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Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu 

 

 

 

 

 

Przedmiot przetargu: 

Świadczenie usług transportowych prasy codziennej i periodyków  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 
 

Agora SA 
Dział Kolportażu 
Ul.Czerska 8/10 
00-732 Warszawa 
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1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1. Zamawiającym w ramach niniejszego postępowania przetargowego jest: 
 
Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul.Czerska 8/10  
 
2. TRYB POSTĘPOWANIA: 

2.1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  
2.2. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i nie podlega 

Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2013, poz. 
907) z późniejszymi zmianami. 

2.3. Zainteresowani Wykonawcy składają Oferty zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w punktach 2.4 i 8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2.4. Zamawiający przewiduje trzy etapy postępowania przetargowego: 
2.4.1. I etap:  

  w terminie do 24 listopada 2014r. Wykonawca złoży oświadczenie  
o zachowaniu poufności (Załącznik nr 1) wraz z wyspecyfikowanymi w pkt. 8 
dokumentami w siedzibie Agora SA, ul.Czerska 8/10, 00-732 Warszawa,  Dział 
Kolportażu. 

  w terminie do 24 listopada 2014r  Wykonawca zobowiązany jest wpłacić 
wadium i w powyższym terminie przekazać  potwierdzenie dokonania przelewu 
zgodnie z zapisami pkt. 9 niniejszej Specyfikacji. 

   w terminie do 26 listopada 2014 Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy 
spełnili warunki, o których mowa powyżej szczegółowe dane dotyczące 
harmonogramu dostaw do Odbiorców oraz formularz Oferty. 

2.4.2. II etap: Wykonawca złoży ofertę w języku polskim  na piśmie oraz w formie 
elektronicznej na dysku CD w terminie do dnia 8 grudnia 2014r. w siedzibie 
Agora SA, ul.Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Dział Kolportażu na warunkach 
określonych w niniejsze Specyfikacji. 

2.4.3. III etap: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszych w ocenie 
Zamawiającego ofert Wykonawców i przeprowadzi negocjacje doprecyzowujące 
warunki współpracy. Przewidywany termin zakończenia niniejszego etapu:  
31 grudnia 2014. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU: 

3.1. Przedmiotem przetargu jest świadczenie usług transportowych od daty 
obowiązywania umowy na czas nieokreślony prasy codziennej i periodyków  
w ładunkach całopaletowych do wskazanych przez Zamawiającego Odbiorców 
zgodnie z poniższą specyfikacją i stałym harmonogramem. 

 
3.2. Specyfikacja ładunków: 

3.2.1. Średnia masa palety 600 kg, maksymalna masa palety nie przekracza 800 kg. 
3.2.2. Wymiary ładunku całapaletowego: 1,30x0,80 m, wysokość do 1,5m. 
3.2.3. Udział palet pełnych: 90%. 
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3.2.4. Typ palet: wymienne, niestandaryzowane, o wymiarach 1200×800×144 mm. 
3.3. Specyfikacja załadunków nocnych: 

 

Miejsce załadunku 
Średniomiesięczny 
wolumen w 
paletach 

Średniomiesięczny 
łączny dystans  
(bez powrotów) 

Piła  1100 35000 km 
Tychy 1400 34000 km 
Warszawa 1100 32000 km 

 
3.3.1.  Ilość tras nocnych w tygodniu: 

 
3.3.2.  Ilość miejsc rozładunkowych: 

 
3.3.3.  Harmonogram dostaw oraz dane dotyczące wielkości dostaw na 

poszczególnych trasach oraz dane Odbiorów zostaną przekazane na warunkach 
określonych w pkt. 2.4.1. 

 
3.4. Specyfikacja załadunków dziennych: 

 

Miejsce 
załadunku 

Średniomiesięczny 
wolumen w 
paletach 

Średniomiesięczna 
ilość tras 

Ilość miejsc 
rozładunkowych 

Średniomiesięczny 
łączny dystans  
(bez powrotów) 

Warszawa  
i okolice 

500 70 10 1500 km 

 
3.4.1.  Harmonogram dostaw oraz dane dotyczące wielkości dostaw  

na poszczególnych trasach oraz dane Odbiorów zostaną przekazane na warunkach 
określonych w pkt. 2.4.1. 

3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów usług transportowych 
z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3.6. Zamawiający zastrzega, że powyższe parametry są danymi szacunkowymi i mogą ulec 
zmianie stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego w okresie obowiązującej 
umowy. 

Miejsce 
załadunku 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota 

Piła 6 6 6 6 13 6 
Tychy 8 8 8 8 9 8 
Warszawa 6 6 6 6 6 6 

Miejsce 
załadunku 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota 

Piła 23 23 23 24 42 22 
Tychy 30 30 30 30 31 30 
Warszawa 26 26 26 26 26 26 



 

 
  

 
 

Agora S.A., 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 555 60 00, 22 555 43 28, 22 555 43 73, faks 22 555 47 11 
NIP 526-030-56-44  

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944. 

