
 
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 
UMOWA NR …………………………… 

 
zawarta w dniu …………………… r. w Dzierżoniowie pomiędzy: 

„Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska”, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, Rynek 36, NIP: 882-212-26-
21, REGON: 362761833, KRS: 0000581096, zwanym dalej Zamawiającym — reprezentowanym przez: 
……………………….. – ………………………………………………………..…………………………………… 
Marcina Pawełka – Dyrektora Biura „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” 
a 

……………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą – reprezentowanym przez: 
…………………………………………… 
 

§1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż materiałów 
promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020:  
a) „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”; 
b) „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”; 
c) „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”. 

2. Dostawa i montaż produktów objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w godzinach pracy 
Zamawiającego i Partnerów (poniedziałek-piątek, w godzinach: 07:30 – 15:30), własnym staraniem i na 
koszt Wykonawcy. 

3. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, dopuszczone do odbioru  
i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Montaż produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez 
Partnera projektu . 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1 oraz zgodny  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy: 

a) w części dotyczącej projektu „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie 
Powiatu Dzierżoniowskiego”: 

Miejsce montażu i dostawy materiałów: ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8; ZS Nr 3 w 
Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6; ZSiPKZ w Bielawie, ul. Żeromskiego 41; „Stowarzyszenie Ziemia 
Dzierżoniowska”, Rynek 36; Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie , Rynek 27 – w ilości tablic 
wskazanej przez Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej 
Umowy. 

 
b) w części dotyczącej projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego”; 
Miejsce montażu i dostawy: dokładne miejsce montażu zostanie wskazane przez Partnerów projektu 
(Gminy). 
Termin montażu: 
Dla Gminy Piława Górna: w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

Dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów: w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej 

Umowy. 



 
 

Dla Gminy Bielawa: dokładny termin zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą, jednak 

nie wcześniej niż 01.04.2022 r., a nie później niż 30.05.2022 r. 

Dla Gminy Niemcza: dokładny termin zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą, jednak 

nie wcześniej niż 01.04.2022 r., a nie później niż 30.04.2022 r. 

Dla Gminy Pieszyce: dokładny termin zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą, jednak 

nie wcześniej niż 01.04.2022 r., a nie później niż 30.05.2022 r. 
 

c) w części dotyczącej projektu „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”: 
Miejsce dostawy i montażu - po 1 szt. dla każdego z budynków, w miejscu wskazanym przez 
Partnera: 

1. Przedszkole Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w 
Dzierżoniowie, ul. Miernicza 2; 
2. w części dotyczącej Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dzierżoniowie, oś. Błękitne 26; 
3. w części dotyczącej Szkoły Podstawowej w Tuszynie, 58- 207, Tuszyn 47; 
4. w części dotyczącej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piławie Dolnej, ul. Główna 50. 

Termin dostawy: do 08.04.2022 r., jednak nie wcześniej niż 25.03.2022 r. 
2. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia/montażu ostatniego produktu 

objętego przedmiotem umowy, dokona ich odbioru końcowego. 
3. Zamawiający uzna przedmiotu Umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze produktów 

objętych Umową, potwierdzony podpisanym protokołem odbioru końcowego, przez osoby dokonujące 
odbioru.  

§ 3 

Wykonany przez Wykonawcę projekt tablic wymaga akceptacji Zamawiającego, przed przystąpieniem do 
prac wykonawczych realizacji usługi. 

§ 4 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  …………………………… zł 
brutto (słownie:………………………………………………………….. złotych brutto), w tym należny podatek VAT w 
wysokości ……………… 

2. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpi według cen przyjętych przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie. 

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez wykonawcę obowiązków z niniejszej umowy będzie 
protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący podstawę do wystawienia faktury. 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie przez Partnerów, 
każdego z projektu na podstawie wystawionej faktury (z 30 dniowym terminem płatności) na rzecz 
każdego Partnera projektu w kwocie przypadającej na każdą Gminę, tj.: 

a) w części dotyczącej projektu „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie 
Powiatu Dzierżoniowskiego”: 

a. Nabywca: Powiat Dzierżoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-212-54-82. Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów; w wysokości …………. brutto 
(……….. zł netto + ………….. zł VAT); 

b) w części dotyczącej projektu „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego”: 

a. Gmina Miejska Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1, NIP: 882-100-00-34,  
w wysokości …………. brutto (……….. zł netto + ………….. zł VAT), 
b. Gmina Pieszyce, 58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 2, NIP: 882-10-06-077, w wysokości …………. brutto 



