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ZTM.EW.0716.7.2021 

Poznań, 15.11.2021r. 

 

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy: pytania Wykonawcy do ogłoszenia konkursu na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego, 

dotyczącego dochodzenia należności z tytułu wystawionych opłat dodatkowych i należności ubocznych za przejazd bez 

biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego komunikacją miejską Miasta Poznania. 

 

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu poniżej udziela odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie nr 1: 

Organizator jako warunek konieczny do udziału w postępowaniu wskazał, iż Do udziału w konkursie zapraszamy 

podmioty posiadające doświadczony zespół z zakresu świadczenia usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego, 

które wykażą, że wniosły do e-Sądu w ciągu ostatnich trzydziestu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie co 

najmniej 50 tys. spraw sądowych lub egzekucyjnych w sprawach o charakterze masowym. 

Pytający wspólnie z ewentualnymi konsorcjantami posiada doświadczony zespół z zakresu świadczenia usług pomocy 

prawnej zastępstwa procesowego , który wniósł do e-Sądu powyżej 50 tys spraw  jednak w okresie dłuższym niż 

ostatnie  36 miesięcy w tym były to min sprawy w zakresie dochodzenia należności z tytułu wystawionych opłat 

dodatkowych. W związku z tym, chce zadać pytanie, czy Organizator dopuszcza zmianę regulaminu konkursu, tak , aby 

mogły wziąć w nim udział podmioty, które mają doświadczenie , ale ich zespół prowadził ten proces w  okresie 

wcześniejszym. 

Odpowiedź: 

Organizator nie dopuszcza zmiany regulaminu konkursu w tym zakresie.  

Określony w regulaminie konkursu okres 36 miesięcy jest co do zasady zgodny z wymogami stosowanymi w 

postępowaniach przeprowadzanych na podstawie ustawy PZP, które traktujemy jako wytyczne w zakresie warunku 

koniecznego do udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

Pytanie nr 2: 

Ile spraw będących w toku postepowania sądowego, bądź egzekucyjnego, to jest spraw, o których mowa w par. 1 ust. 

2 pkt 1) Umowy zostanie przekazanych Wykonawcy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na dzień 10.11.2021 r. prowadzonych w toku jest 227 245 postępowań sądowych i 

komorniczych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z samej natury procesu windykacji masowej, nie jest w stanie 

dokładnie podać ilości spraw będących w toku postępowania sądowego, bądź egzekucyjnego, które będą przekazane 

do Wykonawcy. 

Pytanie nr 3: 

Ile spraw, o których mowa w par. 1 ust. 2 pkt 2) Umowy Zamawiający będzie przekazywał rocznie Wykonawcy?  

Odpowiedź: 

Z samej natury procesu windykacji masowej, nie jesteśmy w stanie podać ilości spraw nowych, które będą przekazane 

do Wykonawcy. 
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Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający sprawy, o których mowa w par. 1 ust. 2 pkt 2) Umowy zamierza przekazać Wykonawcy do 

prowadzenia wyłącznie w Elektronicznym Postepowaniu Upominawczym, czy także w zwykłym postępowaniu 

upominawczym? Jeżeli Zamawiający zamierza zlecić prowadzenie spraw zarówno w EPU, jak i w zwykłym 

postępowaniu upominawczym, to w jakim stosunku? 

Odpowiedź: 

Co do zasady Zamawiający kieruje wszystkie sprawy do EPU, następnie to sąd decyduje o przekazaniu konkretnej 

sprawy w postępowaniu zwykłym do właściwego sądu rejonowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest w 

stanie określić jaki będzie stosunek spraw prowadzonych w EPU do spraw prowadzonych w zwykłym postępowaniu 

upominawczym. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy na podstawie Umowy Zamawiający będzie ponosić koszty przegranych postępowań sądowych, w tym w 

szczególności koszty zastępstwa procesowego dla drugiej strony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie ponosić koszty przegranych postępowań sądowych, w tym w szczególności koszty zastępstwa 

procesowego dla drugiej strony, wynika to wprost z art. 98 par. 1 KPC, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę 

obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej 

obrony (koszty procesu), a stroną w prowadzonych sprawach jest i będzie Miasto Poznań - Zarząd Transportu 

Miejskiego, nie zaś Wykonawca, wobec czego nie budzącym wątpliwości jest, że to Zamawiający pokryje koszty 

przegranej sprawy.   

 

 

Wobec udzielonych odpowiedzi konieczne jest wyznaczenie nowego terminu składania ofert, modyfikujemy 

Ogłoszenie o konkursie punkty 10 oraz 11 do brzmienia jak niżej: 

 

„10. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu do dnia 18 listopada 2021 r. do godziny 10.00 (Kancelaria 

p.004), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta konkursowa na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa 

procesowego ZTM.EW.0716.7.2021. Nie otwierać przed dniem 18 listopada 2021 r. godz. 10.15”. Oferty złożone po 

tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Dla oceny zachowania powyższego terminu znaczenie ma data i 

godzina wpływu oferty do ZTM, a nie data jej wysłania.  

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 10:15 w siedzibie organizatora konkursu. 

Konkurs może zostać odwołany lub unieważniony, a warunki ogłoszenia zmienione w każdym czasie bez podania 

przyczyny.” 
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