw, 
6) badanie widzenia stereoskopowego, 
oraz w razie potrzeby, dodatkowo: 
f) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
g) dobór okularów do dali i/lub bliży z wypisaniem recepty (w tym do pracy przy komputerze). 

Zamawiający, aktualnie w fazie organizacji, będzie zatrudniał docelowo 51 pracowników na 
stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych z pracą przy komputerze i na stanowisku 
kierowcy kat. B. Przewidywana ilość badań/ usług, jakie zostaną Wykonawcy zlecone w ramach 
realizacji zamówienia określono w formularzu ofertowym. Ilości te są danymi szacunkowymi i nie 
stanowią zobowiązania do skorzystania przez Zamawiającego ze świadczenia przedmiotowych usług. 
Ustalona z zastosowaniem ilości szacunkowych wartość umowy będzie maksymalną kwotą 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Zamawiający będzie korzystał z usług objętych 
zamówieniem stosownie do potrzeb, przyjmując za podstawę rozliczenia stawki jednostkowe 
wskazane w ofercie Wykonawcy. 

Warunki realizacji usług: 

1. Z usług medycyny pracy korzystać będą pracownicy Zamawiającego i kandydaci do pracy na 
podstawie skierowania na badania wydanego przez Zamawiającego. 

2. Odpłatność za medycynę pracy będzie dokonywana miesięcznie, wyłącznie na podstawie faktur 
wraz z załącznikiem zawierającym wykaz faktycznie wykonanych badań i konsultacji lekarskich 
pracowników i kandydatów do pracy Zamawiającego, zgodnie z cenami wskazanymi w Ofercie 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca dołączy do każdej faktury VAT szczegółowy, imienny wykaz badanych pracowników 
wraz z rodzajem wykonanych badań i ich ceną.  

4. Cena za orzeczenie lekarskie dla poszczególnych stanowisk pracy zawiera cenę wykonanych 
badań, konsultacji oraz wydanie orzeczenia lekarskiego. Cena za badanie okulistyczne obejmuje 
wszystkie wykonane badania wzroku. Cena za EKG, poziom glukozy, OB, morfologia, cholesterol, 
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lipidogram, badanie ogólne moczu, retykulocyty Wykonawca rozliczane są jako badania dodatkowe i 
uwzględnia wykonanie badania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i niezbędne 
czynności tj. pobranie krwi, badanie laboratoryjne, opis. Opisy i wyniki badań w formie papierowej. 

5. Oferta cenowa Wykonawcy jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy za 
wyjątkiem cen badań lekarskich regulowanych aktami prawnymi. Ceny takich badań mogą ulec 
zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie trwania umowy świadczył wszystkie usługi 
medyczne wynikające z przedmiotu zamówienie, co najmniej w dniu powszednie od poniedziałku  do 
piątku, w godz. 8:00 – 18:00, w co najmniej trzech placówkach usytuowanych w granicach 
administracyjnych miasta stołecznego Warszawy. 

7. Wykonawca musi zapewnić możliwość wykonania wszystkich profilaktycznych badań lekarskich 
niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego w jednej placówce. 

8. Wykonawca będzie realizować przedmiot zamówienia przy udziale osób wykazujących 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje przewidziane w przepisach prawa przy dochowaniu należytej 
staranności. 

9. Zamawiający dopuszcza realizację usług za pośrednictwem partnerów medycznych Wykonawcy o 
ile zostali oni uprzednio wskazani przez Wykonawcę w Wykazie placówek medycznych stanowiącym 
załącznik do umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy przez osoby trzecie, jak za działania własne. 

10. Wykonawca zapewnia możliwość rezerwacji terminów usług elektronicznie. W przypadku braku 
akceptacji przez pracownika lub kandydata do pracy terminu wykonania usługi wskazanego przez 
Wykonawcę, Wykonawca zapewni możliwość telefonicznej lub osobistej rezerwacji terminu 
dogodnego dla pracownika bądź kandydata do pracy. 

11. Czas oczekiwania na wykonanie badań i konsultacji lekarskich z zakresu medycyny pracy wraz z 
wydaniem orzeczenia lekarskiego, nie może być dłuższy niż 4 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia 
zlecenia. Czas oczekiwania na wykonanie badań i konsultacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, 
Wykonawca w ofercie może wskazać krótszy czas oczekiwania- w takim przypadku oferowany przez 
Wykonawcę czas będzie wiążący dla Wykonawcy.  

12. W przypadku badań kontrolnych wykonywanych w związku z nieobecnością pracownika w pracy 
spowodowaną chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, badania z zakresu medycyny pracy wraz z 
wydaniem orzeczenia lekarskiego, powinny być wykonane w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 
od daty zakończenia zwolnienia lekarskiego pracownika.  

13. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego: 

− brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, 

− przeciwwskazanie do pracy na określonym stanowisku. 

14. Orzeczenie lekarskie będzie wydawane w formie zaświadczenia w dwóch egzemplarzach. Lekarz 
przeprowadzający badanie przekazuje oba egzemplarze zaświadczenia pracownikowi lub 
kandydatowi do pracy bezpośrednio po zakończonym badaniu.  

15. Wykonawca będzie realizował badania na podstawie skierowania wystawionego przez 
Zamawiającego. Skierowanie winno zawierać co najmniej: 

− dane identyfikacyjne osoby kierowanej na badanie, tj. imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, 
adres zamieszkania, 

− dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniem, tj. nazwa, adres, NIP, REGON), 

− rodzaj badania, 

− stanowisko pracy, 

− rodzaj szkodliwości i uciążliwości na stanowisku pracy. 
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Wykonawca zapewnia wszystkie elementy konieczne do realizacji zamówienia i ich koszt ujmuje w 
cenie świadczonych usług.  

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego 
zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych pracowników Zamawiającego i 
zawarcia odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji zamówienia. Obowiązek dotyczy również partnerów medycznych Wykonawcy. 

II. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich wykazania 

O zamówienie mogą starać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca w okresie trwania umowy świadczył wszystkie usługi medyczne wynikające z 
przedmiotu zamówienie, co najmniej w dniu powszednie od poniedziałku do piątku, w godz. 
8:00 – 18:00, w co najmniej trzech placówkach usytuowanych w granicach administracyjnych 
miasta stołecznego Warszawy i w każdej z tych placówek Wykonawca zapewnia możliwość 
wykonania wszystkich profilaktycznych badań lekarskich niezbędnych do wydania orzeczenia 
lekarskiego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w wykazie 
placówek wskazanych do realizacji zamówienia, że dysponuje min. 3 placówkami w granicach 
administracyjnych miasta stołecznego Warszawy spełniającymi wskazane wymogi, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na zasadzie art. 
24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 

Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca wraz z ofertą złoży 
następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany 
do złożenia przedmiotowego dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskaże w ofercie adres 
internetowy skąd Zamawiający ma go pobrać. 
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia, 

III. Sposób przygotowania oferty 

1. Kompletna oferta musi zawierać: 
a) wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia); 
b) wykaz placówek wskazanych do realizacji zamówienia (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do 
Zaproszenia); 
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (nie dotyczy sytuacji, 
gdy Wykonawca wskaże w ofercie adres strony internetowej do pobrania odpisu); 
d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 4 do 
Zaproszenia), 
2. Formularz oferty oraz wykazy i oświadczenie muszą zostać wypełnione, podpisane i przesłane w 
formie skanu. Dopuszcza się oferty/dokumenty elektroniczne podpisane podpisem kwalifikowanym. 
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3. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert częściowych i wariantowych. 
Cenę za realizację zamówienia należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę /osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 
sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez pełnomocnika Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument wchodzący w 
skład oferty lub złożony z ofertą sporządzany w języku innym niż polski musi być złożony z 
tłumaczeniem na język polski. 
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

IV. Procedura 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty lub 
złożonych dokumentów i oświadczeń oraz wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów. 
Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu. Zamawiający zastrzega prawo do poprawienia 
oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz tzw. innych omyłek ( na zasadzie analogii art. 87 
ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp). 

Zamawiający będzie stosował procedurę analogiczną do opisanej w art. 24aa ustawy Pzp i 
przeprowadzi badanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia 
jedynie wobec Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 

2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.  
3. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych. 
4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do składania ofert i zostanie uznana za najkorzystniejszą 
w oparciu o przedstawione kryteria oceny (zdobędzie największą liczbę punktów). 
5. Zamawiający może zrezygnować ze skorzystania ze złożonych ofert bez podania przyczyn. 
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Wykonawcę z najwyższą liczbą 
punktów Zamawiający może powierzyć realizację zamówienia drugiemu w kolejności Wykonawcy.  
7. Wszystkie oferty, które nie będą spełniały warunków przedstawionych w Zaproszeniu do 
składania ofert zostaną odrzucone. Zamawiający odrzuci w szczególności oferty niezgodne z prawem, 
których treść nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert, złożone po terminie, nie 
uzupełnione na wezwanie w wyznaczonym terminie, zawierające błędy w obliczeniu ceny. 
8. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania. 
9. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną poinformowani wszyscy oferenci w formie elektronicznej. 
10. Pytania można również przesyłać na skrzynkę pocztową: Mariusz.Petkowicz@pkdp.gov.pl  
11. Kryteria oceny ofert. 
1) Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2) Oferty zostaną poddane ocenie wg następujących kryteriów: 

a)  Cena 90% 
Punkty oferty zostaną obliczone wg następującego wzoru 

[ 
cena jednostkowa oferty najtańszej 

X 90] = Liczba punktów oferty 
cena jednostkowa oferty ocenianej 

b) Czas oczekiwania na wykonanie badań i konsultacji lekarskich – 10% 

Zgodnie z OPZ czas oczekiwania nie może być dłuższy niż 4 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia 
zlecenia. Za zaoferowanie krótszego czasu oczekiwania Zamawiający przyzna punkty zgodnie z 
poniższym: 

- zaoferowanie czasu oczekiwania nie dłuższego niż 3 dni robocze- 3 pkt 

- zaoferowanie czasu oczekiwania nie dłuższego niż 2 dni robocze- 6 pkt 

mailto:Mariusz.Petkowicz@pkdp.gov.pl
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- zaoferowanie czasu oczekiwania nie dłuższego niż 1 dzień roboczy- 10 pkt 

Brak oferty krótszego czasu oczekiwania- 0 pkt 

Wynik oferty ustalony zostanie jako suma punktów w obu kryteriach. 

12. Dodatkowe informacje 
1) Zamawiający zastrzega sobie nie wybranie żadnej oferty w przypadku przekroczenia ceny 
przeznaczonej na ten cel. 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia ofertowego bez podania przyczyny. 
3) Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w 
trakcie realizacji Zamówienia. 
4) Istotne postanowienia umowy zostaną ujęte w umowie zawartej z Wykonawcą. Istotne 
postanowienia umowy, mogą podlegać zmianom. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie wnioskował o 
zmianę ich zapisów na etapie składania oferty Wykonawca powinien przedłożyć proponowaną przez 
niego treść zapisu. 

V. Miejsce i termin składania ofert 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
2) Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Mariusz.Petkowicz@pkdp.gov.pl 
wskazując w tytule wiadomości „Oferta medycyna pracy” 
3) Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. 

VI. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 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 jest Przewodniczący Państwowej Komisji do 
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 
wobec małoletniego poniżej lat 15, e-mail: urzadkomisji@pkdp.gov.pl  

W sprawie z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: urzadkomisji@pkdp.gov.pl  

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny 
pracy na rzecz Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) lub też w oparciu o 
przepisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, 
poz. 1198 ze zm.) 

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

3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 

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

5. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

mailto:Mariusz.Petkowicz@pkdp.gov.pl
mailto:urzadkomisji@pkdp.gov.pl
mailto:urzadkomisji@pkdp.gov.pl
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (wyjaśnienie: 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  
-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; (wyjaśnianie: prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
6. 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 których 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 RODO. 
7. Do obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego należą m.in. 
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
8. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w 
przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie w 
formularzu oferty. 
 
 

Załączniki 

1) Projekt umowy  wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1) 
2) Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2) 
3) Wzór wykazu placówek (załącznik nr 3) 
4) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4) 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
                                                                                                                      podpis 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
 

