
                                                                                                       Załącznik nr 2 do umowy 

 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Wykonanie i montaż 24 szt. tablic informacyjno – ostrzegawczych w Przystaniach 
Rybackich: Jarosławiec, Dąbki, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie, Niechorze, 
Rewal, Międzyzdroje.  
 
Szczegółowy zakres prac: 
 

1. Wykonanie zgodnie z załączonym wzorem i montaż 24 szt. tablic informacyjno 
- ostrzegawczych  o wymiarach 40cm x 60 cm, ustawionych na rurach 
ocynkowanych fi 60,3 mm o długości 4 mb każda, zamocowanych za pomocą 
dwóch obejm ( góra i dół) każda. Tekst na znakach:  

1) „Przystań Morska. W czasie pracy wyciągarki osobom postronnym wstęp 
wzbroniony. Urząd Morski w Szczecinie” (zgodnie z przedstawioną grafiką -              
wzór nr 1)  - 8 sztuk. Montaż 1 szt. tablicy w strefie pracy wyciągarki. 

2) „Przystań Morska.  Zakaz kąpieli i plażowania . Urząd Morski w Szczecinie”. 
Montaż 2 szt. tablic z obu stron przystani.  (zgodnie z przedstawioną grafiką 
- wzór nr 2)  – 16 szt.  

2. Tablice muszą być wykonane wg norm przyjętych w drogownictwie (drogowe 
znaki informacyjne). Folia typu pierwszego. Rury powinny być zakończone 
tzw. „wąsami” oraz zabetonowane wewnątrz wcześniej przygotowanego 
otworu tak aby uzyskać skrajnie o wys. 2,2 m.  

3. Tablice będą zamontowane na terenie morskich Przystani Rybackich: 
Jarosławiec, Dąbki, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie, Niechorze, Rewal, 
Międzyzdroje. W związku z tym muszą być odporne na warunki atmosferyczne 
takie 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. 

4. Dostawa 16 szt. folii (typu pierwszego)  - nalepek o wym. 40cm x 60 cm, tekst 
na znakach: „Przystań Morska. Zakaz kąpieli i plażowania. Urząd Morski w 
Szczecinie” (zgodnie     z przedstawioną grafiką – wzór nr 2).  

5. Dostawa 8 szt. folii (typu pierwszego)  – nalepek o wym. 40cm x 60 cm, tekst 
na znakach: „Przystań Morska. W czasie pracy wyciągarki osobom 
postronnym wstęp wzbroniony.   (zgodnie z przedstawioną grafiką – wzór nr 
1). 

6. Miejsca montażu tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiającym indywidualnie 
dla każdej przystani.   

7. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania prac dostarczy Wykonawca. 
8. Tablice i foliowe nalepki należy wykonać zgodnie z załączonym do Opisu 

Przedmiotu zamówienia wzorem tablic nr 1 i nr 2, 
1) rysunki tablic zawierające treść informacji nie są zwymiarowane.  
2) układ teksu i wielkość liter powinny być dopasowane przez Wykonawcę do 

podanych wymiarów zewnętrznych tablic.  
3) tekst polski na tablicach, zgodny z załączonym wzorem z zachowaniem 

zasad gramatyki i interpunkcji.  
9. przygotowany projekt tablic należy przedstawić Zamawiającemu do 

zaakceptowania. Po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego  można 
przystąpić do realizacji zamówienia. 



 