 
(……….. zł netto + ………….. zł VAT), 
c. Gmina Piława Górna, 58-240 Pilawa Górna, ul. Piastowska 69, NIP: 882-10-08-231, w wysokości 
…………. brutto (……….. zł netto + ………….. zł VAT), 
d. Gmina Niemcza, 58-230 Niemcza, ul. Rynek 10, NIP:882-00-14-146, w wysokości …………. brutto 
(……….. zł netto + ………….. zł VAT), 
e. Gmina Bielawa, 58-260 Bielawa, Plac Wolności 1, NIP: 882-10-01-453, w wysokości …………. brutto 
(……….. zł netto + ………….. zł VAT), 

c) w części dotyczącej projektu „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”:  
a. Gmina Miejska Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1, NIP: 882-100-00-34, w wysokości …………. 

brutto (……….. zł netto + ………….. zł VAT), 
b. Gmina Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, NIP: 882-10-08-981, w wysokości …………. 

brutto (……….. zł netto + ………….. zł VAT). 
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku 

…………………… konto nr: ……………………………………,w terminie nie dłuższym niż 30 dni, zgodnie ze złożoną 
ofertą, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 5 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1. Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §2 w wysokości 40% kwoty wskazanej w §4 
ust. 1 umowy wraz z odsetkami za zwłokę od czternastego  dnia po otrzymaniu noty wzywającej do 
zapłaty. 

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 100% wypłaconej kwoty wynagrodzenia 
wskazanej w §4 ust. 1 umowy wraz z odsetkami za zwłokę liczoną od dnia wypłaty wynagrodzenia. 

§ 6 

1. Niemożność realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyny spoczywającej po stronie Zamawiającego, 
tj. w wyniku nieuzyskania od Zamawiającego dokumentacji lub innych informacji, niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji umowy, powoduje, iż Wykonawca może wypowiedzieć umowę w trybie 
natychmiastowym. 

2. Rozwiązanie umowy nastąpi po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do usunięcia powstałych 
przeszkód, z podaniem terminu na realizację usunięcia przeszkód nie krótszym niż 7 dni. Pisemne 
wezwanie może być dokonane przy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej i poleconej. 

3. Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu następnym po upływie uzgodnionego terminu, danego 
Zamawiającemu dla usunięcia przeszkód w realizacji umowy. 

§ 7 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

1. Niedopełnienie przez Zamawiającego terminów wskazanych wezwaniem, a w efekcie rozwiązanie 
umowy w trybie §6 w wysokości 20% kwoty wskazanej w §4 ust. 1 umowy wraz z odsetkami zwłoki od 
czternastego dnia po rozwiązaniu umowy do dnia zapłaty. 

2. Z przyczyn spoczywających po stronie Zamawiającego, zapłaci 20% kwoty wskazanej w §4 ust. 1 umowy 
wraz z odsetkami zwłoki od czternastego dnia po rozwiązaniu umowy do dnia zapłaty. 

§ 8 



 
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o realizacji przedmiotu umowy siłami 
podwykonawcy/podwykonawców w terminie 14 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą wraz  
z wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę/podwykonawców. 

§ 9 

1. Wykonawca wykonując postanowienia niniejszej umowy deklaruje dyspozycyjność czasową wobec 
Zamawiającego w stopniu niezbędnym dla prawidłowej reprezentacji interesu Zamawiającego i realizacji 
postanowień umowy.  

2. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat,  
licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego  
a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia.  

4. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do bezpłatnej i skutecznej naprawy  
i usunięcia wad (usterki/awarie) przedmiotu Umowy, który bez winy Zamawiającego uległ uszkodzeniu 
lub wykazuje wady funkcjonowania.  

5. Do obowiązku wykonawcy należą doraźne naprawy dotyczące konstrukcji tablic, mocowań oraz tablic,  
a także konserwacja oraz odtworzenie w przypadku aktów wandalizmu oraz niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, w przeciągu 2 tygodni od dnia otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego. 

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji usunięcia usterki, awarii 
(naprawy lub wymiany wadliwego elementu).  

