
 
Kielce, 2011-02-21 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP1/K/2/2011. 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 303 części/pakiety w 
ilości 1475 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: 
  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(wymagana forma dokumenty – oryginał lub kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z 
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oryginałem przez Wykonawcę, )w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) 
niniejszej specyfikacji (wymagana forma dokumenty – oryginał)   
terminu składania ofert ( wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)    
 
C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :  
 
C.1)  Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.4) i B.1),  składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
Ŝe :  
1). Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej, niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2). Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej, niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
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. 
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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 
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 
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(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 
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 2011-03-01, 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: 2011-03-01 do godz. 12.00 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5  w sekretariacie  
 
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-03-01, o godz. 12.00 
Miejska Biblioteka Publiczna 
 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5  w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów 
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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. 
  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.  
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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 
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,  
2) jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, w terminie 10 dni od daty przesłania  
3) 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, gdy okaŜe się, ze wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek do uniewaŜnienia 
postępowania.  
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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: 

        postanowień zawartych  w umowie: 

1. Zmiana ceny za wykonanie   - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT 
 
 
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: 
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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 
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 
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mogą one być udostępnione.  
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 1/K/2/2011                                                                                                  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: RP1/K/2/2011, 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.  
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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 1/K/2/2011 
Załącznik nr 2 do SIWZ                           Pieczątka oferenta
                         

Formularz cenowy 
do zamówienia publicznego z dnia 22.02.2011 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 

      
 
 
 
Lp 

Tytuł,  
Autor 
Wydawnictwo 

Ilość 
egz. 

Cena 
netto 

Podatek 
VAT 

Cena     
brutto 

Wartość Uwagi 

1.  10 pytań, na które nauka nie znalazła 
(jeszcze) odpowiedzi / M. Halon 
Wydaw. Literackie 

3      

2.  12x śmierć / M. Pauli 
Artest 

11      

3.  1Q84. T.2 / H. Murakami 
Muza 

6      

4.  Agnieszki Osieckiej i Jeremiego 
Przybory listy na wyczerpanym papierze  
Agora 

6      

5.  Akademia Pana Kleksa/ 
J. Brzechwa 
Zielona Sowa 

5      

6.  Ale to nie wszystko / J. Archer 
Rebis 
(oprawa twarda) 

7      

7.  Amnezja / L. Unger 
Świat KsiąŜki 

8      

8.  Amok / K. Bala 
Croma 

6      

9.  Anaruk chłopiec z Grenlandii / A. i Cz. 
Centkiewiczowie 
Nasza Księgarnia 

1      

10.  Anna Karenina / L. Tołstoj 
Zielona Sowa (oprawa twarda) 

1      

11.  Bar na końcu światła / R. Sadaj 
Skrzat 

4      

12.  Bez skrupułów / T. Clancy 
Buchmann 

9      

13.  Bez skrupułów / T. Gerritsen 
Mira  

13      

14.  Bez śladu/ 
B. Linwood 
Świat KsiąŜki 

1      

15.  Biała lwica / H. Mankell 
W.A.B. 

1      

16.  Biblioteka cieni / M. Birkegaard 
Świat KsiąŜki 

1      

17.  Blondynka w Brazylii/ 
Beata Pawlikowska 
G+J RBA 

11      

18.  Blondynka w Himalajach/ 
B. Pawlikowska 
G+J RBA 

11      
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19.  Błękitna godzina. Nieśmiertelni 2 / A. 
Noel 
Wydaw. Dolnośląskie 