UMOWA Nr …………………. 
zawarta w dniu ………………………2021 w Warszawie  

 
pomiędzy 
Skarbem Państwa - Urzędem Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji 
REGON 386651770 oraz NIP 5213902835, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Urzędu 
Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem …………………… z siedzibą w ……………... przy ulicy 
………………………, NIP: …………….., REGON ……………….., reprezentowanym przez 
……………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą,  
Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej „Stroną” lub „Stronami” umowy 
o treści następującej: 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, w tym 
świadczenie usług medycznych z zakresu badań medycyny pracy oraz świadczenie usług medycznych 
z zakresu badań okulistycznych w ramach medycyny pracy na rzecz Urzędu Państwowej Komisji do 
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 
wobec małoletniego poniżej lat 15, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 1 do umowy. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich obejmujących badania wstępne, okresowe i 
kontrolne, zgodnie z trybem, sposobem dokumentowania i kontroli oraz częstotliwością oraz w 
terminach określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, uzależnionych od 
czynnika narażenia występującego na stanowisku pracy, tj.: 
a) dla osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych pracujących przy komputerze powyżej 4 
godzin dziennie; 
b) dla osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych pracujących przy komputerze powyżej 4 
godzin dziennie i prowadzących okazjonalnie samochody służbowe (prawo jazdy kat. B); 
c) dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; 
d) dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie i prowadzących okazjonalnie samochody służbowe (prawo jazdy kat. B); 
e) dla kierowcy kat. B. 
2) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na 
jego podstawie, w tym w szczególności: 
a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy; 
b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego 
wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika; 
c) stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej; 
d) stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego; 
e) o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 
f) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej; 
g) 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. 
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3) wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz innych świadczeń związanych z 
profilaktyczną opieką zdrowotną w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich, w tym: 
EKG, poziom glukozy, OB, morfologia, cholesterol, lipidogram, badanie ogólne moczu, retykulocyty. 
4) wykonywanie innych badań i konsultacji dla pracowników, których zajmowane stanowiska 
wymagają wykonania tych badań, niezbędnych do wydawania orzeczeń na stanowiskach związanych 
z odpowiedzialnością, stresem, dużym dopływem informacji, a także badań szczególnych, t.j: badania 
psychologiczne kierowców oraz osób używających samochodów służbowych i badania związane z 
koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób niepełnosprawnych. 
5) organizowanie i udzielanie pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach (wystawianie recept, 
zwolnień lekarskich - w tym L4) i wypadkach pracownikom Urzędu. 
6) wykonywanie badań okulistycznych w ramach medycyny pracy, które obejmuje w szczególności: 
a) przeprowadzenie i zebranie wywiadu okulistycznego; 
b) badanie ostrości wzroku do dali i do bliży; 
c) badanie przedniego odcinka oka (powieki, spojówki, rogówka, tęczówka); 
d) badanie dna oka (metodą bezpośrednią i/lub pośrednią); 
e) badanie rozpoznawania barw; 
f) badanie widzenia stereoskopowego; 
oraz w razie potrzeby, dodatkowo: 
g) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego; 
h) dobór okularów do dali i/lub bliży z wypisaniem recepty (w tym do pracy przy komputerze). 
3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z zakresem określonym obowiązującymi 
przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 
2067 ze zm.), ustawie o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1175), rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku 
kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w 
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i 
przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002). 
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i 
personelem niezbędnym do należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji umowy osoby posiadające wymagane prawem 
kwalifikacje zawodowe, w szczególności lekarza internisty I stopnia wraz ze specjalizacją w zakresie 
medycyny pracy i lekarza okulisty wykonującego badania okulistyczne w zakresie medycyny pracy. 
5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wywiązywania się z zadań objętych niniejszą umową ze 
szczególną starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie wyspecjalizowanego w dziedzinie, 
którą objęty jest przedmiot umowy. Wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
6.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, 
osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących 
przedmiotem niniejszej umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, z 
wyłączeniem zdarzeń będących wynikiem siły wyższej lub powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego. 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym 
odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji 
Umowy jak za swoje własne. 
8. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający 
zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy:  
1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy; 
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2) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu Umowy.  
9. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:  
1) wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru 
prowadzonej działalności, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami uczciwej konkurencji i poszanowaniem dobrych 
obyczajów oraz słusznych interesów Zamawiającego; 
2) działać jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegać wskazówek Zamawiającego; 
3) do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz ochronie 
informacji niejawnych;  
4) wykonywać umowę w sposób, który nie będzie prowadził do roszczeń osób trzecich z tytułu 
naruszenia ich praw, związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  
10. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się w pełni z warunkami 
przedstawionymi w OPZ i Umowie związanymi z realizacją przedmiotu Umowy i je akceptuje. 
11. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób 
trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń dotyczących naruszenia praw osób 
trzecich, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi 
roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje 
wszelkie koszty i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.  
12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie: materiałów, środków, 
druków, odzieży ochronnej, urządzeń i innych elementów niezbędnych do świadczenia usług 
medycznych objętych zamówieniem oraz do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji 
medycznej służby medycyny, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych 
dokumentów (Dz. U. z 2010 r, Nr 149, poz. 1002) oraz przestrzegania przepisów rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 
r., poz. 739), a także stosowania wymaganych reżimem sanitarnym covid-19 środków ochrony 
osobistej.  

§ 2. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do 
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy. 

