
                                                                                                     
 

 
 
 
 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania "Renowacja 

oznakowania Szlaku Architektury Drewnianej w woj. świętokrzyskim – znaki drogowe oraz tablice opisowe." 

 

Załącznik nr.2  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie, transport montaż 20 tablic informacyjnych do Szlaku Architektury 

Drewnianej oraz demontaż, transport i utylizacja starych tablic (wskazanych przez Zamawiającego) 

Tablice o których mowa, stawiane będą przy wybranych obiektach należących do Szlaku Architektury 

Drewnianej na terenie województwa świętokrzyskiego (rozproszone po regionie).  

 

Szczegóły zamówienia: 

STELAŻ TABLICY 

- stelaż drewniany wykonany wg poniższego rysunku o wymiarach 250 cm x 90 cm x 15 cm. Pozostałe wymiary 

takie jak na rysunku, 

− dwie kotwy (nakładane na słupki) w formie ceowników stalowych (w ocynku ogniowym) kotwy powinny 

posiadać otwory na śruby; 

− elementy metalowe (śrub, nakrętek, podkładek, gwoździ) łączących deskowanie tablic ze słupkami, w liczbie 

odpowiedniej do zapewnienia wytrzymałości i trwałości konstrukcji. 

- wszystkie elementy drewniane stelaża mogą być wykonane z dowolnego gatunku drewna z wyjątkiem 

drewna topolowego, bukowego, lipowego oraz olchowego. Nie dopuszcza się drewna z sinizną, ubytkami, 

przebarwieniami czy z spróchniałymi fragmentami. Drewno (sezonowane, wysuszone) użyte do wykonania 

stelaży powinno posiadać wilgotność rzędu maksimum 23%. 

Wszystkie elementy drewniane powinny być zaimpregnowane i pomalowane specjalistycznym bezbarwnym 

preparatem zabezpieczającym przed warunkami atmosferycznymi. 

- pozostałe elementy metalowe (śruby, podkładki, nakrętki itp.) powinny być fabrycznie ocynkowane. 

- niedopuszczalne jest występowanie na gotowym stelażu pęknięć, rozwarstwień drewna, nierówności w 

nałożeniu farby, zabrudzenie farbą planszy, wystających gwoździ, śrub itp. 

- projekt graficzny plansz wraz z treścią tablicy przygotuje Zamawiający i przekaże w formie pliku graficznego 

Wykonawcy, który wydrukuje plansze (zgodnie z opisem poniżej) zamontuje w trwały i estetyczny sposób 

plansze na drewnianych stelażach; 

- przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca omówi z Zamawiającym szczegóły zlecenia. 

 

PLANASZA 

Plansze tablic informacyjnych muszą spełniać następujące wymogi: 

− rodzaj materiału – blacha ocynkowana stalowa o grubości minimum 0,5 mm 
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− kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni planszy jednostronnie, uzyskany metodą druku dostosowaną 

do rozmiaru wydruku, zapewniającą estetykę, czytelność napisów, odwzorowanie kolorów, odporność na 

czynniki zewnętrzne (w tym UV) – minimum w okresie gwarancji (5 lat); 

− projekty plansz tablic informacyjnych zostaną przekazane przez Zamawiającego, w terminie 14 dni po 

podpisaniu umowy. Wykonawca przed wydrukiem plansz winien sprawdzić parametry techniczne projektów, 

mogące mieć wpływ na ostateczną jakość wydruku (czcionki, kolory i inne). W przypadku zauważenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić je do Zamawiającego, w celu dokonania 

poprawek. Po weryfikacji wspomnianych projektów Wykonawca zamontuje wydrukowane plansze na 

przygotowanych wcześniej stelażach drewnianych. 

 

MONTAŻ 

Gotowe konstrukcje (stelaże oraz plansze) powinny zostać posadowione w fundamencie betonowym o 

głębokości nie mniejszej niż 50 cm, w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Wstępnie wyznacza 

się poniższe miejsca: 

Lokalizacje: 

 

Trasa 1 

 

1. Busko-Zdrój - kościółek cmentarny pw. św. Leonarda 

2. Chotelek - kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa 

3. Probołowice - kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła 

4. Stradów - kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła 

5. Gorzków - kościół parafialny pw. św. Małgorzaty  

6. Zborówek - kościół parafialny pw. św. Idziego 

7. Niekrasów - kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 

8. Strzegom - kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja 

 

Trasa 2 

1. Kossów-kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

2. Rakoszyn-kościół parafialny pw. św. Stanisława biskupa 

3. Obiechów-kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  

4. Mnichów-kościół parafialny pw. św. Szczepana diakona 

5. Chomentów-kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny  

6. Rembieszyce-kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła  
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Trasa 3 

1. Kakonin- zabytkowa drewniana chałupa  

2. Bodzentyn - zagroda Czernikiewiczów  

3. Radkowice - kościół parafialny z Miedzierzy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

 

Trasa 4 

1. Ruda Kościelna - kościół parafialny pw. Zaślubin Najświętszej Marii Panny  

2. Gierczyce - kościół parafialny pw. św. Mikołaja 

 

Trasa 5 - Mała pętla kielecka 

1. Kielce – Białogon - kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego  

 

 

Termin wykonania 27 grudnia 2022 r. 
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