
Kielce: Dostawa ksiąŜek bibliotecznych dla MBP Kielce 

Numer ogłoszenia: 257571-2010; data zamieszczenia:20.09.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce, woj. 

świętokrzyskie, tel. 041 3627013, faks 041 3626115. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbp.kielce.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ksiąŜek bibliotecznych dla 

MBP Kielce. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu 

zamówienia: Dostawa ksiąŜek bibliotecznych - Zamawiający podzielił zamówienie na  250 

części/pakiety w ilości 1656 woluminów / szt. Szczegółowy wykaz tytułów, autora, wydawnictwo 

oraz ilość zamówionych woluminów zawiera załącznik Nr 2 (formularz cenowy) do SIWZ. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

• Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 

więcej niŜ 20% wartości zamówienia podstawowego na podst. art.67 ust. 1 pkt. 7 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 250 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy złoŜą oświadczenie. ocena metoda spełnia/ nie spełnia 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy złoŜą oświadczenie. ocena metoda spełnia/ nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy złoŜą oświadczenie. ocena metoda spełnia/ nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy złoŜą oświadczenie. ocena metoda spełnia/ nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy złoŜą oświadczenie. ocena metoda spełnia/ nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  



• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i 

inne tak jak w przypadku przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian zawartej Umowy oraz określa warunki takich 

zmian: MoŜliwość dokonania zmiany Postanowień zawartej umowy warunki dokonania zmian 

W zakresie: postanowień zawartych w umowie: 1. Zmiana ceny za wykonanie - w przypadku 

ustawowej zmiany podatku VAT Zamówienia - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

realizacji wybranych tytułów, cena określona (brutto) ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o 

wartość tytułów, które nie będą dostarczone. - w przypadku dodatkowych rabatów udzielonych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy 2. Zmiany w zakresie przedmiotu 

zamówienia - w przypadku wycofania tytułów z rynku 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.mbp.kielce.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 25-406 Kielce ul. 

M. Konopnickiej 5 w sekretariacie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

4.10.2010 godzina 12:00, miejsce: sekretariat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ul. M. 

Konopnickiej 5. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
                                                                                              Dyrektor  

                                                                                    Andrzej Maćkowski 

 