§ 3. 
1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów w związku z realizacją niniejszej 
Umowy: 
a) po stronie Zamawiającego:…………, tel.: ………., e-mail: ……………….. 
b) po stronie Wykonawcy – :…………, tel.: ………., e-mail: ……………….. 
2. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1. Osoby wymienione w ust. 
1 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, 
w szczególności upoważnione są do monitorowania należytego wykonania umowy, a w przypadku 
Zamawiającego - zlecania usług. Zmiana wskazanych osób oraz ich danych kontaktowych nie wymaga 
zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie mailowej. W takim przypadku 
Zamawiający i Wykonawca powiadomią się o tym niezwłocznie i potwierdzą zmiany na piśmie. 
3. Zlecenia związane z realizacją umowy będą dokonywane przez Zamawiającego w formie pisemnej, 
mailowej, osobiście lub telefonicznej. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację usług objętych zamówieniem w terminie nie 
dłuższym niż ….1 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia zlecenia. 
5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wywiązywania się z zadań objętych niniejszą umową ze 
szczególną starannością. Wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. Maksymalny czas zgodnie z OPZ wynosi 4 dni robocze 
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6. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi z 
wyjątkiem placówki partnerskiej wskazanej w wykazie placówek dedykowanych do realizacji 
zamówienia złożonym z ofertą. 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:  
1) za niezrealizowanie w imieniu Zamawiającego zadań wskazanych w obowiązujących przepisach;  
2) za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, osobom trzecim, spowodowane 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy, a 
także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, z wyłączeniem zdarzeń będących 
wynikiem siły wyższej lub powstałych z wyłącznej winy Wykonawcy.  
8. Strony obowiązuje klauzula poufności. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji lub danych, jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem lub 
rozwiązaniem niniejszej umowy. 

§ 4. 
1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi 
……………………. Zł brutto (słownie: ………………….…………………………………….. złotych), w tym wartość 
netto ……………………………….. zł oraz podatek VAT ………………………… zł zgodnie ze złożoną ofertą, 
stanowiącą załącznik nr 2.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi, zgodnie z 
cenami jednostkowymi wskazanymi w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
Rozliczenie usług objętych niniejszą umową będzie prowadzone w cyklach miesięcznych, zgodnie z 
OPZ. 
3. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 
świadczenia usług, w terminie 21 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej 
faktury. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty konieczne do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy …………………………………………………………………… 
6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzeń Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych. 
7. Zamawiający przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne złożone za pośrednictwem 
platformy elektronicznego fakturowania. 

§ 5. 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów, w wysokości:  
1) w przypadku opóźnienia w realizacji usług w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 umowy 
Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia opisanego w § 4 
ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia - za każdy przypadek opóźnienia; 
2) w przypadku wykonania lub wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z OPZ lub 
z obowiązującymi przepisami - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % 
wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1 umowy- za każdy przypadek naruszenia; 
3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
opisanego w § 4 ust. 1 umowy. 
2. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie pisemnego 
powiadomienia przez Zamawiającego o potrąceniu. 
3. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych przepisami  
Kodeksu Cywilnego. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych z różnych tytułów niezależnie od 
siebie. 
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5. W zakresie kar umownych opisanych Umową, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza przyjęcie 
przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub 
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy na zasadzie ryzyka, od której może się uwolnić 
wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
lub było spowodowane przyczynami o charakterze siły wyższej. 

§ 6. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także 
odstąpić od umowy w części w szczególności, gdy:  
1) Wykonawca dwukrotnie wykonał przedmiot umowy w sposób niezgodny z OPZ lub z 
obowiązującymi przepisami - oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia; 
2) Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy przekroczy 10 dni- 
oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia; 
3) Wykonawca powierza wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej - oświadczenie o odstąpieniu 
może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 
odstąpienia; 
4) suma kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 przekroczy 10% łącznej kwoty 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1- oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w 
terminie 30 dni od dnia, w którym suma kar przekroczyła wskazaną wartość; 
5) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w realizowanych 
pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy lub nie usunie 
stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w 
terminie określonym w tym wezwaniu - oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 
30 dni od upływu ostatniego dnia określonego wezwaniem, jeżeli Wykonawca nie zastosował się do wezwania. 
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zapis ust. 1 dotyczący 
terminu na odstąpienie od umowy stosuje się odpowiednio. 
3. Odstąpienie wywołuje skutki na przyszłość. Oświadczenie o odstąpieni wymaga formy pisemnej i 
zawierać będzie uzasadnienie z podaniem przyczyny odstąpienia.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  
5. Zamawiającemu przysługuje również prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia.  

§ 7.  
1. Wykonywanie usługi wiąże się z powierzeniem danych osobowych znajdujących się w 
prowadzonych u Zamawiającego zbiorach danych osobowych w zakresie koniecznym do celu 
realizacji Umowy.  
2.  Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Wykonawcy realizacji Umowy.  
3. Wykonawca w zakresie przetwarzania danych zobowiązuje się do:  
a) przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Administratora Danych Osobowych 
Zamawiającego wyłącznie w celu i zakresie, o których mowa w przedmiocie umowy, 
b) przestrzegania przepisów RODO i wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów przy 
przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych.  

§ 8.  
1. Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% łącznego 
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym 
postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy, w 
szczególności do zastąpienia przedmiotu Umowy innego rodzaju przedmiotem. 
2. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy 
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na 
realizację przedmiotu umowy. 