7. Usługa serwisu polegająca w szczególności na naprawie i/lub wymianie wadliwego elementu trwać 
będzie przez cały okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

3. Wszelkie spory wynikające z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Prawa autorskie na opracowania będące przedmiotem umowy należą do Zamawiającego, bez 
odrębnego wynagrodzenia. 

5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz opis przedmiotu zamówienia. 
   

       § 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w randze oryginałów, po jednym dla każdej 
ze stron.  

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do Umowy 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż materiałów 
promocyjnych dla następujących projektów: 
1. „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”; 
2. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”; 
3. „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów” 
w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020,zgodnie z poniższym opisem. 

 

1. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

 

Ad. 1 „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu 

Dzierżoniowskiego”: 
a) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 6 tablic jednostronnych informacyjnych zgodnie  

z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji oraz poniższymi wytycznymi: 
- wymiary: 80 cm wys. X 120 cm szer., 
- materiał: spienione PCV od 0,9 cm do 1,2 cm. 
- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, 
- czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki, 

b) Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 500 szt. etykiet samoprzylepnych zgodnie ze wzorem przesłanym 
przez Zamawiającego: 
- ilość 500 sztuk (słownie: pięćset sztuk) 
- wymiary: 10 cm szer. X 3 cm wys., 
- Materiały: etykiety samoprzylepne, 
- Czytelność/przejrzystość czcionki, 
- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, 

Miejsce montażu i dostawy materiałów: ZS Nr 1 w Dzierżoniowie (ul. Mickiewicza 8), ZS Nr 3  
w Dzierżoniowie (ul. Słowiańska 6); ZS i PKZ w Bielawie (ul Żeromskiego 41). Dokładne miejsce zostanie 
wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

 

Ad. 2 „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”: 

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic jednostronnych informacyjnych zgodnie  

z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji  

i promocji oraz poniższymi wytycznymi: 
a) Gmina Miejska Dzierżoniów: 

Zadanie: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej  
w Dzierżoniowie”. 
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dwóch (2) tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją 
wsporczą i montażem do podłoża, z których każda powinna spełniać poniższe warunki: 
Tablice: jednostronne o wymiarze 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety), podkłady pod tablice 
winny być wykonane z blachy aluminiowej grubości 1,5 mm lub z blachy ocynkowanej grubości 1,25 mm 
podwójnie zaginanych krawędziowo na c, lica tablic powinny być wykonane z folii I lub II generacji. 
Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm. 



 
Komplet konstrukcji mocującej: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum ϕ = 60,3 mm 
(grubość ścianki 2,9 mm) z rury stalowej grubościennej o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita 
wysokość 370 cm) z górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz z 4 obręczami 
mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze do słupów w konstrukcjach mocujących powinny być 
zamocowane do tablicy  w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki 
atmosferyczne. Tablica zostanie trwale zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych 
słupach stalowych (konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma 
słupami – rozstaw osiowy słupków 105 cm)). 
Miejsce montażu: jedna z tablic na wysokości os. Kolorowego, druga w rejonie skrzyżowania  
ul. Piastowskiej z ul. Rolną / ul. Wrocławską, dokładne miejsce zostanie wskazane przez Gminę po 
podpisaniu umowy z Wykonawcą. 
b) Gmina Niemcza: 

Zadanie: „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Niemcza” 
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa trzech (3) tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją 
wsporczą i montażem do podłoża, z których każda powinna spełniać poniższe warunki: 
Tablice: jednostronne o wymiarze 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety), wykonane z blachy 
aluminiowej (typu DIBOND), szczotkowana o grubości minimum 3 mm. 
Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm. 
Komplet konstrukcji mocującej do każdej z tablic: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum ϕ 
= 60,3 mm (grubość ścianki 2 - 2,5 mm) o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita wysokość 370 cm) z 
górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej 
tablicy. Obręcze do słupów w konstrukcjach mocujących powinny być zamocowane do tablicy  w sposób 
zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne. Tablica zostanie trwale 
zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych (konstrukcja 
wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami – rozstaw osiowy 
słupków 105 cm)). 
Miejsce montażu: 1 szt. przy wjeździe na teren gminy od strony Kudowy, tj. przy wjeździe do 
miejscowości Przerzeczyn Zdrój; 1 szt. przy wjeździe na teren gminy od strony Wrocławia, tj. przy wjeździe 
do miejscowości Wilków Wielki; 1 szt. przy ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy - parking przed Basztą. 
Dokładne miejsce montażu zostanie wskazane przez Gminę po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 
c) Gmina Bielawa: 

