
 
Kielce, 2011-05-26 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP3/K/5/2011. Nazwa 
zadania: Dostawa książek bibliotecznych dla MBP Kielce 
 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna 
Adres zamawiającego: ul Konopnickiej 5    25-406 Kielce 
Telefon:    41 362 70 13, 413685409 
Faks:     41 362 62 15 
Adres strony internetowej:  www.mbp.kielce.pl      : 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 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy,  - Prawo Zamówień 
Publicznych, opublikowany w Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, a także 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 może żądać 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 uzależniony 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 poniżej 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 możliwość składania ofert częściowych 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
     Dostawa książek bibliotecznych – Zamawiający podzielił zamówienie na 375 części/pakiety w 
ilości 1934 woluminów / szt. 
Szczegółowy wykaz tytułów, autora, wydawnictwo oraz ilość zamówionych woluminów zawiera 
załącznik Nr 2 (formularz cenowy) do SIWZ  
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
książki biblioteczne - kod CPV :22113000-5   
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3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
 4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających  
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom: 
    Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
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 należyta 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 książki do siedziby Zamawiającego na 
terenie Kielc ul. M. Konopnickiej 5 
9. Wymagania dot. Gwarancji : uszkodzone, zabrudzone, niekompletne książki, zostaną wymienione przez 
Wykonawcę, na książki nie posiadające wad, odbiór uszkodzonych i dostawa nowych będzie obciążała 
Wykonawcę. Na dostarczone książki zostanie udzielona gwarancja 12 miesięczna. Wymiana uszkodzonych 
książek musi nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i wysłania książek Wykonawcy 
 
IV. Termin wykonania zamówienia : wymagany termin dostawy 14 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, jeżeli 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, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą 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 uważa się za odrzuconą. 
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6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złożona 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 nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie 
spełnia. 
 
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.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych. 
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 
ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
A.4) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 
 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. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
B.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
 
C. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 
C.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” 
C2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenie podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego. 
C3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
C.4). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami  
 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
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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 możliwość porozumiewania się za pomocą faksu : 
Podany w pkt. I niniejszej SIWZ 
           b)Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się droga elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej  podany w pkt I niniejszej SIWZ 
3). W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić się o 
ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów. 
 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną 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 upoważnioną 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 
 
3. Wyjaśnienie treści SIWZ 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ nie 
później, niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2 
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt.XI niniejszej Specyfikacji) terminu składania ofert 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 
pkt,2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczone na 
stronie internetowej: Strona WWW : www.mbp.kielce.pl 
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na 
kierowane  do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
4.Modyfikacja treści SIWZ: 
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. 
2) 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, strona www: www.mbp.kielce.pl  
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy 
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 
będą podlegały nowemu terminowi. 
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4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający 
zamieści w BZP „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa 
Zamówień Publicznych 
6). Niezwłocznie po zamieszczeniu w BZP „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o mianach na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej, strona www: www.mbp.kielce.pl 
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.  
3.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
Zamawiającego. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć 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 upoważnionego 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 
możliwości 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 / 
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane 
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie 
należy załączyć do oferty. 
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 
upoważnionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 



 6 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda 
w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej 
przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż 
termin realizacji zamówienia. 
 
3. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Ofertę należy złożyć 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 książek dla MBP Kielce" 
nie otwierać przed 2011-06-06, godz. godz. 12.00" 
 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać do dnia: 2011-06-06 do godz. 12.00 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5  w sekretariacie  
 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i 
wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-06, 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 należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
 Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen. 
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
   Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy 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, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
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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 każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym 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 poniżej 
  

Nazwa kryterium Waga 
 CENA 100 

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

Oferta z najniższą ceną 
_____________________  x 100% 
         Oferta badana 

 
  100% = 100pkt 
  1% = 1pkt 

  
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym 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 najwyższą 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 
należny 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 ważne.  
 
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 przedłoży 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 także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
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1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.mbp.kielce.pl 
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
6. W przypadku unieważnienia 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) jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, w terminie 10 dni od daty przesłania  
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 
oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. 
terminów. 
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
9. W przypadku, gdy okaże się, ze wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek do unieważnienia 
postępowania.  
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
   1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  zmian zawartej Umowy  oraz określa warunki takich 
zmian:  
Możliwość 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 
2. Zmiana ilości woluminów                                     - w przypadku wyczerpania nakładu 
 
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 także innym podmiotom, jeżeli 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 również 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: 



 9 

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 może 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 
żądanie 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, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli 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: WWW.mbp.kielce.pl 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli 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 
ważnego 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 może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyżej, 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 może przedłużyć 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) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
2) zamieści również na stronie internetowej - Strona WWW, jeżeli 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 ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera 
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
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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 zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 
 
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
- udostępnienie może 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 zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów 
będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki 
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 3/K/5/2011                                                                                        Załącznik nr 1 do SIWZ                      
 
 
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 książek bibliotecznych dla MBP 
Kielce. Numer sprawy: RP3/K/5/2011, 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, że: 
 
    Wykonam zamówienie publiczne w terminie : …………………….  
   Termin płatności:.......... dni  
   Okres gwarancji (wyrażony 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, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
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2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy 
/ wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń 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:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Inne informacje wykonawcy:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
Informacje na temat podwykonawców 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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RP 3/K/5/2011 
Załącznik nr 2 do SIWZ                           Pieczątka oferenta
                         

Formularz cenowy 
do zamówienia publicznego z dnia 26.05.2011 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 

      
 
 
 
Lp 

Tytuł,  
Autor 
Wydawnictwo 

Ilość 
egz. 

