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Uczestnicy postępowania w ramach procedury rozpoznania rynku   
                                                                                                         

Dotyczy: Zapytania ofertowego dotyczącego prowadzenia przez Wykonawcę czynności 
windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania od dłużników Zamawiającego 
należności pieniężnych w zleconych sprawach z tytułu przejazdów bez ważnego 
dokumentu przewozu lub spowodowanie zatrzymania pociągu bez uzasadnionej 
przyczyny.  

 
 W toku postępowania w ramach rozpoznania rynku do Zamawiającego zostało 

skierowane zapytanie następującej treści: 
      
Pytanie 1: 

Jaką ilość spraw miesięcznie będzie średnio zlecana do obsługi 

Odpowiedź: 

Liczba spraw przekazywanych w danym miesiącu kalendarzowym do Wykonawcy 

będzie uzależniona od liczby spraw niezwindykowanych od dłużników. 

Pytanie 2: 

jaka jest średnia wartość jednostkowa zadłużenia w sprawie 

Odpowiedź: 

Średnia wartość jednostkowa sprawy wyniesie 214,00 zł. 

 Pytanie 3: 

czy posiadają numery tel. do dłużników (do jakiej ilości)  

Odpowiedź: 

Jeśli potencjalny Wykonawca miał na myśli wezwanie do zapłaty, to na większości 

wezwań do zapłaty nie widnieje numer do dłużnika. 

Pytanie 4: 

czy wskazana w formularzu cenowym kwota „Maksymalna prognozowana wysokość 

należności do wyegzekwowania od dłużników w PLN” w wysokości 65 486 zł stanowi:-   

a) maksymalną kwotę wszystkich spraw przekazanych do windykacji 

b) maksymalną kwotę odzyskanych pieniędzy od dłużników – jeżeli tak to w jakim 

okresie? 24 miesięcy ze wszystkich paczek skierowanych do windykacji ?  
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Odpowiedź: 

a) Maksymalna prognozowana wysokość należności do wyegzekwowania od 

dłużników w wysokości 65 486 zł nie stanowi maksymalnej kwoty wszystkich spraw 

przekazanych do windykacji, 

b) maksymalna prognozowana wysokość należności do wyegzekwowania od 

dłużników w wysokości 65 486 zł stanowi maksymalną kwotę odzyskanych 

pieniędzy od dłużników przez okres obowiązywania umowy. 

Tym samym ulega zmianie tytuł kolumny numer 3 w Załączniku numer 2 do Zapytania 

Ofertowego oraz tytuł kolumny 3 w Załącznik numer 4 do Umowy. 

 

Pytanie 5: 

Par. 17 ust. 1 umowy – Maksymalne łączne wynagrodzenie: 

a) Czy to taka sama kwota, która wynika z Formularza Cenowego po uwzględnieniu 

zaproponowanej przez nas prowizji? Przykładowo wskazując 10% prowizji: 10% x 

65 486 zł = 6 548,60 zł  

b) Czy kwota maksymalnego łącznego wynagrodzenia obejmuje tyko prowizję od 

odzyskanych opłat dodatkowych i należności za przejazd czy obejmuje również koszty 

zastępstwa procesowego?  

c) Co w sytuacji jeżeli maksymalne wynagrodzenie zostanie wyczerpane w trakcie 

obowiązywania umowy tj. np. po 6 miesiącach? Czy jest możliwe zawarcie aneksu 

odnośnie zmiany maksymalnej kwoty wynagrodzenia na dalszy okres trwania umowy 

? - Par. 20 ust. 1 Umowy nie stanowi o tym a jedynie, że w przypadku 

niewykorzystania maksymalnego wynagrodzenia w okresie 24 miesięcy trwania 

umowy możemy ją przedłużyć.  

Odpowiedź:  

a) Maksymalne łączne wynagrodzenie jest zgodne z kwotą wynikającą z formularza 

cenowego po uwzględnieniu zaproponowanej przez Wykonawcę prowizji, 

b)  maksymalne łączne wynagrodzenie obejmuje prowizję od odzyskanych należności, 

c) w sytuacji kiedy maksymalne wynagrodzenie wskazane w umowie zostanie 

wyczerpane umowa ulega rozwiązaniu. 
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Pytanie 6: 

jaka jest przewidywana średnia wartość sprawy? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak w pytaniu 2. 

Pytanie 7: 

jakie czynności windykacyjnej były lub będą wykonywane przez przekazaniem, na sprawach 

przewidywanych do obsługi? 

Odpowiedź: 

Wszystkie czynności windykacyjne leżą po stronie Wykonawcy i zostały opisane w   

Zapytaniu ofertowym oraz w Umowie.. 

Pytanie 8: 

w którym dniu po terminie płatności sprawy będą przekazywane do windykacji? 

Odpowiedź: 

Termin wymagalności to 14 dzień od dnia wystawienia wezwania do zapłaty  

nie wliczając dnia przejazdu. Zamawiający każdorazowo przesyłać będzie Wykonawcy 

do 10 dnia każdego miesiąca elektroniczny wykaz w postaci zaszyfrowanego hasłem 

arkusza kalkulacyjnego. 

Pytanie 9: 

 jak jest kolejność zaliczania wpłat na poczet należności w przypadku postępowań sądowych? 

Odpowiedź: 

 Spłatę należności zawsze rozpoczynamy od rozliczenia opłaty za przejazd/ przewóz,       

następnie opłata dodatkowa i spłata odsetek.  

 

W celu uwzględnienia treści odpowiedzi na powyższe pytania, nowy termin udzielenia 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe ustala się na dzień 19 lipca 2019 roku, godzina 12:00. 

 

Zmiana treści zapytania ofertowego jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.  

Należy ją uwzględnić podczas sporządzania oferty. 

 

 

 