6      

20.  Błysk flesza / Ch. Linker 
Nasza Księgarnia 

6      

21.  Bornholm, Bornholm / H. Klimko-
Dobrzaniecki 
Znak 

4      

22.  Boska komedia/ 
A .Dante 
Greg 
 (opraw. twarda) 

2      

23.  Burka miłości / R. Monforte 
Świat KsiąŜki 

13      

24.  Candy / K. Brooks 
Media Rodzina 

4      

25.  Carskie Polki / E. Watała 
Rytm 

9      

26.  Chat i Bernie na tropie / S. Quinn 
Wydaw. Literackie 

1      

27.  Chata/ 
W.P. Young  
Nowa Proza 

1      

28.  Chłopaki w sofixach / J. Porada 
Prószyński i S-ka 

10      

29.  Chorwacja. Przewodnik / S. 
Massalovitch 
PPWK 

2      

30.  Chwała mojego ojca, zamek mojej 
matki / M. Pagnol 
Esprit 

6      

31.  Cień Hipokratesa / D. Newman 
Znak 

5      

32.  Cień niedźwiedzia / R. Doman 
Księgarnia Św. Jacka 

1      

33.  Cień wspomnień / K. Nepomucka 
Akapit-Press 

10      

34.  Cierń miasta lwa / L. Lum 
Hachette 

1      

35.  Cierpienia młodego Wertera/ 
J.W. Goethe 
Zielona Sowa 
(opraw. twarda) 

4      

36.  Cięcie / G. Weston 
Znak 

4      

37.  Ciotka Julia i skryba / M.V.Llosa 
Znak 

1      

38.  Claude i Kamille/ 
S. Cowell 
Bukowy Las 

7      

39.  Córka Agamemnona / I. Kadare 
Świat KsiąŜki 

6      

40.  Cukiernia pod Amorem. Cieślakowie 
M. Adamczyk-Gutowska 
Nasza Księgarnia 

3      
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41.  Cukiernia pod Amorem. Zajezierscy/ 
M. Adamczyk-Gutowska 
Nasza Księgarnia 

3      

42.  Czarna Mańka/ 
A.Bonarski, S. Staszewski 
Kosmos Kosmos 
(twarda) 

5      

43.  Czarna operacja / A. Błotnicka 
Nasza Księgarnia 

6      

44.  Czas prawdziwej miłości / O 
Nowakowski 
ON 

4      

45.  Czerwony rower / A. Kozłowska 
Otwarte 

1      

46.  Ćwiczenia z utraty / A. Tuszyńska 
Wydaw. Literackie 

8      

47.  Depresja u dzieci i młodzieŜy/ 
Radziwiłowicz W. 
Impuls 

4      

48.  Dłoń . M. Dąbrowski 
Nasza Księgarnia 

4      

49.  Długi marsz / S. Rawicz 
GORD 

1      

50.  Dobre geny / H. Cygler 
Rebis 

1      

51.  Dobrze jest jak jest / A. Proulx 
Salamandra 

2      

52.  Dogoterapia we wspomaganiu nauki i 
usprawnieniu techniki czytania/ 
B. Kulisiewicz 
Impuls 

4      

53.  Dom pod fioletową latarnią / L. 
Restrepo 
Amber 

1      

54.  Dom tysiąca nocy / M. Wolny 
Prószyński i S-ka 

1      

55.  Druga połowa Ŝyje dalej / S. Hannah 
Gruner+Jar Polska 

7      

56.  Drzewo sprawiedliwości / M. 
Warneńska 
Axis Mundi 

7      

57.  Duchy w polskich zabytkach / J. 
Sobczak 
Świat KsiąŜki (oprawa twarda) 

5      

58.  Dunkierka / H. Sebag-Montefiore 
Rebis 

4      

59.  Dwa wybory / D. Wolfer 
Nasza Księgarnia 

7      

60.  Dziady / A. Mickiewicz 
Greg (oprawa twarda) 

3      

61.  Dziedzictwo Templariuszy / S. Berry 
Sonia Draga 

11      

62.  Dziennik toskański / T. Capponi-
Borawska 
Rosner&Wspólnicy 

1      
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63.  Dziewczyna z Buenos / A. E. 
Kamieniecka 
Czarne 