Cena 
netto 

Podatek 
VAT 

Cena     
brutto 

Wartość Uwagi 

1.  @ buty_mojego_męża.pl / A. Wisłocka, A. 
Wesołowska 
Media Rodzina 

7 
     

2.  12 rozmów o miłości rok po katastrofie / J. Racewicz 
Zwierciadło 

5 
     

3.  Afery i skandale drugiej Rzeczypospolitej / S. Koper 
Bellona 

11 
     

4.  Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / J. 
Pyżalski 
GWP 

4 
     

5.  Akademia Wampirów / R. Mead 
Nasza Księgarnia 

1 
     

6.  Akademia Wampirów. Pocałunek cienia / R. Mead 
Nasza Księgarnia 

2 
     

7.  Akademia Wampirów. Przysięga krwi / R. Mead 
Nasza Księgarnia 

2 
     

8.  Akademia Wampirów. W szponach mrozu / R. Mead 
Nasza Księgarnia 

2 
     

9.  Alaska. Świat według reportera / P. Kraśko 
National Geographic 

7 
     

10.  Aleja bzów / A. Tyl 
Prozami 

7 
     

11.  Amandine / M. Blasi 
Świat książki 

1 
     

12.  Amazonia / J. Rollins 
Albatros 

1 
     

13.  Ameryka Łacińska / P. Kraśko 
National Geographic 

6 
     

14.  Anatomia buntu / A. Friszke 
Znak 

1 
     

15.  Ania z Avonlea / L.M. Montgomery 
Wydaw. Literackie 

1 
     

16.  Antymobbing. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy 
/ W. Kisiel-Dorohinicki 
One Press 

2 
     

17.  Arabska córka / T. Valko 
Prószyński Media 

11 
     

18.  Arabska pieśń / L. Aboulela 
Remi 

11 
     

19.  Arytmia uczuć / J.L.Wiśniewski, D.Wellman 
G+J Gruner+Jahr Polska 

1 
     

20.  Autoagresja. Mowa zranionego ciała / G. Babiker 
GWP 

1 
     

21.  Babcia w Afryce / B. Meder 
Bernardinum 

2 
     

22.  Bajki / Ch. Perrault 
Siedmioróg 

1 
     

23.  Bajki rymowane w biblioterapii / A. Łaba 
Impuls 

4 
     

24.  Balladyny i romanse / I. Karpowicz 
Wydawnictwo Literackie 
(oprawa twarda) 

1 
     

25.  Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym 
świecie / A. Brauns 
Media Rodzina 

4 
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26.  Biała Maria / H. Krall 
Świat Książki 

8 
     

27.  Biała żyrafa / St. J. Lauren 
W.A.B. 

8 
     

28.  Biały kruk / A. Stasiuk 
Czarne 

1 
     

29.  Biblioteki publiczne w strukturze społecznej / J. 
Kołodziejska 
Stowarzyszenie SBP 

2 
     

30.  Bliski Wschód. Świat według reportera / P. Kraśko 
National Geographic 

7 
     

31.  Blondynka na Sri Lance / B. Pawlikowska 
G+J RBA 

11 
     

32.  Blondynka w Indiach / B. Pawlikowska 
G+J RBA 

11 
     

33.  Błękitnokrwiści 1 / M. de La Cruz 
Jaguar 

1 
     

34.  Błękitnokrwiści 5. Zbłąkany anioł. Krwawe 
walentynki / M. de La Cruz 
Jaguar 

1 
     

35.  Bojowa pieśń tygrysicy / A. Chua 
Prószyński Media 

11 
     

36.  Bóg zapłać / W. Tochman 
Czarne 

1 
     

37.  Bułgaria / J. Bousfield 
Pascal 

1 
     

38.  Bursztynowa komnata / S. Barry 
Sonia Draga 

6 
     

39.  Burza piaskowa / J. Rollins 
Albatros 

1 
     

40.  Buszujący w zbożu / J. Salinger 
Albatros 

3 
     

41.  Buty szczęścia / E. Woydyłło 
Wydaw. Literackie 

1 
     

42.  Byłam po drugiej stronie lustra. Wygrana walka ze 
schizofrenią / A. Lauveng 
SAW Smak Słowa 

5 
     

43.  Cały ten blichtr / V.Andrews 
Prószyński i S-ka 

1 
     

44.  Chata / W. Young 
Nowa Proza 

2 
     

45.  Chciałem być księdzem / I. Nowakowski 
Wydaw. Dolnośląskie 

1 
     

46.  Chemia dla gimnazjalistów / L. Galera 
Eremis 

1 
     

47.  Chichot losu / H. Lemańska 
Zysk – S-ka 

9 
     

48.  Chodzić po wodzie / A. Świderkówna, E. Przybył 
Wydaw. Nauk. PWN 

2 
     

49.  Chorwacja, Bośnia i Hercegowina. Praktyczny 
przewodnik / S. Adamczak 
Pascal 

1 
     

50.  Ciało / T. Gerritsen 
Albatros (oprawa twarda) 

1 
     

51.  Co jest najważniejsze w kłótni / R. Jędrzejewska-
Wróbel 
WSiP 

5 
     

52.  Coma / R. Cook 
Rebis 

1 
     

53.  Córka chana / I. Lorentz 
Sonia Draga 

13 
     

54.  Córka szklarki / A. Grzelak 
Prószyński i S-ka 

1 
     

55.  Córki Hańby / J. Sanghera 
Prószyński Media 

8 
     

56.  Cudowny chłopiec. Mój uzależniony syn / D. Sheff 
Harbor Point Media Rodzina 

7 
     

57.  Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie 
mobbingu / G. Jędrzejek 
LexisNexis 

