
 
Kielce, 2010-09-20 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP4/K/9/2010. Nazwa 
zadania: Dostawa ksiąŜek bibliotecznych dla MBP Kielce 
 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna 
Adres zamawiającego: ul Konopnickiej 5 
Kod Miejscowość:   25-406 Kielce 
Telefon:    41 362 70 13, 413685409 
Faks:     41 362 62 15 
Adres strony internetowej:  WWW.mbp.kielce.pl 
Adres poczty elektronicznej:  biblioteka@mbp.kielce.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z 
dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 
171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 
91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 takŜe wydane na podstawie 
niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, 
a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795). 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 
46 Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający  dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych 
 
2. 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  
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
ksiąŜki biblioteczne - kod CPV :22113000-5   
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3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych 
 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
  5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niŜ 20% wartości zamówienia podstawowego 
 6. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom: 
    Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości 
powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia 
podwykonawcom. 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 
  7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
  7.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
  7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego 
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
  7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
  7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
8. Wymagania organizacyjne 
Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy zamówione ksiąŜki do siedziby Zamawiającego na 
terenie Kielc ul. M. Konopnickiej 5 
9. Wymagania dot. Gwarancji : uszkodzone, zabrudzone, niekompletne ksiąŜki, zostaną wymienione przez 
Wykonawcę, na ksiąŜki nie posiadające wad, odbiór uszkodzonych i dostawa nowych będzie obciąŜała 
Wykonawcę. Na dostarczone ksiąŜki zostanie udzielona gwarancja 12 miesięczna. Wymiana uszkodzonych 
ksiąŜek musi nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i wysłania ksiąŜek Wykonawcy 
 
IV. Termin wykonania zamówienia : wymagany termin dostawy 21 dni od daty podpisania umowy. 
 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 5)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
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dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w 
pkt.1-4 niniejszego działu winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.  
 
Warunek 5 powinien spełniać kaŜdy z Wykonawców oddzielnie. 
3. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 
 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 
1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - 
spełnia/niespełna. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 
A.2) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 
A.3.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych. 
A.4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 
ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
  A.5)  Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę 
   A.6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o 
ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
   A.7) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 
 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 
oświadczenia tak. Jak w pkt. A  
 
 
C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : składa dokumenty i 
oświadczenia tak jak przedsiębiorca z siedzibą w Polsce 
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D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 
D.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z 
dopiskiem „za zgodność z oryginałem” 
 
D.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenie podpisane przez 
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego. 
D.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
D.4). Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 
D.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. D.6), kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z tych 
podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami  
 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
   Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
   a) Zamawiający  dopuszcza moŜliwość porozumiewania się za pomocą faksu. 
 KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 
 2.Zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ust. PZP – Wykonawcy mogą się zwracać do 
Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, a Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. 
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub 
zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.mbp.kielce.pl  
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na potwierdzenie 
spełniania warunków do udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać Wykonawców w 
określonym przez siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień. 
5. Zamawiający moŜe w razie zaistnienia takiej potrzeby zwołać zebranie Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
 
 
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
stanowisko  specjalista ds. gromadzenia i opracowania zbiorów  
imię i nazwisko  Anna Szalkowska, Joanna Binkowska-Słoń  
tel.   41 368 54 09  
fax.    41 362 61 15 
w terminach   godz. pomiędzy 7.30 a 15.00od poniedziałku do piątku 
2) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest: 
stanowisko  kierownik działu administracji 
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imię i nazwisko Józef Andrzej Sobczyk  
tel.   41 362 70 13  
fax.    41 362 61 15   
w terminach   w godz.  pracy 7.30  - 15.00 od poniedziałku do piątku 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W 
uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
Zamawiającego. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/ spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  
 
 
 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 
upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane 
przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie 
naleŜy załączyć do oferty. 
3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 
upowaŜnionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zaŜąda 
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w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej 
przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ 
termin realizacji zamówienia. 
 
3. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert.  
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 
oznaczone w sposób następujący: 
  
„Oferta – Dostawa ksiąŜek dla MBP Kielce" 
nie otwierać przed 2010-10-04, godz. godz. 12.00" 
 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 
4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, 
poz. 1503 z późn. zmianami) Wykonawca winien zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, Ŝe nie 
mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą 
” informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji” umieszczone w osobnej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie. Strony naleŜy ponumerować w taki sposób, aby umoŜliwić im dostosowanie się 
do pozostałej części oferty (naleŜy zachować ciągłość numeracji oferty) 
5. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania oferty zmienić lub wycofać ofertę, 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie oferty musi być złoŜone w formie 
przewidzianej dla złoŜenia oferty, a koperta musi być dodatkowo opisana wyrazem” ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE” 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 2010-10-04 do godz. 12.00 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5  w sekretariacie  
 
 
 
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-10-04, o godz. 12.00 
Miejska Biblioteka Publiczna 
 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5  w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów 
 
 
 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 
   Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
 Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
  Cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen. 
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  Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 
   Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy wyliczyć w „Formularzu cenowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak 
obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego"  
 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 
ofert przedstawione poniŜej 
  

Nazwa kryterium Waga 
 CENA 100 

 
 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 
Nazwa kryterium Wzór na obliczenie         Sposób oceny 
  
      CENA 
 

Oferta z najniŜszą ceną 
_____________________  x 100% 
         Oferta badana 

 
  100% = 100pkt 
  1% = 1pkt 

  
 
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty.  
 
 
 
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
naleŜny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 
przepisami prawa. 
 
 8.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
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najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne.  
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 
 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając 
w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 
4) terminie po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.mbp.kielce.pl 
5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert 
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli 
zostało ono przesłane pisemnie, 
2) w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej 
oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. 
terminów. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku uznania za najkorzystniej ofertę złoŜoną przez Wykonawców o których mowa w art. 
23 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający przed zawarciem umowy zaŜąda umowy regulującej współprace 
tych Wykonawców. 
 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
   1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania  zmian zawartej Umowy  oraz określa warunki takich 
zmian:  
 
MoŜliwość dokonania zmiany      

Postanowień zawartej  umowy     warunki dokonania zmian 

W zakresie: 
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        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     - w przypadku wycofania tytułów z rynku 
   przedmiotu zamówienia 
 
 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 4  
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
4. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca moŜe w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej zamawiającego - Strona WWW. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9. JeŜeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 



 10 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Przesłanie kopii odwołania moŜe nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyŜej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert. 
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
15. Kopię odwołania Zamawiający:  
1) przekaŜe niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
2) zamieści równieŜ na stronie internetowej - Strona WWW, jeŜeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeŜeli nie zawiera 
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki 
do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników 
postępowania. 
 
 
 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
- wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert, za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu 
- udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - 
urzędowania 
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub 
drogą elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów 
będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaŜe sposób, w jaki 
mogą one być udostępnione.  
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4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje 
odpłatnie (cena zł. za 1 stronę). 
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks 
Cywilny. 
  
  6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
  
XIX. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 1) formularz ofertowy 
2) formularz cenowy 
3) oświadczenie o spełnianiu warunków,  
3a)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 4) wzór umowy  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Dyrektor MBP Kielce 

                                                                                                     Andrzej Maćkowski 
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 RP 4/K/9/2010                                                                                                  Załącznik nr 1                       
 
 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 Miejska Biblioteka Publiczna 
 Ulica M. Konopnickiej 5 25-406 Kielce 
  
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę ksiąŜek bibliotecznych dla MBP 
Kielce. Numer sprawy: RP 3/K/9/2010, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
Na poszczególne części /pakiety zamówienia ceny podano w zał. cenowym 
Oświadczam, Ŝe: 
 
    Wykonam zamówienie publiczne w terminie : …………………….  
   Termin płatności:.......... dni  
   Okres gwarancji (wyraŜony w liczbie miesięcy):............. 
  Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... 
.......... .......... ..........  
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę 
Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
 
 
 
2. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  



 13 

3. Oświadczam, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy 
/ wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeŜeń i zobowiązuję się w przypadku 
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
ZastrzeŜenie wykonawcy 
 
Inne informacje wykonawcy:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
Informacje na temat podwykonawców 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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RP 4/K/9/2010 
Załącznik nr 2 do SIWZ                           Pieczątka oferenta
                         

Formularz cenowy 
do zamówienia publicznego z dnia 20.10.2010 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 

      
 
 
 
Lp 

Tytuł,  
Autor 
Wydawnictwo 

Ilość 
egz. 

