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Dokumentacja pt. Projekt wnętrz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia wraz z projektem instalacji i rozwiązań 

niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem multimediów oraz urządzeń specjalistycznych 

dedykowanych bibliotekom dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa 

Parczewskiego z siedzibą w  Kaliszu przy  ul. Południowej 62 

Załącznik nr 5 do ZO-2/2019 

Projekt umowy 

Umowa     /    //2019 
 
zawarta w dniu …  2019r. w Kaliszu  
pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-
13-46-888 – Publiczną Biblioteką Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego, ul. Południowa 
62, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez: 
Dyrektora Jolantę Nowosielską, 
zwanym dalej Zamawiającym  
a: 
…………………………., z siedzibą w…………., przy ul. …………………wpisana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod nr KRS:  reprezentowana przez: 
……………………………….. 
Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 
 

§1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji: 

Projektu wnętrz z zestawieniem sprzętu i wyposażenia wraz z projektem instalacji i 

rozwiązań niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem multimediów oraz 

urządzeń specjalistycznych dedykowanych bibliotekom dla Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego z siedzibą w  

Kaliszu przy  ul. Południowej 62. Zestawienie sprzętu i wyposażenia. Wykonanie 

przedmiarów. Wykonanie kosztorysów inwestorskich. 

       

§2 
 

1. Na przedmiot umowy składa się: 
1.1 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 
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- 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. 

 

1.2 Projekty instalacji i rozwiązań niskoprądowych ze szczególnym uwzględnieniem 
multimediów oraz urządzeń specjalistycznych dedykowanych bibliotekom, 
zawierające: 
 

- 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 
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- 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. 

2. Wykonawca winien przyjąć oszczędne rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki 
realizacji inwestycji i eksploatacji. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
a) przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego, 
b) sprawowanie nadzoru autorskiego, 
c) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w 
prowadzonym postępowaniu przetargowym na podstawie dokumentacji projektowej 
Wykonawcy, w przeciągu dwóch dni roboczych od dnia przesłania pytania przez 
Zamawiającego. 
d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym 
proponowanych rozwiązań projektowych. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim wartości robót 
wynikających z kosztorysu inwestorskiego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania opracowanych w ramach niniejszej 
umowy dokumentach wymogów wynikających z art. 29 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, które to regulacje są im znane. 
 

 §3 
 

1. Podstawą do wykonania przedmiotu umowy jest projekt budowlany i wykonawczy oraz 

wszelkie zapisy w nich zawarte. W kalkulacji Wykonawca 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 

2. Wykonawca jest zobowiązany do: 
 
a) zachowania zgodności projektu wnętrz, wyposażenia i instalacji specjalistycznych, jak 
opisano w §1 i §2 niniejszej umowy  z projektem budowlanym w kontekście istotnych bądź 
nieistotnych odstępstw oraz z projektem wykonawczym, 

b) zachowania zgodności lub niezgodności zastosowanych rozwiązań  wnętrz w kontekście 
istotnych bądź nieistotnych odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i ich 
kwalifikacji, która może być dokonana jedynie przez projektanta, autora projektu 
budowlanego, 

c) kwalifikacji i potwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonanych ostatecznie prac 
budowlanych w kontekście istotnych bądź nieistotnych odstępstw w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane i ich kwalifikacji, która może być dokonana jedynie przez projektanta, 
autora projektu budowlanego na urzędowym druku składanym do Urzędu Miasta wraz z 
oświadczeniem kierownika budowy, 

d) pokrycia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem pisemnej zgody od projektanta 
projektu budowlanego i wykonawczego, a także koszty ewentualnego wezwania projektanta, 
autora projektu budowlanego i wykonawczego, na naradę koordynacyjną w sprawie 
sporządzanego projektu wnętrz, wyposażenia i instalacji specjalistycznych celem konsultacji. 
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§4 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową w zakresie 
wymienionym §1 i §2    w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. 
2. Ustala się następujące terminy w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej 
- wykonanie wstępnej koncepcji wnętrz i wyposażenia przez Wykonawcę – 14 dni od 
podpisania umowy, 
- wniesienie przez Zamawiającego uwag do koncepcji – 7 dni od daty złożenia koncepcji,  
- uwzględnienie przez Wykonawcę w koncepcji  uwag Zamawiającego – 7 dni od złożenia 
uwag, 
- zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego – 7 dni od otrzymania poprawionej 
koncepcji. 
2. Zamawiający zastrzega sobie maksimum trzykrotne wnoszenie uwag, o których mowa w 
ust 2 do koncepcji. 
3.  Za jakość dokumentacji projektowej, kompletności  i prawidłowości oraz za szkody 
wynikłe z jej wad odpowiada Wykonawca na zasadach ogólnych. Niezależnie od 
dokonanego odbioru dokumentacji Zamawiający ma prawo do dochodzenia ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy za jakość dokumentacji oraz jej 
kompletności pod względem celu jakiemu ma służyć. 
4. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji oraz spotkań stron niniejszej umowy będzie 
siedziba Zamawiającego. 
       

