
 
Kielce, 2013-02-06 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP 1/K/02/2013. Nazwa 
zadania: Dostawa książek bibliotecznych dla MBP Kielce 
 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach 
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      : adres e’mail ; 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, Nr 182,poz. 1228  
z 2011r, Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz.484 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 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. 
U. Nr 282, poz. 1650), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. Nr 282 poz. 1649). 
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. zamówienie dotyczy: Dostawy książek bibliotecznych – Zamawiający podzielił zamówienie na 329 
części/pakietów w ilości 1456 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   
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających  
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom: 
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    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 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, 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. 
 
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 
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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. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
 
B.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
B.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 
 
 B.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. (A2, A3,A5.A6) dla każdego 
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
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: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
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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. 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 
           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: 
 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 : 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: 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: 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, tj. do 
dnia 20.03.2013r.  
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 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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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 2013-02-18, godz. godz. 10.00" 
 
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: 2013-02-18 do godz. 10.00 
 
 Na adres ; Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach 
 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: 2013-02-18, o godz. 10.00 
w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Kielcach 
 25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5  w dziale Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
   Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT . 
 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, 
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. 
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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: 
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. 
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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, jeżeli 
zawiadomienie zostało wysłane faxem lub droga elektroniczną ,  
    lub 
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: 
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 
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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 -  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 -  www.mbp.kielce.pl, 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 
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. 
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 RP1/K/02/2013                                                                                      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 w Kielcach  
Ulica M. Konopnickiej 5  
25-406 Kielce 
  
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę książek bibliotecznych dla MBP 
Kielce. Numer sprawy: RP1/K/02/2013, 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: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   
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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. 
 
 
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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RP1/K/02/2013 
Załącznik nr 2 do SIWZ                           Pieczątka oferenta
                         

Formularz cenowy 
do zamówienia publicznego z dnia 06.02.2013 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 

      

L.p. Tytuł,    Autor   Wydawnictwo Il. egz. 
Cena 
netto 

Podatek 
Vat 

Cena 
brutto 

Wartość Uwagi 

1 36 tydzień /Sarenbrant Sofie Czarna 
Owca 

5       
2 365 bajek Disneya. T.2   Egmont 

10       
3 Akty wiary / E. Segal Albatros 1       
4 Amerykański matoł / M. Wichowski   

Warszawska Firma Wydawnicza 1       
5 Anaruk, chłopiec z Grenlandii 

/Centkiewicz Czesław Nasza 
Księgarnia 3       

6 Anna Karenina / L. Tołstoj   Znak 5       
7 Arka ognia / Ch. Palov   Bellona 

9       
8 Arystokracja. Polskie rody / M. K. 

Schirmer   PWN 9       
9 Autocad 2012 i 2012.pl ćwiczenia 

praktyczne / M. Babiuk   Helion 3       
10 Baśnie / H. Ch. Andersen Zielona Sowa 1       
11 Baśnie i legendy polskie / Nasza 

Księgarnia    (seria: Z Biblioteki 
Wydawnictw Nasza Księgarnia) 9       

12 Bezlitosne. Pretty Little Liars 10 / S. 
Shepard.    Wyd. Otwarte 10       

13 Białe trufle / N.M.Kelby Znak 
1       

14 Bohaterowie i zdrajcy / P. Słowiński   
Videograf 9       

15 Borneo / M. Wojciechowska    G+J 
RBA 10       

16 Bóg nie weźmie w tym udziału / K. 
Koziołek Wyd. Manufaktura tekstów 1       

17 Bractwo Bang Bang / Marinovich 
Greg, Silva Joao    Wydawnictwo Sine 
Qua Non 2       

18 Bulldog / M. Baraniecki Warszawska 
Firma Wydawnicza 1       

19 Burza / Cross Julie    Bukowy Las 5       
20 Byłam białą różą / K. Falińska Novae 

Res 1   

 

   
21 Cacko / K. Sienkiewicz    Prószyński i 

s-ka 10       
22 Cała prawda o mężczyznach / I.K. 

Smith   G+J Gruner 8       
23 Chłopiec w walizce / L. Kaaberbol   

Papierowy Księżyc 11       
25 Chmurdalia / J. Bator   W.A.B. 

8       
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26 Ciemniejsza strona Greya/ James e. L. 
Sonia Draga 2       

27 Cień alchemika / P. Pevel   ŚK 
13       

28 Ciepła głód/ Błeszyńska K. Marceli 
Szpak 1       

29 Córka Kleopatry/ Moran M. Sonia 
Draga  1       

30 Córka kupca   Thorn I.   Świat Książki 

1       
31 Córka Wokulskiego / Roman 

Praszyński MWK 5       
32 Cyrk nocy /  Morgenstern Erin   Świat 

Książki 4       
33 Czarna kawaleria / K. Śledziński   Znak 

6       
34 Czarna wdowa atakuje/ Matuszkiewicz 

I. W.A.B. 1       
35 Czarne sekundy / K. Fossum   

Papierowy Księżyc 11       
36 Czarodziejka Lili i magiczne żarty / 

Knister Papilon 8       
37 Czarodziejka Lili stawia szkołę na 

głowie/   Knister   Papilon 8       
38 Czarownik / W. Smith Albatros 

1   

 

   
39 Czas na mnie. Opowieść o Maćku 

Kozłowskim / A. Kowalska   Czerwone 
i Czarne 7       

40 Czas obcych władców / I. Valle   Noir 
Sur Blanc 8       

41 Czerwone krzesło Magiczne drzewo / 
Maleszka Andrzej Znak 1       

42 Dania jednogarnkowe / Jackowska 
Wanda    Publicat 3       

43 Dar / A. Croggan / Galeria Książki 
1       

44 Długa ziemia/ Prachett T.   Prószyński i 
S-ka 11       

45 Dni krwi i światła gwiazd/Laini T.   
Amber 4       

46 Dobre geny/ Cyder H. Rebis 
1       

47 Dom z marzeń / D.Macomber 
Harlequin 8       

48 Dookoła świata / ks. A. Boniecki   
Tygodnik Powszechny 8       

49 Dotknięcie pustki  / Joe Simpson 
STAPIS Wydawnictwo S.c. 1       

50 Dotyk Julii    Tahereh Mafi Otwarte 

6       
51 Droga "Ponurego". Rys biograficzny 

majora Jana Piwnika / W. Konigsberg 
Rytm 1       

52 Drood /  Simmons Dan    Mag 2       
53 Druga szansa/ Pavrons T. Albatros 1       
54 Drugi przekręt Natalii /Rudnicka Olga   

Prószyński Media 12       
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55 Drużyna. Wyrzutki / J. Flanagan Jaguar 

1       
56 Duma i zauroczenie / N. Roberts 

Harlequin 1   
 

   
57 Duża kieszeń na kłopoty / A.Mańczyk 

NK 1       
58 Dwa serca / L. Summers Akapit Press 1       
59 Dyrektywa Jansona / R. Ludlum   

Albatros 10       
60 Dzieci z Bullerbyn / A. Lindgren NK 

(oprawa twarda) 1       
61 Dziedzictwo / Webb Katherine   

Insignis 10       
62 Dziedziczki / A. Pilipiuk Fabryka Słów 

1       
64 Dziennik Mistrza i Małgorzaty/   

Bułhakow M.   Muza (twarda) 7       
65 Dziennik. T.3 1980-1989/   Mrożek S.   

Wydaw. Literackie (twarda) 5       
66 Dziewczyna ze śniegiem we włosach/ 

Schulman N. Amber 2       
67 Dziewczyna, która zniknęła/ Burke A./ 

Replika 1       
68 Dziewiąty mag 1 / A.R. Reystone   NK 11       
69 Dziewiąty mag 2 / A.R. Reystone   NK 

10       
70 Dziewiętnaście sekund    Charras Pierre 

Cyklady 7       
71 Dżuma / A. Camus PIW 1       
72 Dżungla / Cussler C.   Amber    

12       
73 Egzekutor / S. Dąmbski   Karta 5       
74 Elmer. Wielka księga przygód/   Mekce 

D.   Papilon (twarda) 9       
75 Elżbieta II. Portret monarchini/Bedell 

S.   Wydaw. Dolnośląskie (twarda) 3       
76 Fajna Babka ale Ciacho Mrozowska -

Szaciłło Monika 1000 stopni 2       
77 Fałszywe lustra / Łukjanienko Siergiej    

Mag 
2       

78 Fałszywy trop / H. Mankell W.A.B. 
(oprawa twarda) 1       

79 Felix, Net i Nika oraz świat Zero 2. 
Alternauci / R. Kosik   Powergraph 12       

80 Florka, listy do Józefiny/   
Jędrzejewska-Wróbel R.   Literatura 
(twarda) 5       

81 Gabriela Gabi Kownacka / E. 
Dziewoński   LTW 10       

82 Gangster Squad. Pogromcy mafii/   
Liebermann P.   Prószyński i S-ka 

2       
83 Gestapo / S. Hassel Erica 2       
84 Gra anioła / C.R. Zafon Muza (oprawa 

twarda) 1       
85 Granice szaleństwa / L. Child, D. 

Preston   G+J Gruner 13       
86 Grzechy / P.Jordan G+J Gruner 1       
87 Gustaw i ja / M. Zawadzka Marginesy 1       
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88  Harry Potter i Książę Półkrwi / 
Rowling J.K. Media Rodzina 1       

89 Historie Gordianusa / S. Saylor   Rebis 13       
90 Hobbit / J.R. Tolkien Amber 2       
91 Imperium zła. Rosja przeciw Polsce i 

Europie / J. Szaniawski Ex Libris 1       
92 Instrukcja 0066/ K. Koziołek Wyd. 

Manufaktura tekstów 1       
93 Islamski bękart / A. Khan   Prószyński 

Media 9       
94 Jak rumianek / A. Czerwińska-Rydel   

Bernardinum 2       
95 Japonia (Kioto) / M. Wojciechowska   

G+J RBA 10       
96 Jedna chwila/ Rayner S. Prószyński i S-

ka 1       
97 Jedno słowo / N. Roberts   Harlequin 11       
98 Jedwab / P.Jordan G+J Gruner 1       
99 Jeździec miedziany / P. Simons ŚK 1       

100 Jutro t 1-7 / Marsden John    Znak 6       
101 Kamienny żagiel/ Edwarson A. Czarna 

Owca 3       
102 Kapelusz cały w czereśniach / O. 

Fallaci WL 1       
103 Karuzela samobójczyń / S.J. Bolton 

Amber 4       
104 Kaszmirowy szal / T. Rosie   Hachette  

11       
105 Kasztan, tapczan, tralala/   Kasdepke G.   

Egmont 11       
106 Katechizm Kościoła Katolickiego / 

Pallottinum 1       
107 Katharine Hepburn/   Ch. Handler   

Prószyński i S-ka 2       
108 Klątwa pierścienia/ Maxwell C. MAK 1       
109 Klub wrednych matek / J. Opiat-

Bojarska   Replika 6       
110 Kobiety Kaddafiego/   Cojean A.   

Prószyński i S-ka 8       
111 Kobiety pragną bardziej/Greg Behrendt   

Rebis    3       
112 Kochanica Francuza / J.Fowles Rebis 

1       
113 Kolonia diabła / J. Rollins Albatros 1       
114 Kroniki Amora/Paratore C.   Akapit 

Press 4       
115 Królestwo piekieł / S. Hassel Erica 2       
116 Królewska nierządnica/Bagwell G.   

Bellona 9       
117 Księga Julii / D. Bałuszyńska-Srebro   

Nova Res 8       
118 Księżniczka Koronka i książę Hafcik/   

Bardijewska L.   Literatura (twarda) 5       
119 Księżniczka mafii / M. Merico Amber 1       
120 Księżniczka z lodu, Kaznodzieja, 

Kamieniarz, Ofiara losu / C. Lackberg 
Czarna Owca (pakiet) 1       

121 Kto wiatr sieje / V.C. Andrews   ŚK 
12       
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122 Kuchenne rewolucje. Przepisy Magdy 
Gessler / M. Gessler Znak 1       

123 Labirynt odbić /Łukjanienko Siergiej    
Mag 1       

124 Lepperiada / A. Kącki   Czarne 

3       
125 Lew, czarownica i stara szafa / C.Lewis 

Media Rodzina 2       
126 Lew-Starowicz o miłości rozmawia 

Krystyna Romanowska /Lew-Starowicz 
Zbigniew Czerwone i Czarne 1       

127 Ławka czyli opowieść o… / K. 
Rosicka-Jaczyńska Poligraf 1   

 

   
128 Mały książę / A. Saint-Exupery Algo 1       
129 Maria Antonina. Z Wiednia do Wersalu 

/ J. Grey Bukowy Las 1       
130 Marianna i panna Mozart / A. Turnbull   

Akapit Press 2       
131 Martwa godzina/ Denise M. W.A.B 1       
132 Matka diabła / W. Suvorov   Rebis 11       
133 Merlin 4. Lustro czasu / T.A. Barron   

G+J Gruner 5       
134 Mężczyzna, który przestał płakać/   

Schulman N.   Amber    10       
135 Miecz Prawdy -  Pierwsza 

Spowiedniczka    Goodkind Terry 
Rebis 4       

136 Mila księżycowego światła/ Lehane D. 
Prószyński i S-ka 1       

137 Miłosny odwet / A.Basso Amber 1       
138 Miłość w kasztanie zaklęta/ Oleksa M. 

Zysk i S-ka 1       
140 Miłość z kamienia / G. Jagielska   Znak 9       
141 Misja błazna / R. Hiobb / MAG 1       
142 Mistrz  / Michalak Katarzyna   

Termedia 12       
143 Modliszka  / Matuszkiewicz Irena   

Prószyński Media 11       
144 Moja mała książka o samochodach 

Grafag 1   

 

   
145 Moje syberyjskie podróże/   K. Sowa 

ŚK 9       
146 Monte Cassino / S. Hassel Erica 2       
147 Morfina / Sz. Twardoch   WL 7       
148 Mój mały przyjaciel / A. Żagiel   Nova 

Res 3       
149 Mój pan i władca / T. Durrani Amber 1       
150 Mój przyjaciel wilk/ Ross Ch. Klub dla 

Ciebie 1       
151 Mroczne szaleństwo / Moning Karen 

Marie Wydaw. Mag 5       
152 Mróz / M. Ciszewski   Ender 9       
153 My, właściciele Teksasu. Reportaże z 

PRL-u / M. Szejnert   Znak 5       
154 Na wschód od Edenu / J.Steinbeck 

Prószyński i S-ka 1       
155 Naga wyspa gułag Tity / B. Jezernik   

Czarne 4       
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156 Najpiękniejszy kraj / A. Edwardson   
Czarna Owca 12       

157 Nasza mama czarodziejka / J. 
Papuzińska Literatura 1       

158 Nasze rozstania/   Foenkinos D.   Znak 

4       
159 Nauczycielka z Villette / I. Hedstrom   

Czarna Owca 10       
160 Nevermore 1 Kruk    Creagh Kelly 

Jaguar 4       
161 Nevermore 2 Cienie    Creagh Kelly 

Jaguar 4       
162 Nieczynne do odwołania / I. Chodorek   

Szara Godzina 7       
163 Niedźwiedź Wojtek / A. Orr   Replika 

(oprawa twarda) 6       
164 Nielegalni / V. Severski   Czarna Owca 6       
165 Niełatwy dzień / M. Owen   WL 3       
166 Niemiecki bękart, Syrenka, Latarnik, 

Fabrykantka aniołów / C. Lackberg 
Czarna Owca (pakiet) 1       

167 Niewierni / V. Severski   Czarna Owca 7       
168 Niewolnice/   Perkins-Valdez D.   

Nasza Księgarnia 7       
169 Nikt nie woła / J. Hen WL 1       
170 Noelka / Musierowicz Małgorzata 

Akapit Press 1       
171 Nowe oblicze Greya / E.L. James   

Sonia Draga 14       
172 Nowe patyki i patyczki / J. Twardowski 

Ks. Św. Wojciecha (oprawa twarda) 1       
173 Numery t.1,2,3 - Ward Rachel   Wilga 

5       
174 O czym rozmawiają dziewczyny/ 

Plaisted C.A. Papilon 1       
175 Odarpi syn Egigwy / A. Centkiewicz 

KAW 1       
176 Oddział otwarty / B.Rosiek MD 1       
177 Odwet / K. Ohlsson   Prószyński Media 6       
178 Odyseja Jansona / R. Ludlum   Albatros 10       
179 Oko jelenia. Droga do Nidaros / A. 

Pilipiuk Fabryka Słów 1       
180 Okrutny wiatr / G. Cook   Rebis 9       
181 Opowieści pana Rożka-książka z 

autografem/   Gutowska-Adamczyk M.   
Nasza Księgarnia (twarda) 5       

182 Orły Imperium 4. Orły i wilki / S. 
Scarrow   Książnica 3       

183 Osiemdziesiąt dni czerwonych/   Vina 
J.   Amber  6       

184 Ostatni Don / M. Puzo Albatros 

1       
185 Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, 

Hłasko, Niziński / T. Lach   Latarnik 4       
186 Ostatnia sprawa / L. Child   Albatros 12       
187 Pamiętnik / N. Sparks Albatros 

1       
188 Pamiętnik narkomanki / B. Rosiek MD 1       
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189 Pan Lodowego Ogrodu  T.1-4 / J. 
Grzędowicz   Fabryka Słów 6       

190 Pan Tadeusz / A. Mickiewicz Greg 2       
191 Pani na Hruszowej/   Skrimuttówna J.   

MG 8       
192 Papierowe marzenia / R.P. Evans   

Znak 12       
193 Patrzę i wspominam/Andrycz N.   

Książka i Wiedza (oprawa twarda)    10       
194 Paul Newman. Biografia / S. Levy   

Dolnośląskie 7       
195 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy 

(T.1-5) / R. Riordan Galeria Książki 1       
196 Pierwsze koty robaczywki/   Bonowicz 

K.   Prószyński i S-ka 4       
197 Pierwsze światła poranka / F. Volo 

Muza 4       
198 Pieśń miecza / B. Cornwell   Erica 9       
199 Pieśń słonia / W. Smith   Albatros 10       
200 Pięciolinia uczuć/ Roberts N. Harlequin 

1       
201 Pięćdziesiąt twarzy Greya / E.L.James 

Sonia Draga 
1       

202 Pinokio / C. Collodi Greg 1       
203 Pisarz naiwny i sentymentalny/   

Pamuk O.   Wydaw. Literackie 
(twarda) 3       

204 Plastusiowy pamiętnik / M. Kownacka 
Siedmioróg 1       

205 Płomień Crossa/   Day S.   Wielka 
Litera 10       

206 Po zmierzchu    Murakami Haruki 
Muza 9       

207 Pod skórą / D.Lessing Świat Książki 1       
208 Podróże na piórze/   Chotomski W.   

Literatura (oprawa twarda) 4       
209 Podzieleni  /Shusterman Neal    

Papierowy Księżyc 4       
210 Poezje / A. Mickiewicz  Zielona Sowa 1       
211 Polska według Kreta / J. Kret   PWN 8       
212 Polski rząd na uchodźstwie/   

McGilvray Evan   Świat Książki 2       
213 Polskie sieroty z Tengeru Taylor Lenne 

Rebis 1       
214 Pomóc Jani / M. Schofield   Znak 6       
215 Potęga Nadziei / Rivers Francie    

Szaron 7       
216 Potworak i inne ko(s)miczne opowieści 

/ G. Kasdepke   NK 10       
217 Powiedz wszystko / Ch. Palahniuk   

Niebieska Studnia 5       
218 Poznam sympatycznego Boga / Weiner 

Eric Carta Blanca 1       
219 Prawdziwe morderstwa / Aurora 

Teagarden   Harris Charlaine    Replika 9       
220 Prawo krwi / T. Gerritsen   Harlequin 12       
221 Prezydentowa Karolina Kaczorowska/   

Walentynowicz I.   Bellona 5       
222 Problemy XXI wieku/ 

G+J+Gruner+Jahr Polska 1       
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223 Projekt:matka/Łukowiak  M.   Świat 
Książki    4       

224 Przepowiednia / M.J.Putney Amber 1       
225 Przez pustynie na osnieżone szczyty / 

W.Lewandowski Muza 1       
226 Przeznaczenie błazna / R. Hiobb / 

MAG 1       
227 Przędza / Gennifer Albin    Wyd. 

Literackie 3       
228 Przygody Gordianusa / S. Saylor   

Rebis 13       
229 Przygody Tomka Sawyera / M. Twain 

Greg 1       
230 Pułapka na motyla / H. Samson WAB 1       
231 Pułapka zza grobu/ Lehane D. 

Prószyński i S-ka 1       
232 Punkt Bormanna / H. Neseser   Czarna 

Owca 9       
233 Rekolekcje paryskie / ks. Tischner   

Znak 8       
234 Rok, który wszystko zmienił/ 

Beckoven G. Prószyński i S-ka 1       
235 Romeo i Julia / W. Szekspir Greg 1       
236 Rozdroża / W.P. Young Nowa Proza 1       
237 Ruda sfora/ Kossakowska M. L. 

Fabryka Słów 1       
238 Rzeźbiarz / G. Funaro Prószyński 

Media 1       
239 Rzymskie pasje / H. Suchocka Rosikon 

Press 4       
240 Samochody i inne pojazdy Wilga 1       
241 Samochody, ciężarówki i jednoślady /  

Miles Kelly Zielona Sowa 1   

 

   
242 Scarlett Baraldi Barbara   Zielona Sowa 3       
243 Sekret 2. Siła / R. Byrne   Nowa Proza 2       
244 Sekret drzewa oliwnego / C.M. Santo 

Wielka Litera 12       
245 Sekretne życie CeeCee  Wilkes / D. 

Chamberlain   Prószyński Media 9       
246 Sen nocy letniej / W. Szekspir Znak 

3       
247 Seryjny/Lutz J.   Prószyński i S-ka  6       
248 Siedem cudów / S. Saylor   Rebis 13       
249 Siedmiu walecznych. Powieść 

piłkarska / Wiktor Kubica    Wyd. 
Dolnośląskie 3       

250 Singapur czwarta rano / M. 
Bruczkowski Rosner i Wspólnicy 1       

251 Siódmy papirus / W. Smith   Albatros 

5       
252 Skandale / P.Jordan G+J Gruner 

1       
253 Skandalista / N.Cornick Harlequin 1       
254 Skarb Arubaby / Strzałkowska M.   

Egmont 4       
255 Sklep na Blossom Street / D.Macomber 

Harlequin 1       
256 Sklepik z niespodzianką. Lidka / K. 

Michalak   NK 12       
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257 Słowo pirata/ Starzycka M. MG 
1       

258 Sołdat / N. Pikulin   PWN 5       
259 Sophia Loren życie jak film    

Giacobini Silwana Znak 8       
260 Sposób na Alcybiadesa/ Niziurski E. 

Olesiejuk 2       
261 Spójrz mi w oczy/ Scottoline L. 

Prószyński i S-ka 1       
262 Stajnia pod Podkową - Zuzia i Kartacz/ 

K. McKain Papillon 1       
263 Stan zagrożenia / T. Clancy   

Buchmann 9       
264 Stosunki mega przerywane / B. 

Kiecana   Nova Res 5       
265 Strażnicy historii. Circus maximus / D. 

Dibben Egmont 1       
266 Syreny T.1-3 / T. Reyburn 

Dolnośląskie 1       
267 Szczęścia spod igły / J. Kruszewska   

Replika 7       
268 Szmaragdowy atlas / J. Stephens 

Bukowy Las 1       
269 Szósta klepka/ Musierowicz M. Akapit 

Press 2       
270 Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci 

Media Rodzina  1   

 

   
271 Tajemnice Wenecji / G. Fullborn   

Damidos 8       
272 Tańcząc na rozbitym szkle / K. 

Hancock   Prószyński Media 10       
273 Tata rządzi/ Clover A. Świat Książki 1       
274 Teodora / S. Duffy   Rebis 8       
275 Tomek w krainie kangurów/ Szklarski 

A. Muza 3       
276 Trudne miłości  /  Winner Anna Aspra 9       
277 Tudorowie. Prawdziwa historia 

niesławnej dynastii / G.J. Meyer Astra 1       
278 Tutto bene- Kalicka M. Pruszyński i S-

ka 1       
279 Twój cień / J. Deaver   Prószyński 

Media 10       
280 Uczciwa oszustka/ Jansson T. Nasza 

Księgarnia 1       
281 Ukraina. Przewodnik historyczny / S. 

Koper   Bellona 10       
282 Uratuj mnie / G. Musso   Albatros 9       
283 Urojenie /  Koryl Janusz   Dreams 

6       
284 Uśpione sekrety/ Highmore J. 

Prószyński i S-ka 1       
285 Versace. Geniusz, morderstwo i sława/   

Deborah B.   Wydaw. Dolnoślaskie 5       
286 W cudzym domu / H. Cygler   Rebis 

8       
287 W ofierze molochowi / A. Larsson   

WL 10       
288 W pierścieniu ognia / S. Collins Media 

Rodzina 1       
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289 W pogoni za świetlikami  /Martin 
Charles   Labirynty.  5       

290 W pustyni i w puszczy / H. Sienkiewicz 
Greg (oprawa twarda) 1       

291 W świecie jurt i szamanów / B.A. Uryn 
Muza 1       

292 Wakacje detektywa Pozytywki / G. 
Kasdepke NK 1       

293 Wakacje marzeń    Gallagher Mary-
Ann    Arkady 5       

294 Weronika zmienia zdanie /     Maj 
Małgorzata    Zysk i S-ka 4       

295 Widziałem jak umierają /  Hassel Sven 
Erica 2       

296 Wielka księga detektywa Pozytywki / 
G. Kasdepke NK 1       

297 Więzy krwi / S. McKenzie Akapit-
Press 1       

298 Wiktymologia/ Kuć M. Beck 

1       
299 Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle 

turystycznym / J. Dielemans   Czarne 2       
300 Wprowadzenie do teorii grafów/ 

Wilson R. J. PWN 1       
301 Wschodzący księżyc    Keri Arthur    

Erica 2       
302 Wstęp do prasoznawstwa/ Winczorek 

P. Beck 1       
303 Wszystkie odcienie czerni  / 

Felicjańska Ilona    Akurat 5       
304 Wszystko inaczej Kisielewski Stefan   

Prószyński Media 5       
305 Wyliczanka / J. Verdon   Otwarte 

8       
306 Wypalanie traw / W. Jagielski   Znak 

(oprawa twarda) 7       
307 Wyrachowane zaloty/ Maxwell C. 

Wydaw. Lucky 1       
308 Wyrok / M. Zielke   Czarna Owca 8       
309 XXL Tragikomedia erotyczna   / 

Melchior Jacek  Latarnik 3       
310 Za Morzem Koralowym/ Moran M. 

PIW 1       
311 Zagadka / A. Croggan Galeria Ksiązki 

2       
312 Zagadka Stambułu / L. O'Bryan 

Hachette 1       
313 Zaginiona / S. McKenzie Akapit Press 

1       
314 Zamiast ciebie / S. Sarenbrant   Czarna 

Owca 6       
315 Zanim mnie pokochasz - Beatriz 

Williams   Wydawnictwo Prószyński 6       
316 Zapałka na zakręcie / K. Siesicka 

Akapit Presss 1       
317 Zatajony Katyń / T.A. Kisielewski   

Rebis 9       
318 Zawsze piękne . Życie, śmierć i 

nadzieja w slumsach Bombaju / K. Boo   
Znak 5       
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319 Zbój. Opowiadania o koniach i 
konikach/   Piątkowska R.   Literatura 
(twarda) 6       

320 Zdradzona Polska / D.G. Williamson   
Rebis 7       

321 Zemsta Nilu / W. Smith Albatros 1       
322 Zielony skarabeusz / P.Vandenberg 

Sonia Draga 1       
323 Zlikwidować Paryż / Hassel Sven Erica 1       
324 Złocisty błazen / R. Hiobb / MAG 1       
325 Żona oligarchy/   Blundy A.   Damidos 7       
326 Życie artystek w PRL / S. Koper   

Czerwone i Czarne 12       
327 Życie po mężczyźnie / H. Samson Znak 1       
328 Życie po piciu / K. Bosowska   WAM 4       
329 Życie przestępcze w przedwojennej 

Polsce/   Piątkowska M.   PWN 6       

 
 
 
                                                                                       ………………………………………. 
                                                                                   ( podpis/ podpisy osoby/osób uprawnionych) 
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RP 1/K/02/2013                                                                                                     Załącznik nr 3 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
................................................................................. 
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          (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 

 
 
 
 
RP 1/K/02/2013                                                        Załącznik nr. 3A 
 
 
 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) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% 
wartości umowy. 
3) 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. 
4) 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. 
5) 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 
6) 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. 
7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie 
skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 
się wyroku. 
8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym 
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mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego  
 
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 1/K/02/2013 
 

                 
 
                Umowa ………………/wzór umowy – zał. Nr 4 do SIWZ 
 
 Zawarta w dniu  ……………. 2013 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 RP1/K/02/2013 
                                                              
                                                              § 2 
 Wartość zamówienia  wynosi: 
1. Książki biblioteczne: 
 
Wartość netto: …………..zł, słownie:  …………………………………………..zł,  
  5% 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 21 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 14 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:       
 
 
 
                                                                                                                                            
 .......................................................                                      ……………………………….                                        
                                            
 
 
 
 
 


