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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ................................... 2016 roku pomiędzy: 

Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z 

siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 26/28, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury dla których 

organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/7/99, posiadającą  NIP 

526-12-87-150 i REGON 000278681,  

reprezentowaną przez: 

............................................................ 

............................................................. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

.................................... NIP ., Regon . 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wymiana lamp ewakuacyjnych w dziesięciokondygnacyjnym budynku 
magazynu zbiorów, tj.:  

1) zakup 56 sztuk lamp ewakuacyjnych,  

2) demontaż i utylizacja 56 sztuk starych lamp ewakuacyjnych,  

3) instalacja nowych lamp w miejsce zdemontowanych, 

4) wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, sporządzenie  i przekazanie 

Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego pomiaru.  

 
2. Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego wykonany powinien być w godz. 21:00 – 23:00.Protokół z 

przeprowadzonego pomiaru przekazany ma być Zamawiającemu w formie pisemnej, w dwóch 
egzemplarzach. 

 

3. Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego wykonany ma być zgodnie z metodyką pomiarową zawartą w 
normach PN-EN 1838:2005 "Oświetlenie awaryjne" i PN-EN 50172:2005 "Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego" oraz w odniesieniu do wymagań zawartych w normie PN-EN 1838:2005. 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy swoimi siłami i sprzętem, przy użyciu 

własnych narzędzi i materiałów, których koszt wliczony został w cenę usługi, zgodnie ze złożoną 
Ofertą oraz Zapytaniem Ofertowym, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia, przy czym co najmniej jedna osoba winna legitymować się świadectwem kwalifikacji „E” 
– uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV.   

 

6. Lampy przeznaczone do montażu muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, dostarczone w 
opakowaniach firmowych producenta.  

 

7. Lampy ewakuacyjne muszą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących w tym zakresie 
przepisach i normach, w szczególności ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(t.j. Dz. U. 2009 Nr 178 poz. 1380 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) oraz posiadać świadectwo 
dopuszczenia CNBOP.  
   

8. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu i utylizacji zdemontowanych lamp ewakuacyjnych na własny 
koszt. 

 

9. Po zakończeniu instalacji lamp Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca wykonywanych 
robót. 
 

10. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i zamontowane lampy na okres 24 miesięcy. Termin 
gwarancji liczy się od następnego dnia po odbiorze wykonanych prac, potwierdzonym Protokołem 
odbioru, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

 

11. Termin realizacji przedmiotu umowy: 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.   



§ 2. 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi ................... 
zł brutto, w tym należny podatek VAT (słownie:). 

 
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu umowy, 

włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy.  
 

3. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem, na podstawie faktury 
wystawionej po odbiorze potwierdzonym Protokołem odbioru. 
 

4. Termin płatności wynosi 14 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.  
 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania cesji długów Zamawiającego, wynikających z 
realizacji przedmiotowej umowy, na rzecz innych podmiotów.  

 

§ 3. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca 
naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy nie realizując terminowo swoich 
obowiązków umownych, jeżeli Wykonawca wykonuje swe umowne obowiązki bez należytej 
staranności, w sposób zakwestionowany przez Zamawiającego i gdy mimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków w wyznaczonym terminie. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 

1) za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,3 % 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu 
określonego w §1 ust 6; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 

usuniecie tych wad; 
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę umowną w 

wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

 
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru. 

 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
§ 4. 

1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstałych między nimi na drodze bezpośrednich negocjacji, 
w terminie 1 miesiąca od daty powstania sporu. 

 
2. Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron 

może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
§ 5. 

1. Do współpracy  w zakresie realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są: 
1) ze strony Zamawiającego: Józef Cała GŁ.SPEC.DS. PPOŻ. – tel. (22) 537-41-91  

      Sylwester Wieczorkowski GŁ.SPEC. DS. TECH. tel. (22) 537-40-13  

2) ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………..………………………………… 
 

2. Osoby wymienione w ust. 1, uprawnione są do udzielania koniecznych informacji, podejmowania 
działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 
umowy oraz odpowiedzialne za pisemną akceptację wszelkich ustaleń między stronami umowy, w 
szczególności protokołów odbioru prac. 

§ 6. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

 
3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Protokół odbioru (wzór), 
2) Oferta Wykonawcy, 
3) Zapytanie Ofertowe 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA                                                                                                  



 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY 

                    

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

/wzór/ 

 

 

 

Dotyczy umowy nr                 z dnia   

 
Przedmiot umowy: wymiana lamp ewakuacyjnych w bibliotecznym budynku magazynu zbiorów, tj.:  

 
1) zakup 56 sztuk lamp ewakuacyjnych,  

2) demontaż i utylizacja 56 sztuk starych lamp ewakuacyjnych,  

3) instalacja nowych lamp w miejsce zdemontowanych, 

4) wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, sporządzenie  i przekazanie 
Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego pomiaru.  

 

 

Wykonawca:   

 

 

Zamawiający: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-

950 Warszawa, ul. Koszykowa 26/28.  

 

Strony zgodnie potwierdzają wykonanie umowy  bez zastrzeżeń i uwag / z zastrzeżeniami uwagami * 

 

1. Zdemontowano.......................lamp ewakuacyjnych. 

2. Zainstalowano ........................lamp ewakuacyjnych. 

3. Protokół z wykonanego pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego przekazano. 

 

 

 

Zastrzeżenia dotyczą:……………………………………………………………. 

  

 

 

Zamawiający                                                            Wykonawca 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 