§ 5 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego 
wynagrodzenie w wysokości brutto : ……………………….. (słownie: 
………………………………………………………… złotych), w tym cena netto 
…………………..+obowiązująca stawka VAT …..%. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/nieczynnym podatnikiem podatku od towarów i 
usług. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało skalkulowane w taki sposób, że 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w sposób kompletny, a więc 
zgodnie z zakresem, o którym mowa w § 1 i § 2 umowy. Z tego wynika, że wszystkie koszty 
wynikające z realizacji umowy, w tym koszty uzgodnień z projektantem projektu 
budowlanego i wykonawczego, są pokrywane przez Wykonawcę i zawarte zostały w 
wynagrodzeniu. 
4. W przypadku, gdyby w wyniku ustaleń protokołu odbioru przedmiotu umowy okazało się, 
iż Wykonawca wykonał przedmiot umowy w mniejszym zakresie bądź nie zachował 
standardów określonych w umowie, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu     
(o ile Zamawiający zadecyduje o dokonaniu odbioru) proporcjonalnie do zakresu 
niewykonanego przedmiotu umowy bądź przedmiotu umowy o obniżonym standardzie 
wykonania. 
5. W przypadku, gdyby w wyniku ustaleń protokołu odbioru przedmiotu umowy okazało się, 
iż Wykonawca wykonał przedmiot umowy w sposób wadliwy, a wady nie dadzą się usunąć 
lub Zamawiający nie skorzysta z prawa żądania ich usunięcia, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe 
regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. 
7. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności  
i poprawności wykonania przedmiotu umowy. Powyższe potwierdzone zostanie dokonane 
przez obustronne podpisanie, bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. Protokół 
odbioru warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury. 
8. Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi po komisyjnym odbiorze  przedmiotu 
umowy na podstawie  faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru przedmiotu 
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umowy, potwierdzającego należyte i kompletne wykonanie całości przedmiotu umowy. 
9. Faktura będzie wystawiana za faktycznie wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
10. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. 
11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
       

§ 6 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy gwarancji i 
rozszerzonej rękojmi, której termin wynosi ……… 
2. Bieg gwarancji i rozszerzonej rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru  
przedmiotu umowy. 
3. Wystąpienie wad stwierdza się protokolarnie, wraz ze wskazaniem terminu na usuniecie 
stwierdzonej wady. 
4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
5. Okres gwarancyjny przedłuża się o okres od zgłoszenia wady elementu do jej całkowitego 
usunięcia przez Wykonawcę. 
6. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości oznacza, iż w przypadku ujawnienia 
usterek, wad lub braków w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
na żądanie Zamawiającego usunąć na swój koszt wszystkie zgłoszone  
przez Zamawiającego wady, usterki lub braki, przy czym: 
a) usunięcie wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w terminie wyznaczonym  
na piśmie przez Zamawiającego, 
b) prace dotyczące usuwania wad, usterek i braków wykonywane będą  
przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, a przystąpienie do usuwania 
wad, usterek i braków oraz ich zakończenie powinno być zgłoszone Zamawiającemu z 1 
dniowym wyprzedzeniem na piśmie, 
c) usuwanie wad, usterek i braków zostanie zakończone protokolarnym odbiorem, o terminie 
którego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. 
7. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 
uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi. 
 

§ 7 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach 
obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w poniżej opisanych przypadkach, 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym,  
b) w razie złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie 
postępowania układowego;  
c) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 
d) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji; 
e) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy; 
f) gdy Wykonawca nie podjął czynności wynikających z umowy lub przerwał ich 
wykonywanie a przerwa trwa dłużej niż 7 dni; 
g) gdy Wykonawca zaprzestał kontaktu z Zamawiającym mimo kierowania do niego zapytań, 
a brak kontaktu trwa dłużej niż 7 dni, 
h) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy, w szczególności nie dotrzymuje 
terminów, o których mowa w § 4. 
i) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w 
niniejszej umowie, pomimo wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin  
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na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy, a określonych w niniejszym 
rozdziale. 
4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiające z powodów wskazanych w ust.1, 
uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 
       

§ 8 
 
1. Zamawiający może naliczać kary umowne za: 

1) nieterminowe przekazanie przedmiotu umowy -  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
2) opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w czasie odbioru 
końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej 
szkody, w tym utraconych korzyści. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane roboty 
do dnia odstąpienia od umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez daną Stronę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenie prawidłowo 
spełnione, udokumentowane i odebrane, o ile mają one trwałe zastosowanie dla przedmiotu 
umowy. 
      § 9 
 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
      § 10 
 
 Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje do wykonania prac zleconych 
niniejszą umową. 
 
      § 11 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 12 
 

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego  
      

       § 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

  