Cena Wartość Uwagi 

1.  13 skarbów / M. Harrisom 
Świat KsiąŜki 

8    

2.  52 historie o zwierzętach / E. Mirkowska 
Siedmioróg 

10    

3.  ABC wychowania / M. Łobocki 
Wydaw. UMCS 

8    

4.  Al Pacino o sobie samym / L. Grobel 
Axis Mundi 

10    

5.  Ala Makota. Maksymalnie ja 1 / M. 
Budzyńska 
Znak 

12    

6.  Ala Makota. Maksymalnie ja 2 / M. 
Budzyńska 
Znak 

12    

7.  Alice bardzo się stara / P. Reynolds 
Znak 

12    

8.  Ally radzi dziewczynom. Główna rola /  
M. Cabot 
Amber 

11    

9.  Ally radzi dziewczynom. Klasowa gwiazda /  
M. Cabot 
Amber 

11    

10.  Ally radzi dziewczynom. Nowa w klasie /  
M. Cabot 
Amber 

11    

11.  Ally radzi dziewczynom. Przeprowadzka /  
M. Cabot 
Amber 

11    

12.  Amazonka / J. Pałkiewicz 
Zysk i S-ka 

1    

13.  Anioł stróŜ / D. Koontz 
Albatros 

12    

14.  Apte. Niedokończona powieść / M. Kowalski, 
P. Głuchowski 
Ha!art 

1    

15.  Arabska perła / M. Gargash 
Remi 

12    

16.  Arabska Ŝona / T. Valko 
Prószyński Media 

10    

17.  Assegai / W. Smith 
Albatros 

12    

18.  Awantura o Basię / K. Makuszyński 
NK 

5    

19.  Bajki robotów / S. Lem 7    
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Agora 
20.  Barbara Brylska w najtrudniejszej roli / B. 

Rybałtowska 
Axis Mundi 

10    

21.  Biała gorączka / J. Hugo-Bader 
Czarne 

1    

22.  Bob Budowniczy. Dźwig 
Egmont 

10    

23.  Bob Budowniczy. Koparka 
Egmont 

10    

24.  Bob Budowniczy. Walec 
Egmont 

10    

25.  BoŜe Narodzenie w Lost River / F. Flagg 
Wydawnictwo Literackie 

7    

26.  Bóg i terror historii / K. Dorosz 
Wyd. Nauk. Semper 

1    

27.  Bracia odnalezieni. Brothers reunited / S. 
Dziwisz, D. Rosen 
WAM 

1    

28.  Brak wiadomości od Gurba / E. Mendoza 
Znak 

9    

29.  Być  Szkotem / S. Connery 
Albatros 

10    

30.  Cevdet bej i synowie / O. Pamuk 
Wydawnictwo Literackie 

3    

31.  Chłopak z kresów. Pamiętnik lubelskiego 
kupca / M. Janikowski 
Muza 

7    

32.  Cienie marzeń / R. Newman 
Amber 

11    

33.  Cierpienia młodego Wertera / J.W. Goethe 
Greg (oprawa twarda) 

3    

34.  CięŜar milczenia / H. Gudenkauf 
Harlequin 

8    

35.  Ciocia Jadzia / E. Piotrowska 
Media Rodzina 

6    

36.  Co słychać w Londynie / J.Quinn 
Amber 

10    

37.  Comedia infantil / H. Mankell 
W.A.B. 

1    

38.  Córka Alchemika / K. Mcmahon  
Insignis 

11    

39.  Cukiernia pod Amorem. Zajezierscy  / M. 
Gutowska-Adamczyk 
Nasza Księgarnia 

8    

40.  Czarny poniedziałek / R. Scott 
Świat KsiąŜki 

9    

41.  Czarodziej. Biografia Paula Coelho / F. Morris 
Drzewo Babel 

1    

42.  Czas na marzenia / L. Kurland 
BIS 

9    

43.  Czerwony ksiąŜę / T. Synder 
Świat KsiąŜki (oprawa twarda) 

6    

44.  Da capo / J. Franczak 
Wydawnictwo Literackie 

2    
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45.  Diament jerozolimski / N. Gordon 
KsiąŜnica 

