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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 3 sztuk nośników informacji, 

tj. wolnostojących tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu 

gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”.  

II. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w 

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020 w 

zakresie informacji i promocji (Aktualizacja z 21 lipca 2017 r.).  

Szczegółowe informacje znajdują się w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 

(lipiec 2017).  

Powyższe dokumenty oraz wzory znaków i logotypów znajdują się na stronie 

internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja (Zasady dla umów 

podpisanych od 1 stycznia 2018 r.) 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż 3 sztuk zewnętrznych 

wolnostojących tablic informacyjnych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.  

 

1.1. Ekran tablic informacyjnych powinien zostać wykonany z materiału 

kompozytowego (stop aluminium i PCV) o grubości min. 3 mm – wytrzymałego, 

nieodkształcającego się i odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. Ekran 

tablicy powinien mieć wymiar 80 cm na 120 cm (wymiary europalety).  

Ekran tablicy powinien zostać zadrukowany przy użyciu druku UV w pełnym 

kolorze 4/0, zgodnie z zaakceptowanym wcześniej (przez Zamawiającego) 

projektem. Zadrukowany ekran tablicy powinien zostać pokryty powłoką 

pozwalającą na łatwe i skuteczne czyszczenie zabezpieczonej powierzchni z 

wszelkich zabrudzeń, w szczególności zabrudzeń komunikacyjnych lub graffiti – 

powłoką antygraffiti.  

W celu montażu tablic Wykonawca powinien stworzyć wytrzymałą konstrukcję 

nośną („na dwóch nogach”) z kształtowników stalowych ocynkowanych, 

malowanych proszkowo (np.: kolor szary RAL 7012). 

Konstrukcja dla ekranu powinna być wykonana z kształtowników stalowych 

ocynkowanych (profil stalowy zamknięty o wymiarach 60 x 30 x 3 mm, o 

przekroju prostokątnym). Kształtowniki powinny być pomalowane proszkowo, 

farbą koloru szarego RAL 7012. Zadrukowany ekran tablicy powinien zostać 

przymocowany do konstrukcji za pomocą wkrętów w ilości min. 8 sztuk (3 sztuki 

wkrętów na dolnej, 3 sztuki wkrętów na górnej krawędzi oraz po 1 sztuce wkrętów 

na bokach konstrukcji).  

„Nogi” powinny zostać wykonane z kształtowników stalowych ocynkowanych 

(profil stalowy zamknięty o wymiarach 60 x 60 x 4 mm, o przekroju 

kwadratowym). Każda z „nóg” powinna mieć długość około 4 m. Kształtowniki 

powinny być pomalowane proszkowo, farbą koloru szarego RAL 7012. „Nogi” 

powinny zostać zabezpieczone od góry zaślepkami, wykonanymi z tworzywa 

sztucznego.  

Konstrukcja wraz z ekranem powinna być połączona z „nogami” za pomocą śrub 

montażowych w ilości min. 4 sztuki.    

Wszystkie miejsca połączeń powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
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1.2. Wykonawca powinien trwale posadowić tablice w podłożu gruntowym 

(konstrukcja zakotwiona w gruncie i zastabilizowana z wykorzystaniem mieszanki 

betonowej). Dolna krawędź tablicy powinna znaleźć się na wysokości ok. 2 m 

ponad gruntem. Nogi konstrukcji powinny zostać umieszczone ok. 1m w gruncie. 

Zamawiający przewiduje montaż tablic w podłożu gruntowym, przy czym 

Zamawiający zastrzega, że nie wykonywał odwiertów w planowanych miejscach 

ich montażu. Wykonawca przy wyborze sposobu montażu (w szczególności 

kopania otworów) zobowiązany jest wziąć pod uwagę, że pod powierzchnią gruntu 

(ziemi) mogą znajdować się kamienie, czy inny materiał. Montaż tablic powinien 

być wykonywany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tablice 

powinny zostać zamontowane w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi lub 

zwierząt. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody i prądu w celu montażu 

tablic.  

 

1.3. Treść, jej rozmieszczenie oraz kolorystyka zadruku tablic informacyjnych 

powinny być zgodne z obowiązkowym wzorem tablic informacyjnych dla 

Programu Infrastruktura i Środowisko, wskazanym w dokumentach, o których 

mowa w pkt. II oraz zawierać informacje:  

a) zestaw logo – znaki Fundusze Europejskie, barw Rzeczpospolitej Polskiej, 

Unia Europejska, tj.:  

 

Znak marki Fundusze Europejskie (składający się z sygnetu, logotypu oraz 

nazwy Programu Infrastruktura i Środowisko)  

 
 

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (składający się z sygnetu oraz 

logotypu Rzeczypospolitej Polskiej) 

 

 
 

 

Znak Unii Europejskiej (składający się z logotypu z nazwą Funduszu 

Spójności oraz sygnetu). 
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b) Tytuł projektu, tj.   

