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1  Po jakim czasie od terminu wymagalności 
Zamawiający będzie przekazywać  sprawy do 
windykacji  

Planujemy nie dłużej niż 30 dni od terminu 

wymagalności 

2  Czy Zamawiający przed przekazaniem sprawy do 
wykonawcy prowadzi w własnym zakresie 
windykacje należności lub czy też zleca podmiotom 
zewnętrznym 

Kontakt mailowy, telefoniczny, ewentualnie wezwanie 

do zapłaty we własnym zakresie. 

3  Jaką ilość spraw  Zamawiający planuje przekazać  do 
realizacji w okresach 
miesięcznych/kwartalnych/rocznych 

Trudno przewidzieć ile podmiotów będzie zalegało z 

płatnościami. W ciągu ostatnich dwóch lat było to około 

12 spraw w przypadku spółki PHH. 

4.  Jaką wartość wierzytelności Zamawiający planuje 
przekazać do windykacji  w okresach miesięcznych 
/kwartalnych/rocznych. 

Na tą chwilę spółka nie ma dłużników, którzy mieliby 

zostać przekazani do windykacji. Trudno przewidzieć 

ile podmiotów będzie zalegało z płatnościami. 

5.  Czy zasądzone i ściągnięte koszty zastępstwa 
procesowego w postępowaniu sądowym oraz 
egzekucyjnym są przysługują  Zamawiającemu  czy 
Wykonawcy. 

Wykonawcy 

6  Prosimy o wyszczególnienie ilości spraw , jakie 
Zamawiający zamierza przekazać  do windykacji w 
okresach miesięcznych/ kwartalnych/ rocznych  w 
rozbiciu na wartość kwot do zwindykowania  tj 

1. Kwoty  1 zł  do 1500,00 – ilość spraw……….. 
2. Kwoty od 1501,00 do 5 000,00 zł – ilość 

spraw………… 
3. Kwoty od 5 001,00 do 10 000,00 zł – ilośc 

spraw………… 
4. Kwoty od 10 001,00 zł do 25 000,00 zł – 

ilość spraw………….. 
5. Kwoty od 25 001,00 zł do 50 000,00 zł –  
        ilość spraw………… 
.6    Kwoty spraw powyżej 50 000,00 zł – ilość 
spraw………… 
 
 

Odsyłam do odp pkt 3 

7  Jeśli koszty zastępstwa procesowego 
przysługiwałyby Zamawiającemu , to czy 
Wykonawcy będzie przysługiwać prowizja za 
ściągnięte  koszty zastępstwa procesowego. 

n/d 

8  W § 3 projektu umowy jest zapis mówiący i tym ,że 
windykacja przedsądowa będzie trwała 1 miesiąc. 
Jak należy to rozumieć , czy w ciągu miesiąca należy 
doprowadzić do zapłaty całej należności, czy też 
może to być doprowadzenie do zawarcia wiążącej i 
realizowanej ugody. 

Intencją postanowienia jest, aby nie przedłużać działań 

przedsądowych, które mają trwać maksymalnie 1 

miesiąc. Jeśli w tym czasie nie zostanie spłacona 

należność/podpisana ugoda o rozłożeniu na raty to 

sprawa powinna zostać skierowana do sądu. 

9.   W przypadku, gdyby zamawiający dopuszczał na 
etapie windykacji przedsądowej zawarcie ugody, to 
jakie mają być założenie ugody , chodzi okres  i 
wysokość rat 

Zależy od indywidualnego przypadku, jesteśmy otwarci 

na propozycje dłużników. Co do zasady okres spłaty nie 

powinien być dłuższy niż rok.  

10  W § 4 projektu są zapisy o wykonywaniu przez 
Wykonawcę usług. jak należy rozumieć usługi 

Są to usługi związane ściśle z windykacją należności. 



prawne ?. Czy to są usługi związane ściśle z 
windykacją należności  czy też może to być inny 
zakres usług. Jeśli tak , to proszę o ich wskazanie. 

11.   W § 6  pkt 3. Projektu umowy jest zapis o kosztach 
związanych z wykonywaniem usług. Prosimy o 
sprecyzowanie , czy koszty skarbowe, sadowe, 
notarialne , opłaty pocztowe, koszty noclegu i 
przejazdu do miejsca wykonywania usług ponosi 
Wykonawca a następnie koszty te będą zwracane 
Wykonawcy.  