8    

46.  Diamentowe dziewczyny / J. Wilson 
Media Rodzina 

10    

47.  Dogrywka / A. Szczepańska, K. Gacek 
Nowy Świat 

13    

48.  Doktor Karolina / J. Rogala 
Replika 

9    

49.  Dom duchów / I. Allende 
Muza 

4    

50.  Domek na plaŜy / J. Green  
Sonia Draga 

10    

51.  Droga do piekła / B. Wołoszański 
Wołoszański 

9    

52.  Droga do piekła / M. Axelsson 
W.A.B. 

8    

53.  Droga do raju / P. Simons 
Świat KsiąŜki 

13    

54.  Duchy DŜungli / J. Kasza  
Wydawnictwo Otwarte 

1    

55.  DuŜa dziewczynka / D. Steel 
Świat KsiąŜki 

13    

56.  Dzieci Lampy i kobra królewska / P.B. Kerr 
Albatros 

1    

57.  Dzieci Lampy i królowa Babilonu / P.B. Kerr 
Albatros 

1    

58.  Dziecko z chmur / J. Bigos, B. Mozer 
Nasza Księgarnia 

1    

59.  Dziennik. Tom 1. 1962-1969 / S. MroŜek 
Wydawnictwo Literackie 

5    

60.  El Dorado / J. Pałkiewicz 
Zysk i S-ka 

1    

61.  Emancypacja Mary Bennet / C. McCullough 
Wydaw. Literackie 

8    

62.  Estreicherowie. Kronika rodzinna / K. 
Grzybowska 
Wydaw. Literackie {oprawa twarda) 

5    

63.  Fausta / K. Kofta 
W.A.B. 

10    

64.  Festiwal radości / M. Higgins Clarke 
Prószyński i S-ka 

12    

65.  Fiolet / M. Kozak 
Bellona 

6    

66.  Frytki, fasolki i limuzyny / L. Rasheed 
Akapit-Press 

12    

67.  Furteczki / E. Nowak 
Egmont 

9    

68.  Gdy poluje lew / W. Smith 
Albatros 

11    

69.  Geografia. Egzamin gimnazjalny 2010  
Operon 

1    

70.  Gibraltar i Katyń / T. Kisielewski 
Rebis 

2    

71.  Gra w czerwone / K. Rygiel 
Zysk i S-ka 

4    
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72.  Hamida z zaułka Midakk / Mahfuz NadiŜb 
 Smak Słowa 

7    

73.  Historia. Egzamin gimnazjalny 2010 
Operon 

1    

74.  I była dzielnica Ŝydowska w Warszawie / W. 
Bartoszewski, M. Edelman 
Wydaw. Nauk. PWN 

1    

75.  Idiotka wraca / H. Bakuła 
Świat KsiąŜki 

5    

76.  Indyjski wachlarz / V. Holt 
Prószyński i S-ka 

10    

77.  Inna wersja Ŝycia / H. Kowalewska 
Zysk i S-ka 

13    

78.  Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie / M. 
Radziwon 
W.A.B. 

5    

79.  Jądro ciemności / J. Conrad 
Greg 

3    

80.  Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu / M. 
Grochowska 
Świat KsiąŜki 

3    

81.  Jeśli doczekam jutra / S. Corby , K. Bonella  
Świat KsiąŜki 

10    

82.  Jeździec miedziany / P. Simons 
Świat KsiąŜki (oprawa twarda) 

1    

83.  Juda nieznany / T. Hardy 
Świat KsiąŜki 

5    

84.  JuŜ na zawsze / K. Kingsbury 
Polwen 

12    

85.  JuŜ nie zapomnisz mnie. Opowieść o Henryku 
Warsie / R. Wolański 
Muza 

5    

86.  Kamyczek na nocniczku /  J.Sanschagrin 
Rea 

6    

87.  Kasika Mowka / K. T. Nowak 
Wydaw. Literackie 

1    

88.  Kiedy Bóg odwrócił wzrok / W. Adamczyk 
Rebis 

1    

89.  Kilka godzin przed świtem / D. Koontz 
Albatros 

11    

90.  Kłania się PRL / S. Grodzieńska 
Latarnik 

8    

91.  Kobiety z Czerwonych Bagien / G.Jeromin-
Gałuszka   
Prószyński Media 

1    

92.  Kochanie / R. Banks 
Świat KsiąŜki 

11    

93.  Koniec prawdy absolutnej / T. Bartoś 
W.A.B. 

3    

94.  Koniec Trzeciej Rzeszy / T. Hacker 
Świat KsiąŜki 

5    

95.  Koniec tygodnia / B. Schlink 
Muza 

9    

96.  Koszmarny Karolek. Potrójna paskudna 
porcja / F. Simon 

11    
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Znak 
97.  Koszmarny Karolek. Szatańskie sztuczki / F. 