2 
     

58.  Czarne wzgórza / N. Roberts 
Świat Książki 

12 
     

59.  Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł / M. Piepka, 5      
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M. Pruski 
Świat Książki 

60.  Czarny zakon / J. Rollins 
Albatros 

11 
     

61.  Czaruś mały uciekinier / H. Webb 
Zielona Sowa 

7 
     

62.  Czas czerwonych gór / P. Huloka 
W.A.B. 

3 
     

63.  Dam_radę.blog / Wasza_wszystko_wiedząca 
Akapit Press 

2 
     

64.  Dekorator / B. Akunin 
Świat Książki 

8 
     

65.  Dlaczego mężczyźni kochają zołzy / S. Argov 
G+J Gruner+Jahr 

1 
     

66.  Długi marsz / S. Rawicz 
Gord 

6 
     

67.  Dobry pies / S. Wilson 
Amber 

6 
     

68.  Doktor Dolittle i jego zwierzęta / H. Lofting 
Zysk i S-ka 

2 
     

69.  Dom sióstr / Ch. Link 
Sonia Draga 

9 
     

70.  Dotknąć prawdy / A. van Heugten 
Harlequin 

9 
     

71.  Drewno i korek – do dzieła! 
Jedność 

4 
     

72.  Dzieci pana Astronoma / W. Chotomski 
Sara 

2 
     

73.  Dziennik 1954-1957 / J.J. Lipski 
Więź 

1 
     

74.  Dziennik 1957-1963. T.2 / J. J. Szczepański 
Wydawnictwo Literackie 

3 
     

75.  Dziewczyna, która igrała z ogniem / S. Larsson 
Czarna Owca 

1 
     

76.  Dziewczynka w zielonym sweterku / K. Chimer 
Wydaw. Nauk. PWN 

1 
     

77.  Dziewięć wcieleń kota Deweya / V. Myron 
Znak 

12 
     

78.  Dziwna staruszka / R. Jędrzejewska-Wróbel 
WSiP 

7 
     

79.  Dźwig Darka. Mały chłopiec / E. Beaumont 
Olesiejuk 

7 
     

80.  Dżok. Legenda o psiej wierności / B. Gawryluk 
Literatura 

7 
     

81.  Efekt Lolity. Wizerunek nastolatek we współczesnych 
mediach / M. G. Durham 
Prószyński i S-ka 

1 
     

82.  Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / M. 
Jąder 
Impuls 

6 
     

83.  Ewangelia według  szatana / P. Graham 
Albatros 

1 
     

84.  Ewangelia według Jezusa Chrystusa / J. Saramago 
Rebis 

1 
     

85.  Felix, Net i Nika oraz bunt maszyn / R. Kosik 
Powergraph 

12 
     

86.  Figa tęskni za domem / H. Webb 
Zielona Sowa 

9 
     

87.  Filip i mama, która zapomniała / P. Lindenbaum 
Zakamarki 

6 
     

88.  Francja Vichy / R.O. Paxton 
Bukowy las 

3 
     

89.  Franklin i lekcje muzyki / P. Bourgeois 
Debit 

11 
     

90.  Franklin i stoper / P. Bourgeois 
Debit 

11 
     

91.  Franklin i Wielkanoc / P. Bourgeois 
Debit 

11 
     

92.  Franklin ma czkawkę / P. Bourgeois 
Debit 

11 
     

93.  Franklin urządza piknik / P. Bourgeois 
Debit 

11 
     

94.  Gdzie jest Rudek? / H. Webb 8      
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Zielona Sowa 
95.  Gniew Meleghorna. Opowieści z Borgaanu / P. Rejdak 

Dark 
12 

     

96.  Good night Dżerzi / A. Głowacki 
Świat Książki 

1 
     

97.  Gorzka miłość / M. Warneńska 
Poradnia K 

8 
     

98.  Gotuj z Julią / J. Child 
Wydaw. Literackie 

1 
     

99.  Góry na opak czyli rozmowy o czekaniu / O. 
Morawska 
National Geographic 

3 
     

100.  Gra o tron / G. Martin 
Zysk i S-ka (oprawa twarda) 

1 
     

101.  Gra w kości / E. Cherezińska 
Zysk i S-ka 

8 
     

102.  GRU. Radziecki wywiad wojskowy / W. Suworow 
Rebis 

6 
     

103.  Grzech aniołów / Ch. Link 
Sonia Draga 

10 
     

104.  Grzeczna / G. Dahle, S. Nygus 
EneDueRabe 

5 
     

105.  Gustaw Holoubek. Filozof bycia / P. Łopuszański 
Rytm 

3 
     

106.  Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie / P. Mitzner 
Wydaw. Literackie 

