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ZTM.EW.0716.7.2021 

Poznań, 17.11.2021r. 

 

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 9: 

Czy przez pojęcie kosztów zastępstwa procesowego (pkt 5 Ogłoszenia o konkursie) rozumie się również koszty 

zastępstwa w egzekucji?  

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 10: 

Ile nieodpłatnych licencji (dostępów) do systemu windykacyjnego SYSTEmEGC zostanie udostępnionych Wykonawcy; 

Jaki czas przewidziano na nadawanie dostępów do systemu windykacyjnego? Czy Wykonawca przewiduje szkolenie w 

zakresie obsługi w/w systemu? (§ 2 ust. 4 Warunków (Regulaminu)|Konkursu)  

Odpowiedź: 

Cztery nieodpłatne licencje. Nadawanie dostępów do systemu windykacyjnego nastąpi niezwłocznie po rozpoczęciu 

okresu obowiązywania umowy. Wykonawca przewiduje szkolenie w zakresie obsługi systemu windykacyjnego.  

 

Pytanie nr 11: 

Ile korespondencji dziennie/tygodniowo/miesięcznie należy wprowadzić do systemu? (pkt 2 tiret 16 Ogłoszenia o 

konkursie) 

Odpowiedź: 

Średnio w miesiącu w 2021 r. jest to 3 530 szt. 

Pytanie nr 12: 

Jaka jest średnia ilość korespondencji wychodzącej dziennie/tygodniowo/miesięcznie?  

Odpowiedź: 

Średnia ilość korespondencji w miesiącu w 2021 r. wynosi 1 091 szt. 

Pytanie nr 13: 

Czy w sprawach będących w toku mają miejsce doręczenia komornicze, jeśli tak  

w jakiej skali miesięcznie w roku 2021? W jakim procencie spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego nie 

udaje się ustalić prawidłowego adresu?  

Odpowiedź: 

W sprawach będących w toku mają miejsce doręczenia komornicze. W 2021 r. było to średnio w miesiącu 140 szt. Nie 

udaje się ustalić prawidłowego adresu w ¾ spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego. 
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Pytanie nr 14: 

Czy przedmiot umowy obejmuje tylko sprawy b2c? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zleceniodawca przewiduje się rozliczenie poumowne?  

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy Zleceniodawca przewiduje możliwość prowadzenia akt elektronicznych czy też Zleceniodawca wymaga 

prowadzenia akt w papierze?  

Odpowiedź: 

Zleceniodawca wymaga prowadzenia akt w papierze. 

Pytanie nr 17: 

Ile jest rozpraw w miesiącu i w ilu lokalizacjach biorąc pod uwagę rok 2021? 

Odpowiedź: 

W 2021 r. (dla 10 miesięcy) z udziałem pełnomocnika było średnio w miesiącu 10 rozpraw w Poznaniu i 3 w 

pozostałych miastach na terenie Polski. 

 

Pytanie nr 18: 

Jaka jest średnia miesięczna ilość sprzeciwów od nakazu zapłaty/ średnia miesięczna ilość apelacji?  (lata 2019 - 2021). 

Odpowiedź: 

W latach 2019 – 2021 średnio w miesiącu było 15 szt., 8 apelacji, innych pism procesowych sporządzono średnio w 

miesiącu 387 szt. 

 

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 23 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 23 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 23 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.” 

 Z poważaniem 

http://www.ztm.poznan.pl/
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