Simon 
Znak 

11    

98.  Koszmarny Karolek. Zabójczy zbiorek / F. 
Simon 
Znak 

11    

99.  Krwawy trójkąt / V. Kamenie 
Bellona 

3    

100. KsiąŜę mgły / C.R.Zafon 
Muza 

13    

101. Księga miłości / K. McGowan 
Nowa Proza 

1    

102. Kuszenie losu / B. Rybałtowska 
Axis Mundi 

11    

103. Lilith / O. Rudnicka 
Prószyński Media 

9    

104. Lo-teria / M. Piekarska 
Nowy Świat 

12    

105. Lód w Ŝyłach / Y. Sigurdadottir 
Muza 

4    

106. Lśnienie / S. King 
Prószyński i S-ka 

6    

107. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej / 
M. Niezabitowski 
Wydaw. Śląsk 

1    

108. Magia Avalonu / A. Pike 
Wydaw. Dolnośląskie 

8    

109. Mały ksiąŜę / A. Saint-Exupery 
Muza 

1    

110. Mama Mu buduje / J.T. Wieslander 
Zakamarki 

1    

111. Mama Mu na huśtawce / J.T. Wieslander 
Zakamarki 

1    

112. Mama Mu na sankach / J.T. Wieslander 
Zakamarki 

1    

113. Mama Mu nabija sobie guza / J.T. Wieslander 
Zakamarki 

1    

114. Mama Mu sprząta / J.T. Wieslander 
Zakamarki 

1    

115. Martwa natura / J. Fielding 
Świat KsiąŜki 

12    

116. Matka ryŜu / R. Manicka 
Albatros 

10    

117. Mechaniczna pomarańcza / A. Burgess 
Vis-a-vis / Etiuda 

3    

118. Metro 2033 / D. Glukhovsky 
Insignis 

8    

119. Między wiarą, a kościołem / K. Dorosz, S. 
Obirek 
Czarna Owca 

1    

120. Miłość to wszystko, czego potrzebujesz / T. 
Parsons 
Albatros 

10    

121. Misterioso / A. Dahl 9    
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Muza 
122. Mistyfikacja / H. Coben 

Albatros 
13    

123. Młot Edenu / K. Follet 
Albatros 

11    

124. Moje Ŝycie we Francji / J. Child 
Wydaw. Literackie 

1    

125. Mojra. Noc Wilczycy / H. Loevenbruck H. 
Otwarte 

7    

126. Mój Auschwitz / W. Bartoszewski 
Znak 

8    

127. Mój ksiąŜę / J. Quinn 
Amber 

7    

128. Mumia / Gerritsen T. 
Albatros 

11    

129. Mydło, czyli radzimy się powiesić / K. I. 
Gałczyński 
Iskry 

2    

130. Na krawędzi krateru / M. Giedroyc 
Wydaw. Literackie 

5    

131. Na zawsze / N. Roberts 
Harlequin 

8    

132. Największe kłamstwa w historii / W. Weir 
Muza 

9    

133. Nakarmić wilki / M. Nurowska 
W.A.B. 

13    

134. Nawahowie / M. Hyjek 
Tipi 

8    

135. Nazywam się Fryderyk Chopin / A. 
Zgorzeliska 
Media Rodzina 

9    

136. Nie zapomnę … / A. Górska 
Radwan 

8    

137. Niebezpieczna zabawa / H. Norman 
Prószyński i S-ka 

11    

138. Nieposkromiona. Dom nocy. T.4 / Cast P.C. 
KsiąŜnica 

9    

139. Nikt im iść nie kazał / J. Rautszko 
Fundacja Nasza Przyszłość 

1    

140. Nocni wędrowcy / W. Jagielski 
W.A.B. 

8    

141. O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu / H. 
Murakami 
Muza 

6    

142. Oddaj mi dzieci / D. Al.-Nahi 
Świat KsiąŜki 

1    

143. Odgłos gromu / W. Smith 
Albatros 

11    

144. Odnalezieni. Prawdziwe historie 
adoptowanych / A. Kamińska 
Wydaw. Literackie 

1    

145. Ofiara w środku zimy / M. Kallentofs 
Rebis 

7    

146. Ojciec chrzestny / M. Puzo 2    
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Albatros 
147. Opowieść Oliviera / E. Segal 