7 
     

107.  Harry Potter i komnata tajemnic / J. Rowling 
Media Rodzina (oprawa twarda) 

1 
     

108.  Hodowla nastolatka domowego / A. de Rancourt 
W.A.B. 

8 
     

109.  Hotel na rozdrożu / D. Macomber 
Harlequin 

8 
     

110.  I ktoś rzucił za nim zdechłego psa / J. Rolin 
Czarne 

2 
     

111.  Idę w tango. Romans histeryczny / J. Fabicka 
W.A.B. 

11 
     

112.  Intelektualiści / P. Johnson 
Zysk i S-ka 

1 
     

113.  Iza Buntowniczka / M. Fox 
Akapit-Press 

11 
     

114.  Ja inkwizytor. Bicz boży / J. Piekara 
Fabryka Słów 

2 
     

115.  Ja inkwizytor. Dotyk zła / J. Piekara 
Fabryka Słów 

3 
     

116.  Jeden  dzień / D. Nicholas 
Świat Książki 

2 
     

117.  Jedna bogata, druga biedna / L. Lokko 
Świat Książki 

10 
     

118.  Jerozolima. Biografia / S.S. Montefiore 
Magnum 

8 
     

119.  Jest taki piękny słoneczny dzień / B. Engelking 
Centrum Badań nad Zagładą Żydów 

1 
     

120.  Jeszcze dzisiaj nie usiadłam / A. Drotkiewicz 
Czarne 

5 
     

121.  Józefina. Trylogia o żonie Napoleona cz.1 / S. 
Gulland 
Bukowy Las 

8 
     

122.  Judenjagd Polowanie na Żydów 1942-1945 / J. 
Grabowski 
Centrum Badań nad Zagładą Żydów 

1 
     

123.  Kajtkowe przygody / M. Kownacka 
G&P 

2 
     

124.  Kalinka / A. Lipińska 
Dobra Literatura 

8 
     

125.  Karetka Mietka. Mały chłopiec / E. Beaumont 
Olesiejuk 

7 
     

126.  Kariera Emmy Harte / B. T. Bradford 
Książnica 

2 
     

127.  Karski / A. Żbikowski 
Świat Książki 

7 
     

128.  Każdy jest inny / R. Jędrzejewska-Wróbel 
WSiP 

6 
     

129.  Kiedy ulegnę / Ch-R. Lee 1      
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Świat Książki 
130.  Kluczowe zagadnienia przysposobienia 

funkcjonowania rodzin adopcyjnych / J.J. Błeszyński 
Impuls 

2 
     

131.  Kobieta na Marsie, mężczyzna na Wenus / Alix Girod  
de l’Ain 
Świat Książki 

6 
     

132.  Kobieta na zakręcie / A. Maruszeczko 
TRIO 

6 
     

133.  Kobiety w pewnym wieku / E. Buchan 
Niebieska Studnia 

8 
     

134.  Kochanie, chcę Ci powiedzieć / L. Young 
Prószyński i S-ka 

9 
     

135.  Kolejka Błażeja. Mały chłopiec / E. Beaumont 
Olesiejuk 

8 
     

136.  Kolekcjoner / A. Kava 
Harlequin 

13 
     

137.  Komeda. Księżycowy chłopiec / E. Batura 
Rebis 

5 
     

138.  Koniec niewinności / J-Y. Potel 
Znak 

3 
     

139.  Koniec wiosny w Lanckoronie / A. Błotnicka 
Nasza Księgarnia 

8 
     

140.  Kosmos i ziemia. Dowiedz się prawdy 
Ibis 

1 
     

141.  Kosmos. Ilustrowana encyklopedia 
ARTI 

1 
     

142.  Kosmos. Podróż wśród gwiazd / P. Grego 
Wilga 

1 
     

143.  Kosmos. Poznaj Świat 
Liwona 

1 
     

144.  Koszmarny Karolek gnębi dogłębnie / F. Simon 
Znak 

11 
     

145.  Koszmarny Karolek jedzie na wakacje / F. Simon 
Znak 

11 
     

146.  Kościuszko-książę chłopów / A. Storozynski 
W.A.B. 

2 
     

147.  Kość z kości / D. Gabaldon 
Świat Książki 

1 
     

148.  Kresy Kresów. Stanisławów / T. Olszański 
Iskry 

6 
     

149.  Kronika ptaka nakręcacza / H. Murakami 
Muza 

1 
     

150.  Kroniki Kresu. Rycerze zimy 5 / P. Stewart 
Egmont 

1 
     

151.  Kryptonim Ikar / R. Ludlum 
Albatros 

4 
     

152.  Krzyś jest wyjątkowy / Ch. Amenta 
GWP 

1 
     

153.  Kto pokocha psotkę / H. Webb 
Zielona Sowa 

9 
     

154.  Lato w jagódce / K. Michalak 
Wydaw. Literackie 

11 
     

155.  Legendy polskie / W. Chotomska 
Jaworski 

2 
     

156.  Lenin / A.F. Ossendowski 
LTW (oprawa twarda) 

1 
     

157.  Liczby Charona / M. Krajewski 
Znak (oprawa twarda) 

12 
     

158.  Linia życia / J. Picoult 
Prószyński i S-ka 

13 
     

159.  Listy 1926-1953 / M. Dąbrowska, J. Stempowski 
Biblioteka Więzi 

1 
     

160.  Listy 1954-1958 / M. Dąbrowska, J. Stempowski 
Biblioteka Więzi 

1 
     

161.  Listy 1959-1965 / M. Dąbrowska, J. Stempowski 
Biblioteka Więzi 

1 
     

162.  Listy 1965-1996 / E. Axer, S. Mrożek 
Wydawnictwo Literackie 

1 
     

163.  Literatura i malarstwo / A. Biała 
Wydaw. Szkolne PWN 

1 
     

164.  Łotr / T. Canavan 
Galeria Książki 

10 
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165.  Łódka Jurka. Mały chłopiec / E. Beaumont 
Olesiejuk 