 

„Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w 

Katowicach – Etap II” 

 

c) Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom Katowic korzystania z 

systemu gospodarowania wodami opadowymi, zabezpieczającego 

przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi 

 

d) nazwę Zamawiającego, tj.  

 

Beneficjent: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna 

sp. z o. o. 

 

e) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 

 

Tablice informacyjne nie mogą zawierać informacji i elementów graficznych 

innych niż wskazane we wzorze.  

 

1.4. Obowiązkowy wzór tablicy informacyjnej dla Programu Infrastruktura i 

Środowisko oraz informacje techniczne dla tablic znajdują się w Części 3 Księgi 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020. 

 

1.5. Układ, kolorystyka, wielkości znaków, odległości między znakami, rodzaje i  

wielkości czcionek powinny być zgodne z obowiązkowym wzorem tablicy oraz 

szczegółowymi technicznymi informacjami dla tablic dla rozmiaru 80 x 120 cm, 

wskazanymi w dokumentach, o których mowa w pkt. II.  

1.6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia powinien zamontować tablice 

informacyjne na terenie miasta Katowice, w niżej wskazanych lokalizacjach:  

 

▪ 1. tablica - na terenie nieruchomości gruntowej nr 1443/10, k. m. 5 obręb 0005 

Roździeń, położonej przy ulicy Wandy 6;  

▪ 2. tablica – na terenie nieruchomości gruntowej nr 2007/86, k. m. 1 obręb 0008 

Mysłowice – Las, położonej przy ul. Gospodarczej (rejon parkingu przy osiedlu 

Nowy Nikiszowiec, w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju); 

▪ 3. tablica - na terenie nieruchomości gruntowej nr 81/2 k. m. 73 obręb 0003 

Dzielnica Ligota, w rejonie skrzyżowania ulicy Tadeusza Kościuszki z Kłodnicką; 

1.7. Zamawiający wskaże Wykonawcy konkretne miejsca montażu tablic. 

Zamawiający uzyska wszelkie zgody właścicieli nieruchomości, na których 

zostaną zamontowane tablice oraz dokona stosownych zgłoszeń montażu tablic. 

 

IV. Przed wykonaniem tablic informacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia z Zamawiającym projektu zadruku ekranu i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego dla tego projektu.  

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Wykonawca przygotuje projekt zadruku ekranu zgodnie z wytycznymi wskazanymi w 

dokumentach, o których mowa w punkcie II Opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca w terminie do 4 dni od daty podpisania Umowy prześle na adres: 

promocja@kiwk.katowice.pl projekt zadruku celem uzyskania akceptacji. 

Zamawiający zaakceptuje projekt zadruku lub wskaże do niego uwagi niezwłocznie, 

lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu. 

Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wprowadzaniem 

zmian, korekt do projektu.    

V. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy powinien użyć materiałów 

gwarantujących trwałość formy i koloru oraz z materiałów gwarantujących odporność 

na zmienne warunki atmosferyczne, ułatwiających oczyszczanie powierzchni z 

wszelkich zabrudzeń (w tym również graffiti).  

VI. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z zachowaniem czytelności 

informacji, wysokiego poziomu estetyczności oraz z należytą starannością.  

VII. Zakres przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia zawarcia umowy. 

VIII. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z załadunkiem, rozładunkiem 

transportem, i montażem wszystkich tablic informacyjnych w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego. 

IX. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy, 

liczony od dnia odbioru przedmiotu umowy, podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego.   

X. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej.  

Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy.  

XI. Po zamontowaniu każdej z tablic, Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną 

potwierdzająca realizację przedmiotu zmówienia. Fotografie powinny zostać, 

przygotowane, tak aby w łatwy i jednoznaczny sposób można było zlokalizować daną 

tablicę, powinny zawierać datę wykonania fotografii, równoznaczną z datą montażu 

tablicy. Fotografie w formacie .jpg Wykonawca prześle do Zamawiającego na adres 

promocja@kiwk.katowice.pl nie później niż do 2 dni roboczych od daty montażu.  

Dodatkowo Wykonawca przygotuje krótki i przekaże w wersji papierowej 

Zamawiającemu Raport podsumowujący realizację przedmiotu zamówienia. W 

Raporcie Wykonawca zamieści krótką informację o realizowanym przedmiocie 

zamówienia, zamieści projekt tablic oraz wskaże miejsca montażu tablic wraz z 

odpowiednimi fotografiami. Zaakceptowany przez wyznaczonego przedstawiciela 

Zamawiającego Raport i podpisany Protokół zdawczo – odbiorczy będzie podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonany przedmiot zamówienia.  
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Obowiązkowy wzór tablicy 

   

 
 

 