13 
 

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu. 

§ 9. 
1. Do spraw nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 
23.04.1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) i aktów prawnych wskazanych w treści umowy. 
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z 
niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, spór będzie poddany 
rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o zawartej umowie, w tym 
informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości wynagrodzenia. 
4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 
3) Załącznik nr 3 –Odpis KRS/CEIDG Wykonawcy aktualny na dzień 
 
 
 
 
 
 
_____________________                  _____________________ 
  Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz 
Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Przedmiot zamówienia 
obejmuje świadczenie usług medycznych z zakresu badań medycyny pracy oraz świadczenie usług 
medycznych z zakresu badań okulistycznych w ramach medycyny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z zakresem określonym obowiązującymi 
przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 
2067 ze zm.), ustawie o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1175), rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku 
kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w 
sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i 
przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002). 
Termin realizacji zamówienia: 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do 
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich obejmujących badania wstępne, okresowe i 
kontrolne, zgodnie z trybem, sposobem dokumentowania i kontroli oraz częstotliwością oraz w 
terminach określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, uzależnionych od 
czynnika narażenia występującego na stanowisku pracy, tj.: 
a) dla osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych pracujących przy komputerze powyżej 4 
godzin dziennie; 
b) dla osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych pracujących przy komputerze powyżej 4 
godzin dziennie i prowadzących okazjonalnie samochody służbowe (prawo jazdy kat. B); 
c) dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie; 
d) dla pracowników administracyjno-biurowych pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie i prowadzących okazjonalnie samochody służbowe (prawo jazdy kat. B); 
e) dla kierowcy kat. B. 
2) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na 
jego podstawie, w tym w szczególności: 
a) o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy; 
b) o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego 
wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika; 
c) stwierdzających, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy 
dotychczasowej; 
d) stwierdzających, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego; 
e) o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 
f) stwierdzających u pracownika objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej; 
g) 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. 
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3) wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz innych świadczeń związanych z 
profilaktyczną opieką zdrowotną w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich, w tym: 
EKG, poziom glukozy, OB, morfologia, cholesterol, lipidogram, badanie ogólne moczu, retykulocyty. 

4) wykonywanie innych badań i konsultacji dla pracowników, których zajmowane stanowiska 
wymagają wykonania tych badań, niezbędnych do wydawania orzeczeń na stanowiskach związanych 
z odpowiedzialnością, stresem, dużym dopływem informacji, a także badań szczególnych, tj: badania 
psychologiczne kierowców oraz osób używających samochodów służbowych i badania związane z 
koniecznością stosowania skróconej normy czasu pracy w przypadku osób niepełnosprawnych. 

5) organizowanie i udzielanie pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach (wystawianie recept, 

zwolnień lekarskich - w tym L4) i wypadkach pracownikom Urzędu. 

6) wykonywanie badań okulistycznych w ramach medycyny pracy, które obejmuje w szczególności: 
a) przeprowadzenie i zebranie wywiadu okulistycznego; 
b) badanie ostrości wzroku do dali i do bliży; 
c) badanie przedniego odcinka oka (powieki, spojówki, rogówka, tęczówka); 
d) badanie dna oka (metodą bezpośrednią i/lub pośrednią); 
e) badanie rozpoznawania barw; 
f) badanie widzenia stereoskopowego; 
oraz w razie potrzeby, dodatkowo: 
g) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
h) dobór okularów do dali i/lub bliży z wypisaniem recepty (w tym do pracy przy komputerze). 
Zamawiający, aktualnie w fazie organizacji, będzie zatrudniał docelowo 51 pracowników na 
stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych z pracą przy komputerze i na stanowisku 
kierowcy kat. B. Przewidywana ilość badań/ usług, jakie zostaną Wykonawcy zlecone w ramach 
realizacji zamówienia określono w formularzu ofertowym. Ilości te są danymi szacunkowymi i nie 
stanowią zobowiązania do skorzystania przez Zamawiającego ze świadczenia przedmiotowych usług. 
Ustalona z zastosowaniem ilości szacunkowych wartość umowy będzie maksymalną kwotą 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Zamawiający będzie korzystał z usług objętych 
zamówieniem stosownie do potrzeb, przyjmując za podstawę rozliczenia stawki jednostkowe 
wskazane w ofercie Wykonawcy. 

