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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Nr sprawy KZGW/KC/73/2021

Produkcja oraz dostawa tablic informacyjnych w dwóch rozmiarach

Przedmiot zamówienia obejmuje produkcję 15 tablic jednostronnych z własnym nadrukiem
i dostarczenie ich do siedziby Zarządu Zlewni w Giżycku. Projekt podlega akceptacji Zamawiającego.
1. TABLICE INFORMACYJNE 200 X 150 CM W UKŁADZIE POZIOMYM – 7 SZTUK
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TABLIC INFORMACYJNYCH:
Wymiary: format 200 x 150 cm w układzie poziomym. Plansze tablic mają być umieszczone na wysokości
minimum 150 cm od powierzchni podłoża do dolnej krawędzi tablicy.
Materiał: kształtowniki stelażu metalowe, o przekroju minimum 60x60 mm. Plansze tablicy mają być
wykonane z trwałego materiału o grubości minimum 3 mm, w technologii odpornej na uszkodzenia
i warunki atmosferyczne (w szczególności na obciążenie wiatrem), promieniowanie UV oraz odpornych
na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjnie.
Kolorystyka: pełna.
Technika: tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką estetykę, czytelność
zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych
i kolorów.
Nadruk: grafika przygotowana przez Zamawiającego. Wszystkie tablice z jednym nadrukiem.
Konstrukcja: tablice do postawienia na konstrukcji metalowej – pomalowanej, mocowanej w ziemi.
Stelaż tablic składać powinien się z dwóch metalowych nóżek o długości minimum 380 cm i przekroju
minimum 60x60 mm każdy, połączonych poprzecznymi wspornikami (lub inną konstrukcją,
zapewniającą stabilność i odporność na działania wandalizmu - próby przełamania, wygięcia, itd.), do
których zamontowane zostaną plansze informacyjne. Słupki powinny być wykonane z metalu oraz
pomalowanych farbą antykorozyjną na kolor szary.
Okres gwarancji: minimum 3 lata.
Ilość: 7 sztuk.
2. TABLICE INFORMACYJNE 80 X 120 CM W UKŁADZIE PIONOWYM – 8 SZTUK
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TABLIC INFORMACYJNYCH:
Wymiary: format 80 x 120 cm w układzie pionowym. Plansze tablic mają być umieszczone na wysokości
minimum 150 cm od powierzchni podłoża do dolnej krawędzi tablicy.
Materiał: kształtowniki stelażu metalowe o przekroju minimum 40x40mm. Plansze tablicy mają być
wykonane z trwałego materiału o grubości minimum 3 mm, w technologii odpornej na uszkodzenia
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i warunki atmosferyczne (w szczególności na obciążenie wiatrem), promieniowanie UV oraz odpornych
na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjnie.
Kolorystyka: pełna.
Technika: tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką estetykę, czytelność
zamieszczonych na nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych
i kolorów.
Nadruk: cztery grafiki przygotowane przez Zamawiającego – po jednej grafice na 2 tablice.
Konstrukcja: tablice do postawienia na konstrukcji metalowej – pomalowanej, mocowanej w ziemi.
Stelaż tablic składać powinien się z dwóch metalowych nóżek o długości minimum 350 cm i przekroju
minimum 40x40 mm każdy, połączonych poprzecznymi wspornikami (lub inną konstrukcją,
zapewniającą stabilność i odporność na działania wandalizmu - próby przełamania, wygięcia, itd.), do
których zamontowane zostaną plansze informacyjne. Słupki powinny być wykonane z metalu oraz
pomalowanych farbą antykorozyjną na kolor szary.
Okres gwarancji: minimum 3 lata.
Ilość: 8 sztuk.

DODATKOWE WYMAGANIA
Wykonawca wykona wizualizacje plansz tablic informacyjnych na podstawie otrzymanych plików
graficznych i przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu.
Plik graficzny zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
Wykonawca wykona opisy projektów technicznych konstrukcji tablic i przedstawi je do akceptacji
Zamawiającemu.

DOSTAWA
Dostawa: tablice informacyjne dostarczone zostaną przez Wykonawcę maksymalnie do dnia 20
kwietnia 2021 roku.
Pod pojęciem dostawa rozumiemy moment fizycznego odbioru (potwierdzonego protokołem) przez
Zamawiającego.
ADRES DOSTAWY
Ewa Kunda, Zarząd Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko, zz-gizycko@wody.gov.pl
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