Albatros 
1    

148. Ostatni raz / A. Gavalda 
Świat KsiąŜki 

12    

149. Padniesz trupem ślicznotko / J. Collins 
Albatros 

11    

150. Pakt zabójców / M. Gallo 
W.A.M. 

7    

151. Pamiętniki wampirów. Księga 3. Dusze cieni / 
L.J. Smith 
Amber 

12    

152. Pan Samochodzik i dziwne szachownice / Z 
Nienacki 
Warmia 

1    

153. Papierowy motyl / M. Krajniewska 
Novae Res 

8    

154. Paryska pokojówka / E. Grocholska 
Prószyński i S-ka 

9    

155. Pasja Ŝycia / J. Pałkiewicz 
Zysk i S-ka 

1    

156. Pączki, bolączki i dramaty księŜniczki / L. 
Rasheed 
Akapit-Press 

12    

157. Pendragon. Quillańskie igrzyska / D.J. 
MacHale 
Rebis 

11    

158. Piąta góra / P. Coelho 
Drzewo Babel (oprawa miękka) 

1    

159. Pinokio / C. Collodi 
Greg 

3    

160. Płomienna narzeczona/I. Lorentz 
Sonia Draga 
 

1    

161. Pod kopułą / S. King 
Prószyński Media 

1    

162. Podniebny lot. Mój sekretny jednoroŜec / L. 
Chapman 
Adamus 

12    

163. Podręcznik wojownika światła / P. Coelho 
Drzewo Babel 

1    

164. PodróŜniczka / D. Gabaldon 
Świat KsiąŜki 

1    

165. Pokój doskonały / A. Oz 
Świat KsiąŜki 

3    

166. Pomimo wszystko / K. Kingsbury 
Vocatio 

12    

167. Pora umierania . W. Smith 
Albatros 

11    

168. Portret w sepii / I. Allende 
Muza 

4    

169. Powrót / V. Hislop 
Albatros 

6    

170. Powrót niani / E. McLaughlin, N.Kraus 
Znak 

13    
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171. Powrót o zmierzchu. Pamiętniki wampirów / 
L.J.Smith 

12    

172. Poza horyzonty / J. Mela 
G+J RBA 

11    

173. Prawdziwy cud / N. Sparks 
Albatros 

9    

174. Przesunąć horyzont / M. Wojciechowska 
Otwarte 

1    

175. Przygoda z owcą / H. Murakami 
Muza 

10    

176. Przygody Boba Budowniczego 
Egmont 

8    

177. Przygody Sherlocka Holmesa / A.C. Doyle 
Rytm 

4    

178. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain 
Greg 

1    

179. Randki z piekła / K. Harrison 
Amber 

11    

180. Rdzawe szable, blade kości / A. Tarnowski 
W.A.B. 

12    

181. Requiem / R. Young 
KsiąŜnica 

10    

182. Rozdzielił nas ocean / K. Kingsbury 
Polwen 

12    

183. Roztargniona dziewczyna / J. Święcicka 
Bellona 

8    

184. Sabatina / S. James 
Klub Dla Ciebie 

1    

185. Sekrety notatnika / E. Hass 
Bauer-Weltbild Media 

6    

186. Sieć. Ostatni bastion SS / B. Wołoszański 
Wydaw. Wołoszański 

10    

187. Skazana na piekło / N. Welsh  
Hachette Polska Sp. z o.o 

1    

188. Skrzypce z Auschwitz / A.M. Angels 
Muza 

8    

189. Sorry, przepraszam / G. Jones 
Muza 

7    

190. Sprawy osobiste i inne wiersze rozproszone / J. 
Iwaszkiewicz 
Czytelnik 

1    

191. Sprawy serca / D. Steel 
Świat KsiąŜki 

13    

192. Stara baśń / J.I.Kraszewski 
Greg 

1    

193. Stieg Larsson MęŜczyzna, który odszedł za 
wcześnie / B. Forshaw 
Świat KsiąŜki 

5    

194. Sto dni po ślubie / E. Giffin 
Otwarte (nie kieszonkowe wydanie) 

1    

195. Studnia wieczności. Magiczny krąg 3 / L. 
Bray 
Wydaw. Dolnośląskie 

7    

196. Syberiada polska / Z. Domino 
Emka 

1    
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197. Sycylijczyk / M. Puzo 
Muza 