Członkowie zarządu: Bartosz Hojka, Tomasz Jagiełło, Grzegorz Kossakowski, Robert Musiał. Kapitał 
zakładowy: 50.937.386 PLN, wpłacony w całości 

4. OCZEKIWANY ZAKRES I JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG: 
4.1. Oczekiwany zakres świadczonych usług transportowych: 

4.1.1. Podstawienie przez Wykonawcę środków transportu w miejsca załadunku  
i w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem lub zleceniem. 

4.1.2. Zabezpieczenie miejsc na środkach transportu pozwalających na dostarczenie 
uzgodnionych załadunków do Odbiorców o jakości określonej w pkt. 4.2. 

4.1.3. Odebranie każdorazowo dokumentu potwierdzającego przyjęcie ładunku  
do przewozu. 

4.1.4. Sprawdzenie deklarowanej w dokumencie potwierdzającym przyjęcie ładunku 
do przewozu ilości, stanu zewnętrznego ładunku i jego opakowania oraz 
niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych  zastrzeżeń.  

4.1.5. Dostarczenie ładunku i związanych z nimi dokumentów do miejsc 
przeznaczenia. 

4.1.6. Dokonanie rozładunku w miejscu przeznaczenia w przypadku, gdy taki 
rozładunek nie zostanie dokonany przez Odbiorcę. 

4.1.7. Zakres świadczonych usług będzie obejmować ponadto: 
 Organizację czynności zabezpieczenia przewożonych wyrobów. 
 Opiekę nad transportowaną przesyłką od momentu załadunku do wyładunku. 
 Zwrot do miejsca załadunków podpisanych przez Odbiorcę dokumentów w 

ciągu 36 godzin od ich wystawienia. 
 Podejmowanie wszelkich właściwych czynności dla zabezpieczenia praw 

Zamawiającego w przypadku powstania szkody w trakcie realizacji transportu. 
 Powiadomienie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych 

przeszkodach i nieprawidłowościach w załadunku, przewozie i rozładunku. 
 Dokonywać obrotu paletami z Zamawiającym oraz Odbiorcami i prowadzić 

ewidencję salda obrotu paletami. 
4.2. Oczekiwany poziom jakości świadczonych usług transportowych: 

 Punktualność załadunków – 98% 
 Punktualność rozładunków per Odbiorca – 99% 
 Uszkodzenia i nieprawidłowości w transporcie – poprawność 99,97% łącznie  

i 99,9% dla każdej trasy. 
4.3. Oczekiwany zakres pozostałych usług: 

 Sprawozdawczość miesięczna w uzgodnionym zakresie. 
 Dostęp do systemu informacyjnego Wykonawcy w uzgodnionym zakresie. 

 
5. OFERTY CZĘŚCIOWE:  

5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne miejsca 
załadunków oraz dowolnie wybraną część przedmiotu niniejszego przetargu. 

5.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą część 
przedmiotu niniejszego przetargu osobno – najkorzystniejsza Oferta spośród 
złożonych na daną część przetargu – oceniona na podstawie kryterium oceny Ofert 
wskazanych w punkcie 11. 
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6. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
7. PODWYKONAWCY 

7.1. Zamawiający wymaga realizację usługi własnym taborem na poziomie 25% 
obsługiwanych przez Wykonawcę tras. 

7.2. W przypadku realizacji usługi we współpracy z podwykonawcami Zamawiający 
wymaga wskazania przez Wykonawcę w Ofercie tej części, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.  

7.3. Brak informacji, o której mowa w punkcie 7.2. powyżej będzie uznany za stwierdzenie 
samodzielnego wykonania przedmiotu niniejszego przetargu przez Wykonawcę, który 
złożył Ofertę.  

 
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1. Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu przetargowym  jest spełnienie 
następujących warunków: 

8.1.1. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego minimum 3-letni okres prowadzenia 
działalności na rynku przewozowym. 

8.1.2. Przedłożenie kopii ubezpieczenia OC Przewoźnika na kwotę co najmniej  
50 tys.  EURO, ważną przez okres co najmniej 3 miesięcy 

8.1.3. Zaświadczenie o niezaleganiu wobec: 
 ZUS/KRUS 
 Urzędu Skarbowego 

8.1.4. Przedłożenie kopii licencji na transport krajowy. 
8.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1. powyżej są składane w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz  
z ofertą. 

8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z uwierzytelnionym 
tłumaczeniem na język polski. 

8.4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
dołączonych do Oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać 
jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest wpłata przez 
Wykonawcę wadium w kwocie 20 tys. PLN. 