7 
     

166.  Łzy księżyca / N. Roberts 
Libros 

1 
     

167.  Magia papieru / P. Romano 
Jedność 

6 
     

168.  Magia przeznaczenia / B. Rybałtowska 
Axis Mundi 

13 
     

169.  Makatka / K. Grochola, D. Szelągowska 
Wydaw. Literackie 

11 
     

170.  Małe Mózgofalki poznają ludzkie ciało / C. Bingham 
G+J RBA 

7 
     

171.  Małe Mózgofalki poznają zwierzęta / C. Bingham 
G+J RBA 

7 
     

172.  Martwe jezioro / O. Rudnicka 
Prószyński i S-ka 

1 
     

173.  Masło przygodowe / B. Stenka 
Literatura 

6 
     

174.  Matka Polka / Z. Orlińska 
Akapit Press 

4 
     

175.  Matura 2011. Vademecum. Chemia 
Operon 

2 
     

176.  Matura 2011. Vademecum. Fizyka 
Operon 

2 
     

177.  Matura 2011. Vademecum. Matematyka 
Operon 

2 
     

178.  Media, wartości, wychowanie / M. Ejsmont, B. 
Kosmalska 
Impuls 

4 
     

179.  Metro 2034 / G. Glukhovsky 
Insignis (oprawa twarda) 8 

     

180.  Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet / S. Larsson 
Czarna Owca 

1 
     

181.  Mgiełka porzucona kotka / H. Webb 
Zielona Sowa 

9 
     

182.  Miej trochę wiary / M. Albom 
Świat Książki 

1 
     

183.  Między wierszami / M. Domagalik, J. L. Wiśniewski 
W.A.B. 

7 
     

184.  Miłosz. Biografia / A. Franaszek 
Znak 

6 
     

185.  Moi przyjaciele, moje kochanki / M. Levy 
Albatros 
 

10 
     

186.  Moja Afryka / K. Choszcz 
Bernardinum 

1 
     

187.  Moja kolorowa księga ozdób. Pomysły dla małych 
rączek 
Jedność 

6 
     

188.  Moja prawie siostra / K. McKain  
Akapit Press 

8 
     

189.  Moje Zycie, mój czas. Wspomnienia / Maria ze 
Zdzichowskich Sapieżyna  
Wydaw. Literackie 

7 
     

190.  Monidło. Życie po Kato-tacie / H. Opfer 
Czarna Owca 

10 
     

191.  Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji 
interpersonalnej / pod red. J. Stewarta 
Wydaw. Nauk. PWN 

1 
     

192.  Motor Marka. Mały chłopiec / E. Beaumont 
Olesiejuk 

9 
     

193.  Motyl / L. Genowa 
Papierowy Księżyc 

2 
     

194.  Mój ojciec generał Anders / A. Anders-Nowakowska 
Rytm 

9 
     

195.  Musiałam odejść. Wspomnienia żony i syna Osamy bin 
Lagena / J. Sasson 
Znak  

8 
     

196.  Musisz to komuś powiedzieć / B. Ciwoniuk 
Literatura 

8 
     

197.  Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków / W. 4      
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Korzeniowska 
Impuls 

198.  Myślę, że cię kocham / A. Pearson 
Albatros 

10 
     

199.  Na gorącym uczynku / H. Coben 
Albatros 

13 
     

200.  Nadberezyńcy / F. Czarnyszewicz 
Arcana 

4 
     

201.  Najpiękniejsze zabawy sprzed lat dla dzieci  
Jedność 

5 
     

202.  Natalii 5 / O. Rudnicka 
Prószyński Media 

11 
     

203.  Nie do wiary! Fascynujące rekordy świata 
Jedność 

2 
     

204.  Nie lubię łaskotek / M. Aboff 
GWP 
 

1 
     

205.  Nie odchodź Julio / E. Barańska 
Telbit 

10 
     

206.  Niebieski autobus / B. Kosmowska 
W.A.B. 

1 
     

207.  Niebieskie migdały / K. Zyskowska-Ignaciak 
Nasza Księgarnia 

6 
     

208.  Niebo jest wszędzie / J. Nelson 
Amber 

6 
     

209.  Niebo w kałużach / A. Gotfryd 
Czarna Owca 

5 
     

210.  Niedziela nad Sekwaną / S. Vreeland 
Bukowy Las 

11 
     

211.  Niedziela, która zdarzyła się w środę / M. Szczygieł 
Czarne 

2 
     

212.  Norwegia Wood / H. Murakami 
Muza 

3 
     

213.  Nudzimisie / R. Klimczak 
Skrzat 

6 
     

214.  O psie, który jeździł koleją / R. Pisarski 
Sara 

2 
     

215.  Odpowiedzialni rodzice. Z doświadczeń psychologa / 
M. Kościelska 
Impuls 

6 
     

216.  Odsłony, czyli rozmowy z córką / H. i M. Hamar 
Impuls 

3 
     

217.  Odwaga matki / M.-L. Picat 
Czarna Owca 

8 
     

218.  Ojciec chrzestny / M. Puzo 
Albatros 

2 
     

219.  Oko węża. Opowieści z Borgaanu / P. Rejdak 
Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrz. 

12 
     

220.  Oliwkowa farma / C. Drinkwater 
Wydaw. Litwrackie 

 
     

221.  Oliwkowe żniwa / C. Drinkwater 
Wydaw. Literackie 

11 
     

222.  Oliwkowy szlak / C. Drinkwater 
Wydaw. Literackie 

11 
     

223.  Omerta / M. Puzo 
Albatros 

7 
     

224.  Opium w rosole / M. Musierowicz 
Akapit Press 

7 
     

225.  Osaczona / P.C.Cast 
Książnica 

9 
     

226.  Ostatnie polowanie / W. Wilbur 
Albatros 

1 
     

227.  Oszukać Hitlera. Największy podstęp w dziejach 
wywiadu / B. Macintyre 
Znak 

8 
     

228.  Oszukać przeznaczenie / J. Jackson 
G+J Gruner+ Jahr 

1 
     

229.  Pałac Północy / C.R. Zafon 
Muza 

13 
     

230.  Pamiętajki / D. Niewola 
Impuls 

4 
     

231.  Pamiętnik nastolatki 2 ½ / B. Andrzejczuk 
Rafael 

12 
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232.  Pamiętnik nastolatki 2.0 / B. Andrzejczuk 
Rafael 