Warunki realizacji usług: 

1. Z usług medycyny pracy korzystać będą pracownicy Zamawiającego i kandydaci do pracy na 
podstawie skierowania na badania wydanego przez Zamawiającego. 
2. Odpłatność za medycynę pracy będzie dokonywana miesięcznie, wyłącznie na podstawie faktur 
wraz z załącznikiem zawierającym wykaz faktycznie wykonanych badań i konsultacji lekarskich 
pracowników i kandydatów do pracy Zamawiającego, zgodnie z cenami wskazanymi w Ofercie 
Wykonawcy. 
3. Wykonawca dołączy do każdej faktury VAT szczegółowy, imienny wykaz badanych pracowników 
wraz z rodzajem wykonanych badań i ich ceną.  
4. Cena za orzeczenie lekarskie dla poszczególnych stanowisk pracy zawiera cenę wykonanych 
badań, konsultacji oraz wydanie orzeczenia lekarskiego. Cena za badanie okulistyczne obejmuje 
wszystkie wykonane badania wzroku. Cena za EKG, poziom glukozy, OB, morfologia, cholesterol, 
lipidogram, badanie ogólne moczu, retykulocyty Wykonawca rozlicza jako badania dodatkowe i 
uwzględnia wykonanie badania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i niezbędne 
czynności tj. pobranie krwi, badanie laboratoryjne, opis. Opisy i wyniki badań w formie papierowej. 
5. Oferta cenowa Wykonawcy jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy za 
wyjątkiem cen badań lekarskich regulowanych aktami prawnymi. Ceny takich badań mogą ulec 
zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie. 
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie trwania umowy świadczył wszystkie usługi 
medyczne wynikające z przedmiotu zamówienie, co najmniej w dni powszednie od poniedziałku  do 
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piątku, w godz. 8:00 – 18:00, w co najmniej trzech placówkach usytuowanych w granicach 
administracyjnych miasta stołecznego Warszawy. 
7. Wykonawca musi zapewnić możliwość wykonania wszystkich profilaktycznych badań lekarskich 
niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego w jednej placówce. 
8. Wykonawca będzie realizować przedmiot zamówienia przy udziale osób wykazujących 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje przewidziane w przepisach prawa przy dochowaniu należytej 
staranności. 
9. Zamawiający dopuszcza realizację usług za pośrednictwem partnerów medycznych Wykonawcy o 
ile zostali oni uprzednio wskazani przez Wykonawcę w Wykazie placówek medycznych stanowiącym 
załącznik do umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy przez osoby trzecie, jak za działania własne. 
10. Wykonawca zapewnia możliwość rezerwacji terminów usług elektronicznie. W przypadku braku 
akceptacji przez pracownika lub kandydata do pracy terminu wykonania usługi wskazanego przez 
Wykonawcę, Wykonawca zapewni możliwość telefonicznej lub osobistej rezerwacji terminu 
dogodnego dla pracownika bądź kandydata do pracy. 
11. Czas oczekiwania na wykonanie badań i konsultacji lekarskich z zakresu medycyny pracy wraz z 
wydaniem orzeczenia lekarskiego, nie może być dłuższy niż 4 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia 
zlecenia. Czas oczekiwania na wykonanie badań i konsultacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, 
Wykonawca w ofercie może wskazać krótszy czas oczekiwania- w takim przypadku oferowany przez 
Wykonawcę czas będzie wiążący dla Wykonawcy 
12. W przypadku badań kontrolnych wykonywanych w związku z nieobecnością pracownika w pracy 
spowodowaną chorobą trwającą dłużej niż 30 dni, badania z zakresu medycyny pracy wraz z 
wydaniem orzeczenia lekarskiego, powinny być wykonane w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 
od daty zakończenia zwolnienia lekarskiego pracownika.  
13. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego: 

− brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy; 

− przeciwwskazanie do pracy na określonym stanowisku. 

14. Orzeczenie lekarskie będzie wydawane w formie zaświadczenia w dwóch egzemplarzach. Lekarz 
przeprowadzający badanie przekazuje oba egzemplarze zaświadczenia pracownikowi lub 
kandydatowi do pracy bezpośrednio po zakończonym badaniu.  
15. Wykonawca będzie realizował badania na podstawie skierowania wystawionego przez 
Zamawiającego. Skierowanie winno zawierać co najmniej: 

− dane identyfikacyjne osoby kierowanej na badanie, tj. imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, 
adres zamieszkania, 

− dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby objętej badaniem, tj. nazwa, adres, NIP, REGON), 

− rodzaj badania, 

− stanowisko pracy, 

− rodzaj szkodliwości i uciążliwości na stanowisku pracy. 

Wykonawca zapewnia wszystkie elementy konieczne do realizacji zamówienia i ich koszt ujmuje w 
cenie świadczonych usług.  

