
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Wykonanie 70 sztuk tablic ostrzegawczych o wym. 40cm x 60 cm wraz z montażem za 

pomocą taśmy metalowej taśmy mocującej (lub równoważne) na latarniach usytuowanych 

wzdłuż kanału Piastowskiego po obu jego stronach oraz Kanału Mielińskiego po stronie 

zachodniej. Rysunki tablic zawierające treść informacji nie są zwymiarowane. Układ teksu i 

wielkość liter powinny być dopasowane przez Wykonawcę do podanych poniżej wymiarów 

zewnętrznych tablic. Tekst polski na tablicach, zgodnie z załączonym wzorem z zachowaniem 

zasad gramatyki i interpunkcji. Tłumaczenie tekstu na język angielski i niemiecki powinno być 

przed wydrukiem dodatkowo sprawdzone pod względem poprawności przez Wykonawcę. 

Tak przygotowany projekt tablic przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania. Po 

pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego  można przystąpić do realizacji zamówienia. 

Tablice będą zamocowane na latarniach usytuowanych na narzucie kamiennym wzdłuż 

kanałów. W związku z tym muszą być odporne na warunki atmosferyczne jak sztorm bardzo 

silny wiatr i zalodzenie. Zamawiający wymaga, aby tablice posiadały system zamocowania do 

profila usztywniającego i za pomocą taśmy zamontowane na latarniach.  

Tablice muszą być wykonane wg norm przyjętych w drogownictwie. Folia typu pierwszego. 

 

 

2. Wykonanie wraz z montażem trzech tablic informacyjno - ostrzegawczych o wym. 70cm x 100 

cm, ustawionych na dwóch rurach ocynkowanych fi 60,3 mm zamocowanych za pomocą 

czterech obejm ( góra i dół) każda. ( Trzy tablice o wym. 70cm x 100cm oraz 6 rur fi 60.3mm 

ocynkowanych o długości 4 mb każda). Rury powinny być zakończone tzw. „wąsami” oraz 

zabetonowane wewnątrz wcześniej przygotowanego otworu tak aby uzyskać skrajnie o wys. 

2,2 m. Tablice będą zamontowane na falochronach Centralnym oraz Zachodnim. W związku z 

tym musza być odporne na warunki atmosferyczne jak sztorm bardzo silny wiatr i zalodzenie. 

Zamawiający wymaga, aby tablice posiadały system zamocowania do profila usztywniającego 

i za pomocą obejm zamontowane na rurach ocynkowanych fi 60,3mm. 

Rysunki tablic zawierające treść informacji nie są zwymiarowane. Układ teksu i wielkość liter 

powinny być dopasowane przez Wykonawcę do podanych poniżej wymiarów zewnętrznych 

tablic. Tekst polski na tablicach, zgodnie z załączonym wzorem z zachowaniem zasad 

gramatyki i interpunkcji. Tłumaczenie tekstu na język angielski i niemiecki powinno być przed 

wydrukiem dodatkowo sprawdzone pod względem poprawności przez Wykonawcę. Tak 

przygotowany projekt tablic przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania. Po pisemnym 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego można przystąpić do realizacji zamówienia. 

Tablice muszą być wykonane wg norm przyjętych w drogownictwie. Folia typu pierwszego. 

 

3. Miejsca montażu tablic na falochronach Zachodnim i Centralnym wskaże Zamawiający. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Poniżej wzory tablic: 

1. Tablica 40cm x 60 cm – 70 szt. – Kanał Piastowski i Kanał Mieliński 

 
 

 

2. Tablica 70cm x 100 cm – 2 sztuki - Falochron Zachodni 

 

 

 



 

3. Tablica 70cm x 100 cm – 1 sztuka - Falochron Centralny 

 
 