Zadanie: „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Bielawa” 
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa jedenastu (11) tablic informacyjno-pamiątkowych wraz  
z konstrukcją wsporczą i montażem do podłoża, z których każda powinna spełniać poniższe warunki: 
Tablice: jednostronne, o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety), wykonana z płyty 
PCV, o grubości co najmniej 8 mm. 
Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm. 
Komplet konstrukcji mocującej do każdej z tablic: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum ϕ 
= 60,3 mm (grubość ścianki 2 - 2,5 mm) o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita wysokość 370 cm) z 
górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej 
tablicy. Obręcze do słupów w konstrukcjach mocujących powinny być zamocowane do tablicy  w sposób 
zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne. Tablica zostanie trwale 
zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych (konstrukcja 
wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami – rozstaw osiowy 
słupków 105 cm)). 
Miejsce montażu: ul. Dzierżoniowska (lokalizacja tablicy w rejonie skrzyżowania z ul. Grunwaldzką); Aleja 
Jana Pawła II (w rejonie Ronda Bieltexu); ul. Romana Biskupa (lokalizacja w rejonie skrzyżowania z ul. 
Kruczą); ul. Tkacka (lokalizacja w rejonie budynku nr 1 przy ul. Tkacka); ul. Wojska Polskiego (lokalizacja w 
rejonie skrzyżowania z ul. Parkową); ul. Sikorskiego (lokalizacja w rejonie ronda Besteru); ul. Tuwima 
(lokalizacja w rejonie budynku nr 1 – 2 przy ul. Tuwima); ul. (lokalizacja w rejonie Targowiska Miejskiego); 
ul. Ostroszowicka (lokalizacja tablica w rejonie Ronda Stolarczyka); ul. Andersa (lokalizacja: rejonie Ronda 



 
Powstańców Warszawy); Plac Kościelny – 1 tablica informacyjna. Szczegółowe miejsce montażu zostanie 
wskazane przez Gminę po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 
 
d) Gmina Pieszyce: 

Zadanie: „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Pieszyce” 
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa trzech (3) tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją 
wsporczą i montażem do podłoża, z których każda powinna spełniać poniższe warunki: 
Tablice: jednostronne, każda o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety), wykonana z 
blachy ocynkowana o grubości 1,25 mm podwójnie zaginanych krawędziowo na c, lica tablic powinny być 
wykonane z folii I lub II generacji. 
Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm. 
Komplet konstrukcji mocującej do każdej z tablic: jeden słup stalowy (bez szwu) ocynkowany minimum ϕ 
= 60,3 mm (grubość ścianki 2 - 2,5 mm) z rury stalowej grubościennej (o przekroju ścianki 2,9 mm) o 
wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita wysokość 370 cm) z górnymi zaślepkami, przeznaczone do 
umieszczania w gruncie wraz z 2 obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze do słupów w 
konstrukcjach mocujących powinny być zamocowane do tablicy  w sposób zapewniający trwałość 
połączenia i odporność na warunki atmosferyczne. Tablica zostanie trwale zamontowana do podłoża 
przez Wykonawcę na jednym okrągłym słupie stalowym (konstrukcja wsporcza ze stali ocynkowanej 
(tablica przytwierdzona do słupa po środku tablicy)). 
Miejsce montażu: przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, przy wyjeździe z Pieszyc przy drodze 
Powiatowej oraz w Piskorzowie przy skrzyżowaniu. Dokładne miejsce montażu zostanie wskazane przez 
Gminę po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 
 
e) Gmina Piława Górna: 

Zadanie: „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Piława Górna” 
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa trzech (3) tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją 
wsporczą i montażem do podłoża, z których każda powinna spełniać poniższe warunki: 
Tablice: jednostronne, każda o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer. (wymiar europalety) wykonana z 
płyty PCV, o grubości co najmniej 8 mm. 
Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm. 
Komplet konstrukcji mocującej do każdej z tablic: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum ϕ 
= 60,3 mm (grubość ścianki 2 - 2,5 mm) o wysokości nad ziemią 294 cm (całkowita wysokość 370 cm) z 
górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi dla każdej 
tablicy. Obręcze do słupów w konstrukcjach mocujących powinny być zamocowane do tablicy  w sposób 
zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne. Tablica zostanie trwale 
zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych (konstrukcja 
wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami – rozstaw osiowy 
słupków 105 cm)). 
Miejsce montażu: dokładne miejsce montażu zostanie wskazane przez Gminę po podpisaniu umowy z 
Wykonawcą. 