12 
     

233.  Pamiętniki wampirów : Północ / L. J. Smith 
Amber 

12 
     

234.  Panna Forbelin / S. Chwin 
Tytuł 

5 
     

235.  Papier – do dzieła! 
Jedność 

5 
     

236.  Pensjonat Sosnówka / M. Ulatowska 
Prószyński Media 

10 
     

237.  Piekła nie ma dna / B. Snella-Mrozik 
Media Rodzina 

1 
     

238.  Pilot i ja / A Bahdaj 
Lieteratura 

3 
     

239.  Płonący brzeg / W. Smith 
Albatros 

9 
     

240.  Po co na świecie są dziwne słowa / R. Jędrzejewska-
Wróbel 
WSiP 

4 
     

241.  Pod napięciem / J. Deaver 
Prószyński Media 

1 
     

242.  Podmorska wyspa / I. Allenie 
Muza 

2 
     

243.  Podstawy dydaktyki / F. Bereźnicki 
Impuls 

5 
     

244.  Pokochaj mnie mamo / C. Harte 
Hachette 

9 
     

245.  Pokój / E. Donoghue 
Sonia Draga 

12 
     

246.  Porzucone ofiary / J. Deaver 
Prószyński Media 

2 
     

247.  Powrót nauczyciela tańca / H. Mankell 
W.A.B. 

12 
     

248.  Prawie w domu / P. Jenoff 
G+J Gruner + Jahr 

11 
     

249.  Projekt szczęście / G. Rubin 
Nasza Księgarnia 

4 
     

250.  Proroctwo sióstr / M. Zink 
Telbit 

1 
     

251.  Prosto i presto / A/ Lucci 
Lucci editore 

1 
     

252.  Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny 
z perspektywy nizin społecznych / L. Yiwu 
Czarne 

4 
     

253.  Prowincja / B. Kosmowska 
Zysk i S-ka 

1 
     

254.  Przebudzenie / I. Matuszkiewicz 
Prószyński i S-ka 

1 
     

255.  Przemoc w wychowaniu rodzinnym / J. Maćkowicz 
Impuls 

8 
     

256.  Przepowiednia / P.C.Cast 
Mira 

11 
     

257.  Przerwane powstanie polskie 1914 / L. Moczulski 
Bellona 

3 
     

258.  Przez kraj ludzi zwierząt i bogów / A.F. Ossendowski 
Zysk i S-ka 

1 
     

259.  Rodzeństwo starsze i młodsze / R. Jędrzejewska-
Wróbel 
WSiP 

4 
     

260.  Rogaś z Doliny Roztoki / M. Kownacka 
G&P 

3 
     

261.  Rok osła / J. Gruza 
Świat Książki 

2 
     

262.  Rok w poziomce / K. Michalak 
Wydaw. Literackie 

1 
     

263.  Roman Wilhelmi. I tak będę wielki / M. Rychlik 
Rytm 

9 
     

264.  Romans palce lizać / G. Kasdepke 
G+J Gruner+Jar Polska 

9 
     

265.  Rotmistrz / M. Zacharski 
Zysk i S-ka 

7 
     

266.  Rozmowy ze świnką Halinką / R. Jędrzejewska-
Wróbel 

5 
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Bajka 
267.  Rozwód od Armatniego /  / J. Karman 

Nasza Księgarnia 
1 

     

268.  Rzeka krwi. Podróż do pękniętego serca Afryki / T. 
Butcher 
Carta Blanca 

7 
     

269.  Saint-Exupery. Ostatnia tajemnica / L. Vanrell, J. 
Prudel 
Znak 

4 
     

270.  Samuraj Neko / R. Liksom 
Kojro 

1 
     

271.  Saturn / J. Dehnel 
W.A.B. 

1 
     

272.  Serce narodu koło przystanku / W. Nowak 
Czarne 

1 
     

273.  Sezon na oliwki / C. Drinkwater 
Wydaw; Literackie 

3 
     

274.  Siostry wampirki. Pełnokrwiste przygody / F. Gehm 
MAK 

11 
     

275.  Siostry wampirki. Przyjaciółki na krew i życie / F. 
Gehm 
MAK 

11 
     

276.  Siostry wampirki. Spotkanie z duchem Mortusa / F. 
Gehm 
MAK 

11 
     

277.  Słońce na miedzy. U Pana Boga na Podlasiu / J. 
Rybiński 
Instytut Wydawniczy Kreator 

1 
     

278.  Słowacja. Praktyczny przewodnik / W. Rusin, B. 
Zygmańska, P. Klimek 
Pascal 

1 
     

279.  Słownik wiedzy o teatrze / D. Kosiński 
Wydaw. Szkolne PWN 

1 
     

280.  Słownik. Matematyka 
Greg 

2 
     

281.  Słowo o mobbingu, czyli jak sobie radzić z 
dręczycielem / W. i M. Warecki 
Poltext 

2 
     

282.  Sługa boży / J. Piekara 
Fabryka Słów 

1 
     

283.  Sługa boży / J. Piekara 
Fabryka Słów 

1 
     

284.  Spektakl korupcji / D. Liss 
Sonia Draga 

13 
     

285.  Spokojnie bez nerwów. Sprawdzone metody 
rozwiązywania konfliktów rodzinnych / C. 
Semmelroth 
Jedność 

5 

     