1      

64.  Dziewczyna znad Rio Paraiso / A. 
Veloso 
Świat KsiąŜki 

10      

65.  Dziewczynka w zielonym sweterku / K. 
Chiger, D. Peisner 
PWN 
 

7      

66.  Dziewczynki ze świata maskotek /A. 
Snellman 
Świat KsiąŜki 

5      

67.  DŜuma/ 
A. Camus 
Literat 

3      

68.  Egipt. Przewodnik 
PPWK 

2      

69.  Ever. Nieśmiertelni 1 / A. Noel 
Wydaw. Dolnośląskie 

6      

70.  Excalibur / B. Cornwell 
Erica 

12      

71.  Ferdydurke/ 
w. Gombrowicz 
Wydaw. Literackie 

1      

72.  Filary ziemi / K. Follett 
Albatros 

1      

73.  Filozof i wilk / M. Rowlands 
W.A.B. 

3      

74.  Fioletowy hibiskus / N.A. Chimamanda 
Zysk i S-ka 

1      

75.  Fragmenty / M. Monroe 
Wydaw. Literackie 

6      

76.  Gajka i Jacek Kuroniowie / K. 
Skrzydłowska-Kalukin K. 
Czerwone i Czarne 

7      

77.  Gdybym była aniołem / U. Sipińska 
Zysk i S-ka (oprawa twarda) 

10      

78.  Gdybym była czekoladą / K. Magier 
Akapit-Press 

9      

79.  Gębolud / R. Jędrzejewska-Wróbel 
Literatura 

1      

80.  Gorzka czekolada / L. Lokko 
Świat KsiąŜki 

1      

81.  Gottland / M. Szczygieł 
Czarne 

4      

82.  Gra o Ferrin / K. Michalak 
Albatros 

1      

83.  Gra o śmierć/ 
B. Barton 
Amber 

1      

84.  Grecja. Przewodnik 
PPWK 

1      

85.  Greckie pomidory, czyli nowy dom na 
końcu drogi / J. Nicklasson-Młynarska 

1      
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Czarna Owca 
86.  Grzechotka/ 

J. Jodełka 
WAB 

4      

87.  Hania Humorek ratuje świat / M. 
McDonald 
Egmont 

10      

88.  Hodowcy lalek / U. Sipińska 
Zysk i S-ka 

9      

89.  I będę Ŝyć / J. Nielsen 
Świat KsiąŜki 

1      

90.  Ja Cię kocham, a ty śpisz wampirze/ 
K. Sparks 
Amber 

8      

91.  Ja wam pokaŜę / K. Grochola 
Wydaw. Literackie 

1      

92.  Jak nie umrzeć / J. Garavaglia 
Znak 

1      

93.  Jak przechodzić przez ulicę / E. 
Zubrzycka 
GWP 

1      

94.  Jak zostać królem / P. Conradi 
Świat KsiąŜki 

7      

95.  Jądro ciemności/ 
J. Conrad 
Greg 
(opraw. twarda) 

6      

96.  Jedenaście pazurów/ 
SuperNowa 

3      

97.  Jesienna miłość / N. Sparks 
Albatros 

1      

98.  Kalina Jędrusik / D. Michalski 
Iskry 

9      

99.  Kapelusz na wodzie / W. Bonowicz 
Znak 

1      

100. KaŜdy powszedni dzień / K. Kingsbury 
PWE 

1      

101. Kiedy zegar wybije dziesiątą / A. 
Błotnicka 
Nasza Księgarnia 

4      

102. Kilka myśli o ropusze zwyczajnej / G. 
Orwell 
Świat KsiąŜki 

7      

103. Kobieta na krańcu świata 2 / M. 
Wojciechowska 
G+J RBA (oprawa twarda) 

12      

104. Kochałam psychopatę / B. Bantley 
Hachette 

11      

105. Kochanek dziewicy / P. Gregory 
KsiąŜnica 

2      

106. Kolejność uczuć / M. Sawicka 
Magia Słów 

6      

107. Kołysanka dla mordercy / M. Czubaj 
W.A.B. 

7      

108. Kradzione róŜe / A. Łacina 7      
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Nasza Księgarnia 
109. Kraj utracony. Moja historia Izraela / G. 