12    

198. Ślub / N. Sparks 
Albatros 

8    

199. Świt / T. Lebbon 
Amber 

9    

200. Ta trzcina Ŝyje / P. S. Buck 
Muza 

10    

201. Tajemnica domku na drzewie. Mój sekretny 
jednoroŜec / L. Chapman 
Adamus 

12    

202. Tajemnica Magdaleny / K. Zychla 
Koinonia 

2    

203. Tamtego lata na Sycylii / M. de Blasi 
Świat KsiąŜki 

1    

204. Tatiana i Aleksander / P. Simons 
Świat KsiąŜki 

1    

205. Tego lata w Zawrociu / H. Kowalewska 
Zysk i S-ka 

1    

206. Ten obcy / I. Jurgielewiczowa 
Nasza Księgarnia 

2    

207. Testament Matarese’a / R. Ludlum 
Albatros 

8    

208. Trzeci klucz / J. Nesbo 
Wydaw. Dolnośląskie 

8    

209. Trzy córki pani Liang / P. S. Buck 
Muza  

10    

210. Tupac Amaru II / J. Molenda 
Świat KsiąŜki 

5    

211. Tysiąc dni w Orvieto / M. Blasi 
Wydaw, Literackie 

1    

212. Tysiąc dni w Toskanii / M. Blasi 
Wydaw. Literackie 

1    

213. Tysiąc dni w Wenecji/ M. Blasi 
Wydaw. Literackie 

1    

214. Uciec jak najwyŜej / E. Matuszewska 
Iskry 

10    

215. Uciekinierzy / R. Muchamore 
Egmont 

3    

216. Ukryte stronice. Opowieść o jednym domu, 
dwóch rodzinach i Holokauście / E. Einhorn 

Znak 

 

1    

217. Upadek gigantów / K. Follett 
Albatros 

10    

218. Upadek wróbla / W. Smith 
Albatros 

12    

219. Upadli / K. Lauren 
Mag 

9    

220. Uprowadzone / L. Hoodless, Ch. Lunnon 
Hachette Polska 

10    

221. Uśmiech Lisy / Napoli D.J. 
Jaguar 

6    
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222. W dalekim kraju / L. Holeman 
Świat KsiąŜki 

13    

223. W rajskiej dolinie wśród zielska / J. Hugo-
Bader 
Czarne 

6    

224. Wakacje z piekła / C. Clark, C. Gray 
Amber 

11    

225. Warcraft. Rozbicie / R. Knaak 
Isa 

1    

226. Warcraft. Studnia wieczności / R. Knaak 
Isa 

1    

227. WąŜ w kaplicy / T. Piątek 
W.A.B. 

6    

228. Weź moje serce / M. Higgins Clarke 
Prószyński I S-ka 

10    

229. Wieczna księŜniczka / P. Gregory  
KsiąŜnica 

10    

230. WWW.1939.com.pl / M. Ciszewski 
War Book 

3    

231. WWW.1944.com.pl / M. Ciszewski 
War Book 

3    

232. Wybacz, ale będę ci mówiła skarbie / F. 
Moccia 
Muza 

9    

233. Wybrane problemy osób starszych / A. 
Nowicka 
Impuls 

2    

234. Wzburzenie / P. Roth 
Czytelnik 

3    

235. Yellow bahama w prąŜki / E. Nowak 
Czarna Owca 

9    

236. Zakładniczka / C. Rojas 
Hachette 

1    

237. Zakochana cheerleaderka / K. Scott 
Znak 

11    

238. Zapach malin / M. Krajniewska 
Papierowy Motyl 

6    

239. Zapasy z Ŝyciem / E.-E. Schmidt 
Znak 

10    

240. Zbrodnie liczby pierwszej / R. Calderon 
Muza 

8    

241. Zhańbiona / J. Sanghera 
Prószyński Media 

1    

242. Zielony trabant / K. Gacek 
Nowy Świat 

10    

243. Złodziej toŜsamości / E. Spindler  
G+J Gruner+Jahr Polska 

10    

244. Złoty kompas / Ph. Pullman 
Albatros 

1    

245. Zmrok / T. Lebbon 
Amber 

9    

246. Zmyślona / K. Michalak 
Albatros 

13    

247. Zwaśnione serca / L. Kurland 
BIS 

7    
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248. śona Adama / M. Rakusa 
W.A.B. 