Potwierdzam, że koszty skarbowe, sadowe, notarialne 
,opłaty pocztowe, koszty noclegu i przejazdu do 
miejsca wykonywania usług ponosi Wykonawca a 
następnie koszty te będą zwracane Wykonawcy. 

12  Prosimy o sprecyzowanie :  
1 . czy koszty wpisów sadowych , kosztów 
egzekucyjnych, kosztów kuratora, ponosi 
Wykonawca 
2. jeśli Wykonawca nie ponosi w/w kosztów, to jak 
będzie wyglądać ich sposób rozliczania 
 

Jw. 

13  Z jakiego tytułu są niezapłacone należności. Nie opłacane faktury za wykonane usługi przez obiekty 

należące do GK PHH 

14  Prosimy o wyszczególnienie procentowo za jaki 
rodzaj zdarzenia są niezapłacone wierzytelności np. 
szkoda ,usługa gastronomiczna, hotelowa, wynajem 
,itd 

Przez ostatnie 2 lata w 95% była to usługa hotelarska, 

konferencyjna. 

15.  Prosimy o wskazanie, jaki jest udział procentowy w 
przekazywanych  pakietach dłużników wg 
następującego zestawienia 

1. Cudzoziemcy, 
2. Spółki  
3. Stowarzyszenia, Fundacje 
4. Konsumenci 
5. Administracja publiczna 
6. Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 

Jak dotąd Ad 2 – około 80%, ad 6 – około 20%. Trudno 

przewidzieć jak przyszłościowo będzie wyglądało 

ewentualne zadłużenie. 

16.   Proszę o wskazanie sposobu wyliczenia 
najkorzystniejszej ceny posiadającej wagę 60% przy 
założeniu że oferta zawierać będzie wartości 
procentowe jak i stawki kwotowe ?  

Ocena zależy od przedłożonych ofert przez oferentów 

im korzystniejsze wartości procentowe i brak stawek 

godzinowych tym oferta zyska większą liczbę punktów 

17.  Punkt V.1 Zapytania ofertowego: Czy następujący 
wymóg: „Wykonawca posiada doświadczenie w 
realizacji świadczenia usług prawnych w zakresie 
windykacji przez nie mniej niż 12 miesięcy dla 
podmiotu zatrudniającego co najmniej 200 
pracowników” uznaje się za spełniony w przypadku, 
gdy Wykonawca sam bezpośrednio nie spełnia 
takiego wymogu (jako osoba fizyczna), natomiast w 
ramach bieżącej współpracy (w oparciu o umowę 
zlecenia lub współpracy) dysponuje osobą 
spełniającą ww. wymóg, która m.in. będzie 
dedykowana do realizacji tej umowy? 

TAK z zastrzeżeniem, że będzie do osoba dedykowana 

do obsługi prawnej w zakresie windykacji należności 

18.  Punkt V.1 Zapytania ofertowego: Czy wymóg 
świadczenia usług prawnych dla „podmiotu 
zatrudniającego co najmniej 200 pracowników” 
uznaje się za spełniony w przypadku całej grupy 
kapitałowej czy jedynie w odniesieniu do danego 
(formalnie zatrudniającego) podmiotu (spółki)? 

Uznajemy spełnienie wymogu również w przypadku 

grupy kapitałowej. 

19.  Punkt V.4 Zapytania ofertowego - Co Zamawiający 
rozumie przez niezbędne środki finansowe? Jak w 

Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy poniesione 

koszty zgodnie z par 6 ust. 3 Umowy. 



ramach realizacji zamówienia Zamawiający 
przewiduje dokonywanie opłat sądowych i 
skarbowych związanych z wykonywanymi 
czynnościami Wykonawcy? 

20  Jaka jest obecnie kwota łączna zaległych należności? Nie mamy obecnie niezapłaconych należności, które 

chcielibyśmy przekazać. 

21  Jaka jest obecnie liczba dłużników? Jw. 

22  Czy Zamawiający przewiduje utworzenie chmury 
danych stosownie zabezpieczonej, celem 
sprawnego przekazywania dokumentacji? 
Ewentualnie jaką procedurę przekazania 
dokumentów przewiduje Zamawiający? 