Rosenberg 
Czarne 

3      

110. Kreta. Przewodnik 
PPWK 

1      

111. Kroniki Imaginarium Geographica. T.1 
Tu Ŝyją smoki / J.A. Owen 
Nasza Księgarnia 

9      

112. Kroniki Imaginarium Geographica. T.2 
Powrót czerwonego smoka / J.A. Owen 
Nasza Księgarnia 

9      

113. Kroniki Imaginarium Geographica. T.3 
Król Indygo/ J.A. Owen 
Nasza Księgarnia 

9      

114. Kroniki Imaginarium Geographica. T.4 
Cienie smoków / J.A. Owen 
Nasza Księgarnia 

9      

115. Krwawe wino / E. Spindler 
G+J  RBA 

1      

116. Ksiądz Rafał. Niespokojne czasy / M. 
Grabski 
Znak 

1      

117. Kudłata / D. Berg 
Prószyński Media 

1      

118. Lampart poluje w ciemności / W. Smith 
Albatros 

8      

119. Lech Kaczyński. Ostatni wywiad / Ł. 
Warzecka 
Prószyński i S-ka (oprawa twarda) 

4      

120. Londyn. Przewodnik / A. Colombin 
PPWK 

1      

121. Łowcy dusz/ 
J. Piekara 
Fabryka Słów 

8      

122. ŁóŜko / J. L. Wiśniewski 
Świat KsiąŜki 

12      

123. Maleńkie królestwo królewny Aurelki / 
R. Jędrzejewska-Wróbel 
Bajka (oprawa twarda) 

1      

124. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czyli 
Lilka Kossak: biografia poetki/ 
A. Nasiłowska 
„Algo” 
(twarda) 

9      

125. Maria Skłodowska-Curie, kobieta, która 
zmieniła dzieje nauki / P. Steel 
Świat KsiąŜki 

4      

126. Mariola, moje krople / M. Gutowska-
Adamczyk 
Świat KsiąŜki 

9      

127. Marzyłam o Afryce/ 
K. Gallmann 
Zysk i S-ka 

11      

128. Mądrości z Doliny Muminków. 12      
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Wszystko, co dobre dla brzuszka jest 
miłe / T. Jansson 
Nasza Księgarnia 

129.  Między tęsknotą lata a chłodem zimy/ 
L. Perrson  
Czarna Owca (oprawa twarda) 

9      

130. Miłość ci wszystko wypaczy. 
Zwierzenia Georgii Nicolson. Cz.8 / L. 
Rennison 
Egmont 
 

6      

131. Młot na czarownice/ 
J. Piekara 
Fabryka Słów 

8      

132. Moje ja i szkoła integracyjna/ 
A.Lis-Kujawski 
Impuls 

1      

133. Morderca bez twarzy / H. Mankell 
W.A.B. 

1      

134. Motoświat / J. Clarkson 
Insignis 

4      

135. Mysza na wakacjach / T. Matkowski 
SIC! 

3      

136. Na nieludzkiej ziemi / J. Czapski 
Znak 

1      

137. Na psa urok / S. Quinn 
Wydaw. Literackie 

1      

138. Na ratunek / N. Sparks 
Albatros 

1      

139. Na ratunek / S. Hannah 
Gruner+Jar Polska 

6      

140. Najpiękniejsze wiersze i piosenki / A. 
Osiecka 
Prószyński i S-ka 

5      

141. Najsmutniejsze dziecko / C. Glass 
Hachette 

10      

142. Nasza Klasa i co dalej / E. Lenarczyk 
Novae Res 

6      

143. Neapol moja miłość / P. Green 
Prószyński Media 

1      

144. Nie będę Francuzem / M. Greenside 
Świat KsiąŜki 

1      

145. Nie opuszczaj mnie/ 
K. Ishiguro 
Albatros 

1      

146. Nie zatrzymasz mnie / J. Clarkson 
Insignis 

3      

147. Niebezpieczna gra / R. Cook 
Rebis 

13      

148. Niehalo / I. Karpowicz 
Czarne 

3      

149. Niemiecki bękart / C. Läckberg 
Czarna Owca 

11      

150. Niepokorne kobiety, które zmieniły świat 
/ C. de Stefano 

5      
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Wydawnictwo Literackie 
151. Nieprzyjaciel boga / B. Cornwell 

Erica 
12      

152. Niewzruszenie / E. Nowak 
Egmont 
(oprawa twarda) 

9      

153. Nikomu nie mów, Ŝe na imię ci Rachmil/ 
R. de Dijn 
KDC 

5      

154. Norwegia. Przewodnik 
PPWK 

1      

155. Obsoletki / J. Bargielska 
Czarne 

1      

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

5      

157. Ofiara losu / C. Läckberg 
Czarna Owca 

11      

158. Okaleczona / C. Glass 
Hachette 

8      

159. Oliwkowa farma/ 
C. Drinkwater 
Wydaw. Literackie 

5      

160. Opowiadania kołymskie / W. Szałamow 
Rebis (oprawa twarda) 

5      

161. Opowieści celtyckie/ 
K. Janowska 
Nova Res 

4      

162. Opowieść o Darwinie / I. Stone 
Muza 
(oprawa twarda) 

5      

163. OskarŜona : Wiera Gran / A. Tuszyńska 
Wydaw. Literackie 

3      

164. Ostatni dzień Borowa / K. Schuller 
Świat KsiąŜki 

6      

165. Ostatni lot / J. Osiecki, T. Białoszewski 
Prószyński i S-ka 

6      

166. Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji / S. 
Amielin 
Prószyński i S-ka 

2      

167. Ostatnia wieczerza / R. Cusk R. 
Wydaw. Literackie 

8      

168. Oszpecona / R. Al.-Baz 
Hachette 

12      

169. Pamiętnik / N. Sparks 
Albatros 

1      

170. Pamiętnik z powstania warszawskiego/ 
M. Białoszewski 
PIW 

1      

171. Panny i wdowy . T.1-3 / M. Nurowska 
W.A.B. 

1      

172. ParyŜ. Przewodnik 
PPWK 

1      

173. Piaskowy wilk i prawdziwe zmysły / A. 
Lind (oprawa twarda) 

1      
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174. Pinokio/ 
C. Collodi 
Greg 
(opr. twarda) 
 