286.  Spotkamy się pod drzewem ombu / S. Montefiore 
Świat Książki 

10 
     

287.  Stanisławów jednak żyje / T. Olszański 
Iskry 

6 
     

288.  Stary człowiek i morze / E. Hemingway 
Muza 

2 
     

289.  Strefa cienia. Trzy lata z psychopatą – historia 
prawdziwa / W. Zender 
Nasza Księgarnia 

10 
     

290.  Swobodny upadek, jak we śnie / L.G. Persson 
Czarna Owca 

9 
     

291.  Szare śniegi Syberii / R. Sepetys 
Nasza Księgarnia 

9 
     

292.  Szkoła, miłość i inne diety / R. Brande 
Otwarte 

5 
     

293.  Szlak kości / E. Griffiths 
Wydawnictwo Literackie 

9 
     

294.  Śmieciarka Jarka. Mały chłopiec / E. Beaumont 
Olesiejuk 

7 
     

295.  Śmierć na Manhattanie / J. Deaver 
C&T 

2 
     

296.  Śmiertelne zlecenie / K. Rygiel 
Zysk i S-ka 

7 
     

297.  Świat według Garpa / J. Irwing 
Prószyński Media 

1 
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298.  Świat według psa / D. Sumińska 
Wydawnictwo Literackie 
(oprawa twarda) 

4 
     

299.  Świat według współczesnych wyzwań i zagrożeń / pod 
red. J. Simonidesa 
Scholar 

3 
     

300.  Tajemnica / S. Brown 
Harlequin 

11 
     

301.  Talizman z jeziora / A. Kumor 
G+J Gruner +Jahr 

3 
     

302.  Taniec z aniołem / A. Edwardsson 
Czarna Owca 

1 
     

303.  Tańcz ze mną / K. Kingsbury 
Polwen 

2 
     

304.  Te ściany są zimne i inne opowiadania / T. Capote 
Świat Książki 

1 
     

305.  Tkaniny – do dzieła! 
Jedność 

2 
     

306.  To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej 
/ M. Baranowska 
Czarne 

7 
     

307.  To nie mogło się zdarzyć / J. Stern 
Imprint 

2 
     

308.  Tomek w krainie kangurów / A. Szklarski 
Muza 

3 
     

309.  Topografia żydowskiej pamięci. Obraz krakowskiego 
Kazimierza we współczesnej literaturze / I. Suchojad 
Universitas 

1 
     

310.  Trans / M. Gretkowska 
Świat Książki 

9 
     

311.  Triumf owiec / L. Swann 
Amber 

12 
     

312.  Trzecia tajemnica / S. Barry 
Sonia Draga 

11 
     

313.  Trzy filiżanki herbaty / G. Mortenson 
Sonia Draga 

2 
     

314.  Tupcio Chrupcio. Ja się nie boję / A. Casals 
Wilga 

10 
     

315.  Tupcio Chrupcio. Przedszkolak na medal / A. Casals 
Wilga 

11 
     

316.  Twoje dziecko nie musi być tyranem / M. Winterhoff 
Media Rodzina 

11 
     

317.  Tworzywa sztuczne – do dzieła! 
Jedność 

3 
     

318.  U2. The Name of Love. Inspiracje, znaczenia i 
historie tekstów U2 / A. Morandi 
Replika 

1     
 

319.  Ukrwienia / J.L.Wiśniewski 
Wydawnictwo Literackie 

10 
     

320.  Ulica Świętego Wawrzyńca / K. Siesicka 
Akapit Press 

1 
     

321.  USA. Świat według reportera / P. Kraśko 
National Geographic 

4 
     

322.  Uśmiech losu / B. T. Bradford 
Wydaw. Dolnośląskie 

1 
     

323.  Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu / A. Dudek, Z. 
Zblewski 
Wydaw. Szkolne PWN 

4 
     

324.  Villa Mirabella / P. Pezzelli 
Wydawnictwo Literackie 

10 
     

325.  W imię zasad / M. Harny 
Prószyński Media 

5 
     

326.  W kraju mężczyzn / H. Matar 
SAW Smak Słowa 

2 
     

327.  W objęciach ciemności / A. Ivy 
Amber 

1 
     

328.  W polskiej dżungli / A. F. Ossendowski 
LTW (oprawa twarda) 

2 
     

329.  W poszukiwaniu domu / H. Webb 
Zielona Sowa 

4 
     

330.  Wampir z sąsiedztwa / K. Sparks 
Amber 

8 
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331.  Warszawianka. Wyzwolenie. Noc listopadowa / S. 
Wyspiański 
Zielona Sowa 

