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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH, TABLIC INFORMACYJNYCH ORAZ STRONY INTERNETOWEJ DLA PROJEKTU WKD 

CZĘŚĆ 2: 
ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTARCZENIE I MONTAŻ WE WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LOKALIZACJACH TABLIC INFORMACYJNYCH 

 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach tablic informacyjnych dla projektu nr POIS.05.02.00-00-0038/18 

pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. 
2. Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, tj. tablice informacyjne, rozumiane dalej jako materiały informacyjne będą objęte 60-miesięczną gwarancją Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

postanowienia §10 ust. 1 Umowy. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż materiałów informacyjnych na obszarze zarządzanym przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., tj. linię kolejową nr 47 Warszawa Śródmieście 

WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska o długości ok. 7,5 km, która jest zlokalizowana w południowo-zachodnim paśmie osadniczym 
aglomeracji warszawskiej na terenie powtatów: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki. 

 
II. IDENTYFIKACJA WIZUALNA 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z aktualnymi dokumentami/wytycznymi dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ws. informacji i 

promocji, w tym w szczególności z: 
a) „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
b) „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są dostępne na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/ – w szczególności zostały zgrupowane pod wspólną zakładką „O Programie” i w odniesieniu do Projektu 
planowanego do realizacji przez WKD zostały zdefiniowane ze stosownymi odniesieniami jako „Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie – umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku” 
dostępnymi w następującej lokalizacji: https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-
umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/. 

3. Zamawiający w terminie podpisania umowy przekaże Wykonawcy projekt graficzny oraz treści przeznaczone do zamieszczenia na materiałach informacyjnych. Wykonawca przed zwolnieniem projektu do 
realizacji uzgodni z Zamawiającym prawidłowość przygotowanych materiałów z technicznego punktu widzenia w celu uzyskania ostatecznej akceptacji. 
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4. W przypadku zmiany lub wejścia w życie nowych wytycznych i zasad lub aktualizacji dotychczas obowiązujących dokumentów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi wytycznymi/zasadami. 

 
III. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Zakres wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach 3 szt. tablic informacyjnych wolnostojących, 

przeznaczonych do ekspozycji zewnętrznej, o wymiarach 300 cm x 200 cm (powierzchnia minimalna ok. 6 m2 ) – wraz z koniecznością instalacji konstrukcji wsporczych. 
2. Szczegółowa specyfikacja dla tablic informacyjnych: 

a) ilość i rozmiar tablic informacyjnych – 3 szt: 300 cm x 200 cm; 
b) materiał: srebrne aluminium anodowane o grubości co najmniej 2 mm lub blacha aluminiowa o grubości co najmniej 2 mm, której powierzchnie i krawędzie powinny być pokryte gorącym lakierem w 

temperaturze 800C (otwory mocujące należy wykonać przed lakierowaniem); 
c) kolor biały; nadruk UV – pełny kolor; 
d) tablica musi być wykonana z materiału trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne, zapewniającego czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny w okresie co najmniej 5 lat; 
e) tablica musi być wykonana w sposób gwarantujący dobrą widoczność logotypów i napisów; 
f) forma wykonania tablicy: tablica wolnostojąca na konstrukcji wsporczej; konstrukcja wsporcza bezpieczna i stabilna; 
g) optymalne warunki montażu – zaproponuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym; 
h) wykonanie tablic informacyjnych i ich trwałość objęte co najmniej 5 letnią gwarancją Wykonawcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

 
IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania materiałów informacyjnych zgodnie z wymogami wskazanymi w SIWZ i w załącznikach. 
2. Wszystkie materiały informacyjne muszą być oznakowane zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej zawartym w wytycznych oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku, o których mowa w Rozdziale 

II, ust. 1. 
3. Zamawiający może także przekazać Wykonawcy projekty do adaptacji. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego projektów, