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 Załącznik nr 4 do ZO-2/2019 

WYTYCZNE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający oczekuje, aby wykonawca w ramach przygotowania projektu uwzględnił następujące wytyczne w 
celu realizacji projektu wnętrz wraz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia oraz projektu instalacji i rozwiązań 
niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem multimediów oraz urządzeń specjalistycznych dedykowanych 
bibliotekom wraz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi: 

 
1. Projekty wnętrz wraz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia 

 
Podstawą do wykonania projektu wnętrz i wyposażenia jest projekt budowlany i wykonawczy oraz wszelkie 
zapisy w nich zawarte. W kalkulacji oferent winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją projektu 
wnętrz i wyposażenia w tym koszty uzgodnień z autorem dzieła pierwotnego tj. dokumentacji projektowej 
wielobranżowej w zakresie rozwiązań podstawowych pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby 
magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”, dla którego wydano pozwolenie na budowę  
nr 452/18 z dnia 04.09.2018r 

ZAKRES DOKUMENTACJI: 
Projekt wnętrz wraz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia zawierający: 

 
- wizualizacje 3D w wielu ujęciach każdego wnętrza z uwzględnieniem wystroju ścian, podłóg i sufitów wraz z 

aranżacją w meble i sprzęt, określenie rodzajów i kolorystyki okładzin ściennych sufitowych i podłogowych 

zgodnych z dziełem pierwotnym (tj. projektami, zgodnie z którymi inwestycja jest realizowana) , z wyłączeniem 

pomieszczeń magazynowych i technicznych 

 

- dostępny model 3D do wirtualnego spaceru po obiekcie, z wyłączeniem magazynów i pomieszczeń 

technicznych 

 

- rysunki rzutów z rozmieszczeniem sprzętów i mebli pozwalające na docelową lokalizację gniazdek i urządzeń 

doprowadzonych do sprzętów i mebli wraz z układem płytek na posadzkach 

 

- kłady i widoki ścian z uwzględnieniem materiałów w sanitariatach 

 

- opis techniczny wraz ze specyfikacjami wyposażenia i wykończenia 

 

 -dobór odpowiednich mebli pozwalających na wielofunkcyjną aranżację przestrzeni i wydzielenia stref 

funkcjonalnych w obiekcie typu: strefa czytelni, strefa wypożyczalni, kącik dla dzieci, strefa spotkań, strefa 

cichej pracy, magazyny, parter i piętro oraz pozostałe pomieszczenia w tzw. pierwsze i podstawowe 

wyposażenie 

 

- projekt i dobór wykończenia wnętrza spełniającego standardy dla użytkowników mając na względzie estetykę, 

właściwości użytkowe oraz akustykę wnętrz  

 

- dobór odpowiedniego oświetlenia zarówno pod kątem walorów estetycznych i spójności z projektem wnętrz 

jak również wybór odpowiednich parametrów dostosowanych do nauki i pracy  

 

- aranżację wnętrza i atrium zewnętrznego oraz przystosowanie do różnego typu aktywności użytkowników 

 



 

- identyfikację wizualną wnętrz- typu kierunkowskazy, oznaczenie pomieszczeń, propozycja liternictwa, 

piktogramy 

 
ZESTAWIENIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 
Wymaga się, aby spis wyposażenia uwzględniał ilości oraz szczegółowy opis poszczególnych elementów 
wyposażenia typu stoły, kanapy, regały, lady oraz sprzęty typu rzutniki, ekrany, komputery, monitory, tablety 
wraz z wymaganiami zamawiającego w zakresie dostaw sprzętu i wyposażenia. Zestawienie wyposażenia ma 
służyć, jako materiał do opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ na dostawę sprzętu i wyposażenia obiektu.  
Ponadto wymaga się wykonania kosztorysu inwestorskiego dla sprzętu i wyposażenia z podziałem na grupy 
tematyczne.  
 

2. Projekty instalacji i rozwiązań niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem multimediów oraz 
urządzeń specjalistycznych dedykowanych bibliotekom 

 
Podstawą do wykonania projektu instalacji i rozwiązań niskoprądowych jest projekt budowlany i wykonawczy 
oraz wszelkie zapisy w nich zawarte. W kalkulacji oferent winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją 
projektu wnętrz i wyposażenia w tym koszty uzgodnień z autorem dzieła pierwotnego tj. dokumentacji 
projektowej wielobranżowej w zakresie rozwiązań podstawowych pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń hali na 
potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”, dla którego wydano pozwolenie na budowę 
nr 452/18 z dnia 04.09.2018r 
 
W ramach dokumentacji pn. Projekty instalacji i rozwiązań niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem 
multimediów oraz urządzeń specjalistycznych dedykowanych bibliotekom, należy wykonać: 

 
- dokumentację systemu audiowizualnego (hardware) (m.in. systemy informacji multimedialnej takie jak 
dodatkowe nie służące szkoleniom ekrany multimedialne, wszelka dodatkowa projekcja i projekcja na ścianach 
mobilnych) 
 
- dokumentację systemu elektronicznego (hardware) obiegu informacji i automatyzacji procesów obsługi 
zbiorów bibliotecznych:  
 
- dokumentację systemu RFID (nowoczesne rozwiązanie ochrony i identyfikacji księgozbiorów. Każdy z 
oferowanych modułów RFID pracuje w oparciu o technologię identyfikacji za pomocą fal radiowych RFID (Radio 
Frequency Identification – identyfikacji za pomocą fal radiowych) w częstotliwości 13,56 MHz. Wszystkie moduły 
systemu bibliotecznego RFID służą ochronie i identyfikacji księgozbiorów na różnych poziomach, od 
rozpoznawania książki w bramce wyjściowej, po automatyczne porządkowanie zbiorów w wolnym dostępie. 
System składa się m. innymi z bramek nadawczo-odbiorczych, stanowisk kodowania etykiet RFID HF, stanowiska 
wypożyczania i zwrotów, mobilnego skontrum RFID HF 
 
- dokumentację systemu wrzutni i system wypożyczania książek 24/7- „książkomat” 
 
- dokumentację uzupełnienia instalacji elektrycznej w zależności od zastosowanych powyżej systemów 
 
- prostą iluminację zewnętrzną budynku oraz identyfikację wizualną w formie np. neonu zlokalizowanego na 
nowej części 
 
Do wszystkich wyżej wymienionych dokumentacji instalacji specjalistycznych należy sporządzić część kosztową 
w formie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z podziałem na grupy tematyczne. 
 
Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia Zamawiającemu wstępnej koncepcji projektów wymienionych 
wyżej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy w celu jej akceptacji. Zamawiający wniesie uwagi w 
terminie 7 dni od daty złożenia koncepcji. 
W przypadku braku akceptacji Wykonawca w ciągu 7 dni dokona poprawek, zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość maksimum trzykrotnego wnoszenia uwag. 
Zamawiający zatwierdzi koncepcję w terminie 7 dni od otrzymania ostatecznej wersji koncepcji. 