9.2. Wadium należy wpłacić w terminie do 24 listopada 2014 na konto Agora SA nr: 
66 1240 1109 1111 0000 0515 9602. 

9.3. Po zakończeniu III etapu postępowania przetargowego Zamawiający zwróci wpłacone 
kwoty wadium Wykonawcom bez względu na dokonany wybór ofert. 

 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTY 

Wykonawca składając Ofertę pozostaje nią związany przez okres 120 dni licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert. 
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11. KRYTERIA OCENY OFERT 
11.1. Na podstawie informacji i dokumentacji zawartych w Ofercie, Zamawiający 

dokona oceny formalnej Oferty zgodnie z terminami określonymi w pkt. 2.4 oraz 
warunkami określonymi w ptk. 8 i 9 niniejszej Specyfikacji oraz oceny kryteriów 
merytorycznych. 

11.2. Ocena Ofert po uprzednim sprawdzeniu wymagań formalnych, nastąpi  
na podstawie następujących kryteriów merytorycznych: 

11.2.1. Doświadczenie Wykonawcy na rynku wydawniczym poparte referencjami 
dotychczasowych klientów. 

11.2.2. Cena usługi transportowej za 1 km lub cena przewozu 1 palety w ujęciu średnim 
bądź na poszczególnych trasach.  

11.2.3. Synergia – zdolność Wykonawcy do świadczenia usług na rzecz 
Zamawiającemu we współpracy z innymi podmiotami w celu uzyskania 
wspólnych korzyści. 

 
12. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI  

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień pisemnie niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 7  dni pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 30 listopada 2014r. 

12.2. Złożenie zapytania o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia odbywać się 
może w formie elektronicznej na adres mailowy: robert.calka@agora,pl . 

12.3. Zamawiający nie przyjmuje w formie telefonicznej lub ustnej zapytań  
o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, jak również nie udziela wyjaśnień w 
formie telefonicznej, ani ustnej. 

12.4. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Robert Całka 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę w formie papierowej  

i elektronicznej na dysku CD. Oczekiwany format plików – PDF. 
13.2. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzeźroczystym opakowaniu 

zaadresowanym na:  
Agora SA 
Dział Kolportażu 
Ul.Czerska 8/10 
00-732 Warszawa  

i dopiskiem „OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH”. 
13.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  

z nienależytego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji 
podanych w niniejszym punkcie. 

13.4. Oferta wraz z załącznikami muszą być podpisane przez: 
13.4.1. Osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  

w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
Oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo  
w ewidencji działalności gospodarczej. 
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13.4.2. Osobę/osoby posiadającą/posiadające pełnomocnictwo. W przypadku, gdy 
Ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres 
upoważnienia. 

13.5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty mają zostać 
przedstawione w formie: 

13.5.1. Oryginałów (Oferta, Pełnomocnictwo), 
13.5.2. Oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty), podpisanych przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone oznaczeniem 
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione – podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis 
imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy oraz datą. 

13.6. Informacje pozostałe: 
13.6.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty w związku z przygotowaniem i złożeniem 

Oferty. 
13.6.2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. 

13.7. Zamawiający wymaga, aby Oferta zawierała: 
13.7.1. Wypełniony i podpisany formularz Oferty, którego wzór Zamawiający 

przekazał w I etapie postępowania przetargowego. 
13.7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, 
13.7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

13.7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  
i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

13.7.5. Aktualną polisę ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika  
na kwotę co najmniej 50 tys. EURO, ważną co najmniej 3 miesięcy. 

13.7.6. Licencję na transport krajowy, 
13.7.7. Referencje, certyfikaty, dyplomy poświadczające rzetelność i jakość 

świadczonych usług. 
13.8. Pełnomocnictwo do złożenia Oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentowania 

Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt.13.7.2. 
13.9.  Oferta musi być złożona w języku polskim, w formie pisemnej. 
13.10. Wszystkie zmiany i poprawki w tekście Oferty i załącznikach muszą być 

parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 
posiadającą pełnomocnictwo, ponieważ w przeciwnym wypadku nie zostaną wzięte 
pod uwagę przez zamawiającego. 
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13.11. Każda zapisana strona Oferty wraz z załącznikami musi być parafowana  
i ponumerowana w prawym dolnym rogu. 

13.12. Zaleca się, aby wszystkie kartki Oferty oraz wszystkie załączniki były trwale 
spięte. 

13.13. Zmiana/Wycofanie Oferty: 
13.13.1.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert zmienić 

lub wycofać swoją Ofertę.  
13.13.2. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania Oferty przed 

zakończeniem terminu składania Ofert należy pisemnie zawiadomić 
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 

 
14. INFORMACJE DODATKOWE: 

14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejsze Specyfikacji bez obowiązku podania uzasadnienia 
dokonanego wyboru. 

14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków Przetargu,  odwołania  
Przetargu w każdym czasie bez podawania przyczyn oraz do  zamknięcia przetargu 
bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.  

 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o zachowaniu poufności. 