1 
     

332.  Watykan. Mroczna historia światowej potęgi / Klaus-
Rudiger Mai 
Sonia Draga 

9 
     

333.  Wciąż mnie prześladują / J.L. Carrell 
Świat Książki 

2 
     

334.  Według ojca, według córki. Historia rodu / J. 
Krzyżanowski, M. Krzyżanowska-Mierzewska 
W.A.B. 

6 
     

335.  Wieczni / A. Katsu 
Prószyński i S-ka 

5 
     

336.  Wielki projekt / S. Hawking 
Albatros 

3 
     

337.  Wieża z klocków / K. Kotowska 
Media Rodzina 

7 
     

338.  Wiosna 1941 / I. Fink 
W.A.B. 

5 
     

339.  Władza miecza / W. Smith 
Albatros 

9 
     

340.  Własny pokój / B. Ciwoniuk 
Znak 

5 
     

341.  Włosy mamy / G. Dahle 
EneDueRabe 

3 
     

342.  Woda dla słoni / S. Gruen 
Rebis (oprawa twarda) 

10 
     

343.  Wojna o biały fartuch / R. Jędrzejewska-Wróbel 
WSiP 

4 
     

344.  Wołanie z oddali / A. Edwardsson 
Czarna Owca 

1 
     

345.  Wróć Alfiku / H. Webb 
Zielona Sowa 

6 
     

346.  Współczesne teorie i nurty wychowania  / B. 
Śliwierski 
Impuls 

3 
     

347.  Wszystko inne poczeka / B. Ciwoniuk 
Telbit 

3 
     

348.  Wszystko się jeszcze ułoży… / A. Auschitzka 
Jedność 

2 
     

349.  Wychowanie dziecka. Księga pytań i odpowiedzi / K. 
Zajdel 
Harmonia 

5 
     

350.  Wyć się chce / B. Ostrowicka 
Nasza Księgarnia 

8 
     

351.  Wyrok na Galileusza i inne mity o nauce i religii  
Centrum Myśli Jana Pawła II 

1 
     

352.  Wyspa na ulicy Ptasiej / U. Orlev 
Media Rodzina 

1 
     

353.  Wystarczy, że jesteś / M. Gutowska-Adamczyk 
Nasza Księgarnia 

11 
     

354.  Z tobą lub bez ciebie / C. Matthews 
Remi 

11 
     

355.  Zabójcze wibracje / C. Cussler 
Amber 

10 
     

356.  Zaginione białe plemiona / R. Orizio 
Czarne 

2 
     

357.  Zakazane wrota / T. Tarzani 
W.A.B. 

1 
     

358.  Zamek z piasku, który runął / S. Larsson 
Czarna Owca 

1 
     

359.  Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na 
ekran a rozwój dziecka / R. Patzlaff 
Impuls 

4 
     

360.  Zeus&Spółka. Mity dla dzieci / G. Kasdepke 
Literatura 

4 
     

361.  Zimowy monarcha / B. Cornwell 
Erica 

1 
     

362.  Zła córka / J. Levy 
Sonia Draga 

11 
     

363.  Złodziej dłoni / J.T. Ellison 
Harlequin 

1 
     

364.  Złota czara / H. James 6      
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Prószyński Media 
365.  Złote serca czy złote żniwa  / M. Chodakiewicz 

The Facto 
4 

     

366.  Zollowie. Opowieść rodzinna / A. Zoll 
Wydaw. Literackie 

4 
     

367.  Zośka / B. Waniek 
Skrzat 

4 
     

368.  Zuzia i jej kotek / L. Schneider 
Harbor Point Media Rodzina 

6 
     

369.  Zuzia idzie do dentysty / L. Schneider 
Harbor Point Media Rodzina 

6 
     

370.  Zuzia w szpitalu / L. Schneider 
Harbor Point Media Rodzina 

6 
     

371.  Żmijojad / W. Suworow 
Rebis 

9 
     

372.  Żona Beduina / M. van Geldermalsen 
Wydaw. Nauk. PWN 

10 
     

373.  Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej / S. 
Koper 
Bellona 

1 
     

374.  Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią / B. 
Engelking, J. Grabowski 
Centrum Badań nad Zagładą Żydów 

2 
     

375.  Żyjący z wilkami / S. Eblis, P. Junor 
W.A.B. 

1 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ………………………………………. 
                                                                                   ( podpis/ podpisy osoby/osób uprawnionych) 
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RP 3/K/5/2011                                                                                                     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. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,Nr 161, poz.1078) 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji 
istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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 wyżej 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 3/K/5/2011                                                                                         Załącznik nr 3 A 
 
OŚWIADCZENIE  
 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Oświadczamy, że 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 nienależycie, 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, jeżeli 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, rozłożenia 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 także 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 wyżej 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 3/K/5/2011 
 

                 
 
                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,  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 –  książek bibliotecznych w ilości według załączonego do 
zamówienia wykazu, stanowiącego załącznik Nr 1 do  umowy, ilość książek i cena zostały ustalone w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr RP3/K/5/2011 
                                                              
                                                              § 2 
 Wartość zamówienia  wynosi: 
1. Książki 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 do 14 dni od daty podpisania 
umowy, na warunkach określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem unieważnienia umowy.                   
                                                             § 4 
 
DOSTAWCA przedstawi całościową fakturę VAT wraz ze wszystkimi dostarczanymi  książkami 
bibliotecznymi. 
 
                                                            § 5 
Zapłata należności nastąpi z konta ZAMAWIAJĄCEGO przelewem, w terminie do 21 dni od daty 
dostarczenia książek i całościowej faktury VAT przez DOSTAWCĘ na konto podane na FV.                                                     
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                                                                § 6 
 
DOSTAWCA gwarantuje wymianę uszkodzonych książek  w terminie 30 dni, licząc od momentu 
otrzymania pisemnego potwierdzenia odbioru książek przez Zamawiającego  
 z wyszczególnieniem ilości i tytułów książek zakwalifikowanych do wymiany.  
    
                                                                                                     
                                                               § 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 każdy dzień 
opóźnienia.   

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

3. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 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 możliwe, poddadzą się orzecznictwu sądu właściwego w 
Kielcach. 
 
                                                               § 10 
 
Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy pod rygorem 
nieważności.    
                                                              § 11 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron 
 
                                                              § 12 
 
Integralną częścią niniejszej umowy jest zał. Nr 1, wykaz  książek bibliotecznych.              
 

                                                                             

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