6      

175. Plan Sary / P. Jaszczuk 
Prószyński i S-ka 

5      

176. Pływanie / N. Keegan 
W.A.B. 

2      

177. Pochwała macochy / M. Vargas 
Znak 

9      

178. PodróŜnik WC / W. Cejrowski 
Bernardinum 

13      

179. Pola Negri. Legenda Hollywood / M. 
Kotowski 
Prószyński i S-ka 

6      

180. Polacy w Wehrmachcie / R. Kaczmarek 
Wydaw. Literackie 

6      

181. Polskie baśnie i legendy / wyb. 
Grzegorz Leszczyński 
Nowa Era 

11      

182. Polskie miasta w baśni i legendzie / B. 
Tylicka 
Literatura 

2      

183. Potwory / S.S. Montefiore 
Świat KsiąŜki 

9      

184. Powstanie Warszawskie widziane z 
Moskwy/ 
N. Iwanow 
Znak 

4      

185. Praga. Przewodnik 
PPWK 

1      

186. Prawiek i inne czasy / O. Tokarczuk 
Wydaw. Literackie 

1      

187. Przebudzenie / K. Kerrigan 
KsiąŜnica 

1      

188. Przeklęte złoto/ 
E. Lowell E. 
Amber 

8      

189. Przemów i przeŜyj / S. Hannah 
Gruner+Jar Polska 

7      

190. Przepis na Ŝycie / N. Pellegrini 
Prószyński Media 

1      

191. Przerwane milczenie / Ch. Link 
Sonia Draga 

1      

192. Przestrzeń za szkłem / S. Mawer 
Świat KsiąŜki 

7      

193. Przygody Tomka na Czarnym Lądzie/ 
A. Szklarski 
Muza 
(opraw. twarda) 

2      

194. Przygody Tomka Sawyera/ 
M. Twain 
Greg 
(opraw. twarda) 

4      
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195. Przypadki Marka M / R. Sadaj 
Skrzat 

2      

196. Przypuszczam, Ŝe wątpię / K. Prewęcka 
Prószyński i S-ka (oprawa twarda) 

6      

197. Psy z z Rygi / H. Mankell 
W.A.B. 

1      

198. Ptaszyna / D. Około-Kułak 
Świat KsiąŜki 

7      

199. Rosyjska zima / D. Kalotay 
Świat KsiąŜki 

8      

200. Rotmistrz Sosnowski. As wywiadu 
Drugiej Rzeczypospolitej / H. Ćwięk 
Wydaw. Literackie (oprawa twarda) 

8      

201. Rozkosze Emmy / C. Schroeiber 
Świat KsiąŜki 

1      

202. Rzymskie dolce vita / P. Green 
Prószyński Media 

1      

203. Samotni.pl / B. Kosmowska 
W.A.B. 

11      

204. Samuraj Neko / R. Liksom 
Kojro (oprawa twarda) 

1      

205. Saturn / J. Dehnel 
Czarne 

8      

206. Sen o Ameryce / M. Viner 
Hachette 

7      

207. Sezon na oliwki / C. Drinkwater 
Wydaw. Literackie 

4      

208. Siedem lat później / E. Giffin 
Wydaw. Otwarte (oprawa twarda) 

12      

209. Siedmiu ze Spandau / L. Joanin-Llobet 
Świat KsiąŜki 

6      

210. Składana wanna/ 
M. Niezabitowska 
Znak 

1      

211. Smak chwili / N. Roberts 
Prószyński i S-ka 

11      

212. Smoleńsk 10.04.2010 / P. Kraśko 
G+J RBA 

5      

213. Sosnowe dziedzictwo / M. Ulatowska 
Prószyński i S-ka 

10      

214. Spełnione marzenia / N. Roberts 
KsiąŜnica 

1      

215. Spiski. Przygody tatrzańskie / W. Kuczok 
W.A.B. 

9      

216. Spod znaku bliźniąt / R. Pilcher 
KsiąŜnica 

1      

217. Spotkanie nad morzem/ 
J. Korczakowska 
Nasza Księgarnia 

2      

218. Straceńcy / B. Wołoszański 
Wołoszański 
 

6      

219. Strategia antylop / J. Hatzfeld 
Czarne 

4      

220. StraŜniczka bramy / M. Zink 1      
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Telbit 
221. StraŜnik kłamstw / S. Martini 

Sonia Draga 
1      

222. Strefa cienia / W. Zender 
Nasza Księgarnia 

1      

223. Szczęśliwej ciąŜy czyli pozytywnie o 
macierzyństwie / D. Tiran 
Edgard 

2      

224. Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki/ 
L. Vargas 
Znak 
(opraw. twarda) 
 