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego 
zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych pracowników Zamawiającego i 
zawarcia odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do realizacji zamówienia. Obowiązek dotyczy również partnerów medycznych Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:  
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................., będącego …… 
(M/Ś/D*) przedsiębiorcą, Nr faksu ................................................. ; Nr telefonu ...................................; 
e-mail ………………………. 
*proszę wskazać właściwe 
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu 
medycyny pracy na rzecz Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, 
składam/składamy niniejszą ofertę: 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną 
cenę brutto (wpisać wartość z pozycji „Razem” kol. 5 wers. 14): ………………………………………. (słownie: 
………………………………………….), w tym VAT. 
według następujących oferowanych cen jednostkowych usług: 

Lp Nazwa usługi 
Szacowana 
ilość usług 

Cena 
jednostkowa 

za usługę 

Cena łączna za 
usługi 

(kol. 4 x kol. 3) 

1 2 3 4 5 

1 Badanie wstępne/okresowe/ kontrolne dla 
osób zatrudnionych na stanowiskach 
decyzyjnych pracujących przy komputerze 
powyżej 4 godzin dziennie z wydaniem 
orzeczenia 

5   

2 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne dla osób 
zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych 
pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie i prowadzących okazjonalnie 
samochody służbowe (prawo jazdy kat. B) z 
wydaniem orzeczenia 

7   

3 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne dla 
pracowników administracyjno-biurowych 
pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie z wydaniem orzeczenia 

30   

4 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne dla 
pracowników administracyjno-biurowych 
pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin 
dziennie i prowadzących okazjonalnie 
samochody służbowe (prawo jazdy kat. B) z 
wydaniem orzeczenia 

10   

5 Badanie wstępne/okresowe/kontrolne dla 
pracownika zatrudnionego na stanowisku 
kierowcy kat. B z wydaniem orzeczenia 

2   

6 Badanie psychologiczne kierowców oraz osób 
używających samochodów służbowych  

5   

7 Badanie kompleksowe obejmujące badania 
poziomu cholesterolu, glukozy, 
lipidogramów, morfologii, OB., oraz moczu – 

30   
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badanie ogólne 

8 Badanie EKG z opisem 20   

9 Badania retykultocytów 20   

10 Badanie okulistyczne zgodnie z OPZ 51   

11 Badanie i konsultacja lekarska obejmujące 
wystawienie recept, zwolnień lekarskich- 
zgodnie z rozdz. I pkt 5 OPZ 

30   

12 Badanie związane z koniecznością stosowania 
skróconej normy czasu pracy w przypadku osób 
niepełnosprawnych 

5   

13 Badanie i konsultacja neurologiczna 10   

14 RAZEM  

 

Oferujemy czas oczekiwania na wykonanie badań i konsultacji nie dłuższy niż ….... dni/dzień 
robocze/y licząc od dnia następującego po zgłoszeniu zlecenia przez Zamawiającego*. 
*maksymalny czas wynosi 4 dni robocze 
 
OŚWIADCZENIA:  
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Zaproszeniu do składania ofert. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zaproszeniem do składania 
ofert, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy do niego żadnych zastrzeżeń. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  
3. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w 
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  
4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert.  
5. Oświadczam, że podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji. 
6. Oświadczam, iż posiadam kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
7. Oświadczam, iż posiadam zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające mi wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
8. Nie jestem w stanie likwidacji i nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie upadłościowe.  
9. Oświadczam, że wykonałem obowiązek informacyjny RODO. 
10. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: ..............................  
11. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcy/om (należy podać 
nazwy (firm) Podwykonawców) …………………………………………………………………………………- placówka 
Podwykonawcy jest wskazana w pkt ……  załączonego wykazu placówek  
 
 

 
..............................., dn. ..............2021 r.   .....................................................................  

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych  
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

Wykaz placówek w Warszawie 
 

Lp. NAZWA PLACÓWKI ADRES 

Placówka 

Wykonawcy/ 

placówka 

partnerska- 

proszę wskazać 

Placówka zapewnia 

wykonanie wszystkich 

badań objętych 

zamówieniem 

TAK/NIE 

Godziny 

pracy/ 

dostępnoś

ci 

placówki 

1 

 

 

    

2 

 

 

    

3 

 

 

    

 

* wypełnić właściwie 

 

.................................., dn. ..................... 2021 r.              . 

(podpis/ 
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 
 

Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 
 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani  
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................., 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:  
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................., 
Nr faksu ................................ ; Nr telefonu ...............................; e-mail ………………………………. 
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 
medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania 
przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15 oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy. 
 
.................................., dn. ..................... 2021 r.              ............................................................. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
.................................., dn. ..................... 2021 r.              ............................................................. 

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 
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