 

Ad. 3 „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”: 

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic jednostronnych informacyjnych zgodnie  

z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji oraz poniższymi wytycznymi: 

 

1) Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z montażem,  

z których każda powinna spełniać poniższe warunki: 

· 3 szt. tablic o wymiarach 80 x 120 cm (wymiar europalety); 



 

· materiał: blacha stalowa; 

· transport do:  

Gminy Dzierżoniów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej ul. Główna 50, 58-241 Piława 

Dolna (1 tablica), Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47, 58-207 Tuszyn (1 tablica)  

oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów: Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie, ul. Miernicza 2 (1 

tablica); 

· trwały montaż na obecnym ogrodzeniu wskazanym przez Zamawiającego  

z elementami/rozwiązaniami umożliwiającymi montaż tablic na ogrodzeniu budynku; 

· pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych; 

· czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki; 

 

2) Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej wraz z montażem,  

która powinna spełniać poniższe warunki: 

· 1 sztuka tablicy o wymiarach 80 x 120 cm (wymiar europalety) wraz z konstrukcją wsporczą  

i montażem do podłoża; 

· podkłady pod tablicę winny być wykonane z blachy aluminiowej grubości 1,5 mm lub z blachy 

ocynkowanej grubości 1,25 mm podwójnie zaginanych krawędziowo na c, lica tablic powinny być 

wykonane z folii I lub II generacji. Fundamenty: beton klasy min. C16/20 o wym. 30x30x90 cm. Komplet 

konstrukcji mocującej: dwa słupy stalowe (bez szwu) ocynkowane minimum ϕ = 60,3 mm (grubość 

ścianki 2,9 mm) z rury stalowej grubościennej o wysokości nad ziemią 200 cm (całkowita wysokość 280 

cm) z górnymi zaślepkami, przeznaczone do umieszczania w gruncie wraz z 4 obręczami mocującymi. 

Obręcze do słupów w konstrukcjach mocujących powinny być zamocowane do tablicy  w sposób 

zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne. Tablica zostanie trwale 

zamontowana do podłoża przez Wykonawcę na dwóch okrągłych słupach stalowych (konstrukcja 

wsporcza ze stali ocynkowanej (tablica rozmieszczona pomiędzy dwoma słupami – rozstaw osiowy 

słupków 105 cm)). 

· transport do Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie, os. Błękitne 26 (Gmina Miejska 

Dzierżoniów); 

· trwały montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

· pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych; 

· czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki; 
 

I. Tworzywo użyte do wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych musi być odporne na działanie 
warunków atmosferycznych (m.in. silne nasłonecznienie, w tym promieniowanie UV, trwałość oraz 
odporność na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, w tym deszcz, śnieg itd.). Pełen kolor wydruku 
na materiałach promocyjnych odporny na działanie czynników zewnętrznych. Grafika i czcionka czytelna 
i przejrzysta. 

II. Wzór materiałów promocyjnych zostanie udostępniony przez Zamawiającego, natomiast sporządzenie 
projektów tablic/naklejek na przekazanym wzorze będzie zadaniem Wykonawcy usługi. 
Projekt tablicy/naklejek należy przesłać do Zamawiającego w celu jego akceptacji przed przystąpieniem 
do prac wykonawczych (wykonanie naklejek, wykonanie tablic, mocowań do tablic i konstrukcji 
wsporczej tablic). 

III. Tablice muszą zawierać: znak EFRR, barwy RP, herb województwa z napisem „Dolny Śląsk”, znak UE oraz 
adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. Naklejki muszą zawierać: znak EFRR, barwy RP, herb 
województwa z napisem „Dolny Śląsk”, znak UE. 

IV. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane tablice na okres min. 5 lat, licząc od dnia podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. Do obowiązku Wykonawcy należą doraźne naprawy dotyczące 
konstrukcji tablic, mocowań oraz tablic, a także konserwacja oraz odtworzenie w przypadku aktów 
wandalizmu oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, w przeciągu 2 tygodni od dnia otrzymania 
pisemnej informacji od Zamawiającego. 