1    

249. śycie i czasy Michaela K. / J. M. Cootze 
Znak (oprawa twarda) 

1    

250. śycie intymno-emocjonalne osób starszych / 
A. Kowgier 
Impuls 

1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ………………………………………. 
                                                                                   ( podpis/ podpisy osoby/osób uprawnionych) 
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RP 3/K/9/2010                                                                                                     Załącznik nr 3 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art.24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. Ust. Z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji 
istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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  RP 4/K/9/2010                                                                                          Załącznik nr 3 A 
 
OŚWIADCZENIE  
 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 
szczególności: 
1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienaleŜycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 
3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 
2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem 
zwolnienia, odroczenia, rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 
4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego 
5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary. 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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 RP 4/K/9/2010 
 

                 
 
                Umowa ………………/wzór umowy – zał. Nr 4 do SIWZ 
 Zawarta w dniu  ……………. 2010 r, w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655),  pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną 
w Kielcach ul. M Konopnickiej 5, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd 
Miasta w Kielce, pod numerem RIK-7/02, 
NIP – 657-24-54-840     REGON 292652791, 
 zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: 
 
 1. DYREKTORA                                   -  Andrzeja Maćkowskiego 
a,  …………………………………………………………………………………. 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta ………. pod …………… – 
zaświadczenie z dnia ……….r. 
/wpisana do KRS , nr KRS………….., Sądu Rejonowego w ……,   
Zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ,  reprezentowanym  przez: 

1.   ……………………………..                                           -   
                                                        
                                                             § 1 
 
Przedmiotem umowy jest dostawa  przez DOSTAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, do jego 
siedziby na koszt i ryzyko Dostawcy –  ksiąŜek bibliotecznych w ilości według załączonego do 
zamówienia wykazu, stanowiącego załącznik Nr 1 do  umowy, ilość ksiąŜek i cena zostały ustalone w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr RP 3/K/9/2010 
                                                              
                                                              § 2 
 Wartość zamówienia  wynosi: 
1. KsiąŜki biblioteczne: 
 
Wartość netto: …………..zł, słownie:  …………………………………………..zł,  
  0% podatek VAT w kwocie … zł 
Razem brutto: …………….zł, słownie: …………………………………………zł,  
Za  … Pakietów/ części  zamówienia, w ilości ….woluminów tak jak w zał. Nr 1 do umowy. 

                                                       § 3 
 

 Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez DOSTAWCĘ w terminie do21 dni od daty podpisania 
umowy, na warunkach określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem uniewaŜnienia umowy.                   
                                                             § 4 
 
DOSTAWCA przedstawi całościową fakturę VAT wraz ze wszystkimi dostarczanymi  ksiąŜkami 
bibliotecznymi. 
 
                                                            § 5 
Zapłata naleŜności nastąpi z konta ZAMAWIAJĄCEGO przelewem, w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia ksiąŜek i całościowej faktury VAT przez DOSTAWCĘ na konto podane na FV.                                                                                                                                                                                                                                        
                                                             § 6 
 
DOSTAWCA gwarantuje wymianę uszkodzonych ksiąŜek  w terminie 30 dni, licząc od momentu 
otrzymania pisemnego potwierdzenia odbioru ksiąŜek przez Zamawiającego  
 z wyszczególnieniem ilości i tytułów ksiąŜek zakwalifikowanych do wymiany.  
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                                                               § 7 
 

1. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 3 i 6 Umowy, Dostawca zapłaci na 
rzecz Zamawiającego karę umowną, w wysokości 1 % wartości zamówienia za kaŜdy dzień 
opóźnienia.   

2. W przypadku gdy Dostawca nie zrealizuje dostawy w całości lub zrealizuje ją pomniejszoną o 
więcej niŜ 25% zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  wartości 
zamówienia.   

3. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości 
zamówienia, o której mowa w § 2. 

                                       
                                                               § 8 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
                                                               § 9 
 
Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać 
polubownie, w przypadku gdy nie będzie to moŜliwe, poddadzą się orzecznictwu sądu właściwego w 
Kielcach. 
 
                                                               § 10 
 
Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy pod rygorem 
niewaŜności.    
                                                              § 11 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla kaŜdej ze stron 
 
                                                              § 12 
 
Integralną częścią niniejszej umowy jest zał. Nr 1, wykaz  ksiąŜek bibliotecznych.              
 

  

 

 

 

                                                                             

         DOSTAWCA :                                                                       ZAMAWIAJĄCY:       
 
 
 
                                                                                                                                            
 .......................................................                                      ……………………………….                                        
                                            
 
 