1      

225. Szeptem / M. Sawicka 
Magia Słów 

4      

226. Szepty / I. Matuszkiewicz 
Prószyński Media 

2      

227. Szwecja. Przewodnik 
PPWK 

2      

228. ŚcieŜki Avenidów 
A..Grzelak 
Prószyński i S-ka 

13      

229. Śmiertelni nieśmiertelni / K. Wilber 
Czarna Owca 

1      

230. Świat nowoŜytny a kwestia Ŝydowska 
E. Morin 
Czytelnik 

1      

231. Tajemnica grobowca / S. Berry 
Sonia Draga 

10      

232. Tajemniczy ogród/ 
F.H. Burnett 
Greg 

2      

233. Tak daleko jak nogi poniosą / J.M. Bauer 
SDK 

8      

234. Tamten okrutny wiek / B. Wołoszański 
Wołoszański (oprawa twarda) 

7      

235. Tandem w szkocką kratkę / H. Pasterny 
Credo 

1      

236. Tańcząc w twoich ramionach / Ch. 
Darcas 
Wydaw. Dolnośląskie 

7      

237. Tatusiu, proszę nie / S. Howarth 
Hachette 

6      

238. Tchnienie śniegu i popiołu. T.1 i 2 / D. 
Gabaldon  
Świat KsiąŜki (oprawa twarda) 

1      

239. Ten obcy/ 
I.Jurgielewiczowi 
Nasza Księgarnia 

3      

240. Terapia Pauliny P / R. Sadaj 
Skrzat 

3      

241. Trucicielka / E.-E. Schmitt 
Znak 

10      

242. Trzeci bliźniak / K. Follett 
Albatros 

7      
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243. Trzy połówki jabłka / A. Kozłowska 
Otwarte 

1      

244. Turcja. Przewodnik 
PPWK 

1      

245. Twarzyczka / S. Hannah 
Gruner+Jar Polska 

6      

246. Ty to głupia jesteś / K. Śmigielska 
Skrzat 

7      

247. Tylko dla kobiet / F. Shaunti 
Esprit 

1      

248. Ucieczka z Auschwitz / A. PogoŜew 
Świat KsiąŜki 

6      

249. Ucieczka z Sobiboru / T. Blatt  
Świat KsiąŜki (oprawa twarda) 

5      

250. Uczeń skrytobójcy / R. Hobb 
Mag 

1      

251. Uczeń z zespołem Aspergera/ 
J. Święcicka 
Impuls 

3      

252. Udręki pewnej kasjerki / A. Sam 
Poradnia K 

1      

253. Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu 
dojrzałego katolicyzmu / S. Obirek 
W.A.B. 

1      

254. Uratuj mnie / G. Musso 
Albatros 

1      

255. Uwięzieni / H. Norman 
Prószyński i S-ka 

10      

256. Vita / M. Mazzucco 
W.A.B. (oprawa twarda) 

1      

257. W cieniu klątwy. Nieśmiertelni 3 / A. 
Noel 
Wydaw. Dolnośląskie 

6      

258. W czterdziestym nas matko na Sibir 
zesłali… 
Znak 

5      

259. W innym czasie, w innym Ŝyciu / L.G. 
Persson 
Czarna Owca 

9      

260. W naszym domu / J. Picoult 
Prószyński Media 

13      

261. W roli głównej Tracy Baker / J. Wilson 
Media Rodzina 

12      

262. Wampir z M-3 / A. Pilipiuk 
Fabryka Słów 

9      

263. WciąŜ mnie prześladują / J.L. Carrell 
Świat KsiąŜki 

6      

264. WciąŜ o tobie śnię / F. Flagg 
Nowa Proza 

9      

265. Wielcy ludzie Maria Curie Skłodowska/ 
Litwina 
(twarda) 

1      

266. Wielkie nadzieje / K. Dickens 
Prószyński i S-ka 

6      

267. Wiem Ŝe masz duszę / J. Clarkson 4      
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Insignis 
268. Wirus Judasza / J. Rollins 