Dotąd dokumenty były przekazywane mailowo. Zgoda 

na utworzenie chmury uzależniona jest pod pozytywnej 

opinii Pionu Bezpieczeństwa Zamawiającego. 

23  Z jaką chwilą (w każdym etapie) postępowania 
wynagrodzenie staje się należne? 

W zależności od zaoferowanego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę. W 

przypadku success fee wynagrodzenie będzie należne 

po wpłynięciu odzyskanej należności, w przypadku 

stawki godzinowej po miesiącu w którym czynności 

były wykonywane.  

24  Ile orientacyjnie miesięcznie wszczynanych jest 
nowych windykacji przez spółki z grupy? 

W ciągu ostatnich dwóch lat było to około 12 spraw w 

przypadku spółki PHH. 

25  §2 ust. 6 umowy – jak należy rozumieć wskazaną 
tam osobę windykatora? Czy jego wpisanie jest 
niezbędne dla potrzeb wykonania umowy? 

Możemy odstąpić do imiennej wpisania osoby 

windykatora. 

26  §6 ust. 4 umowy – czy Zamawiający dopuszcza 
skrócenie terminu  płatności? 

30 dniowy termin zapłaty wynika z procedur 

obowiązujących u Zamawiającego. 

27  §6 ust. 28 umowy – do czego odnoszą się te 
postanowienia? 

Postanowienie do wykreślenia, omyłka pisarska. 

28  §4 ust. 1 lit. a) umowy – ile Zamawiający przewiduje 
orientacyjnie osobistych spotkań w miesiącu? Czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, 
iż miesięcznie będzie to nie więcej niż np. 1 osobiste 
spotkanie (nie dotyczy to wideokonferencji itd.)? 

W ciągu ostatnich 2 lat nie było potrzeby osobistych 

spotkań. 

  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.c. 
Michał Kopacz 

 

29   Czy rekomendacje, o których mowa w pkt VII ust. 1 
tiret czwarte zapytania ofertowego należy złożyć 
razem z ofertą? Rozdział V zapytania ofertowego nie 
wprowadza takiego wymogu, stąd oferent 
przyjmuje, że tych dokumentów nie trzeba załączać 
do oferty; także formularz ofertowy nie zawiera 
pola do wpisania ilości rekomendacji, które jest w 
stanie przedstawić oferent. W którym miejscu (w 
jakim dokumencie) należy przedstawić 
Zamawiającemu informację o ilości rekomendacji, 
jaką może przedstawić oferent i które będą brane 
pod uwagę przy ocenie oferty? 

TAK rekomendacje powinny zostać złożone z treścią 

zapytania ofertowego 

30  Czy podmiotami, wobec których ma być 
prowadzona windykacja, będą konsumenci czy 
przedsiębiorcy? Jeżeli będą to zarówno konsumenci, 
jak i przedsiębiorcy, bardzo proszę o wskazanie 
orientacyjnej ilości (%) obu grup dłużników w 
sprawach przekazanych do windykacji 

Trudno przewidzieć, kto może stać się dłużnikiem 

Zamawiającego, dotąd byli to tylko przedsiębiorcy. 

31  Roszczenia przekazane do windykacji będą 
roszczeniami z jakiego tytułu (jakiego rodzaju 
umowy/zobowiązania pozaumowne)? Bardzo 
proszę o wskazanie najbardziej typowych podstaw 
dochodzonych roszczeń 

Przez ostatnie 2 lata w 95% była to usługa hotelarska, 

konferencyjna 



32  Czy Zamawiający jest w stanie wskazać 
przewidywany, średni roczny wolumen spraw 
przekazanych do windykacji – zarówno ilość spraw, 
jak i łączną wartość dochodzonych roszczeń? Jeżeli 
Zamawiający nie jest w stanie oszacować tych 
wartości na przyszłość, bardzo proszę o podanie 
wartości z zeszłego roku kalendarzowego 

Z zeszłego roku było to około 60 tys zł. 

33  Czy Zamawiający dopuszcza występowanie z 
pozwami o zapłatę w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym (EPU)? 

tak 

 

                                                                                                                            

 