Wydaw. Dolnośląskie 
11      

269. Władca Barcelony / Ch. Lorens 
Albatros 

1      

270. Włoskie wesele / N. Pellegrini 
Prószyński Media 

1      

271. Wojna Iwana / C. Merridale 
Rebis 

3      

272. Wojna nie ma w sobie nic z kobiety / S. 
Alksijewicz 
Czarne 

3      

273. Wszystko jest po coś / K. Ziemiec 
Non Fiction 

7      

274. Wybawiciel / J. Nesbo 
Wydaw. Dolnośląskie 

7      

275. Wybór Marty / L. Witek 
Promic 

1      

276. Wybrane zagadnienia z pedagogiki 
specjalnej/ 

A. Zawiślak 
Impuls 

7      

277. Wyjście z cienia / J. Poniedziałek, R. 
Kim 
Czerwone i Czarne 

3      

278. Wyklęte Ŝyciorysy / S. M. Jankowski, J. 
DruŜyńska 
Rebis 

3      

279. Wyszukiwarka szczęścia / A. Hajda 
Nasza Księgarnia 

5      

280. Zabójca z miasta moreli. ReportaŜe z 
Turcji / W. Szabłowski 
Czarne 

1      

281. Zachowane w pamięci / B. Bradford 
KsiąŜnica 

1      

282. Zaczęło się w Monte Carlo / E. Adler 
Amber 

9      

283. Zagadka Aleksandryjska / S. Berry 
Sonia Draga 

9      

284. Zaginiona księga z Salem / K. Hawe 
Niebieska Studnia 

7      

285. Zakaz seksu we wtorki / T. Bloom 
Świat KsiąŜki 

2      

286. Zakazana Ŝona / V. Wermuth 
Hachette 

7      

287. Zasłona dymna / S. Brown 
Świat KsiąŜki 
 

10      

288. Zaufać/ 
J. Szwed 
Nova Res 

5      

289. Zbrodnia i kara / F. Dostojewski 
Greg (wydanie z opracowaniem) 

1      

290. Zbyt wiele szczęścia / A. Munro 
Wydaw. Literackie 

1      
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291. Zdarza się / J. Szulski 
J. Szulski&Co 

1      

292. Zemsta ojca chrzestnego / M. 
Winegardner 
Albatros 

7      

293. Zeszyty don Rigoberta / M. Vargas 
Znak 

8      

294. Zhańbiona / S. Ahmed 
Hachette 

7      

295. Zimno mi mamo / H. Samson 
Open 

1      

296. Zjeść Ŝabę / B. Ostrowicka 
Nasza Księgarnia 

7      

297. Złota młodzieŜ PRL / C. Prasek 
Bellona 

1      

298. Złoto Spartan / C. Cussler 
Amber 

12      

299. Zmorojewo/ 
śulczyk J. 
Nasza Księgarnia 

3      

300. Zrób sobie raj / M. Szczygieł 
Czarne 

3      

301. Zwycięzca jest sam / P. Coelho 
Drzewo Babel 

2      

302. śona astronoma / K. Stefan 
Bukowy Las 

6      

303. śycie prywatne elit Drugiej 
Rzeczypospolitej / S. Koper 
Bellona 

5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ………………………………………. 
                                                                                   ( podpis/ podpisy osoby/osób uprawnionych) 
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RP 1/K/2/2011                                                                                                     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 1/K/2/2011                                                                                         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) 
 
 

 
 
 



 30 

 
 
 RP 1/K/2/2011 
 

                 
 
                Umowa ………………/wzór umowy – zał. Nr 4 do SIWZ 
 Zawarta w dniu  ……………. 2011 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 RP1/K/2/2011 
                                                              
                                                              § 2 
 Wartość zamówienia  wynosi: 
1. KsiąŜki biblioteczne: 
 
Wartość netto: …………..zł, słownie:  …………………………………………..zł,  
  ……   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 21 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:       
 
 
 
                                                                                                                                            
 .......................................................                                      ……………………………….                                        
                                            
 
 
 


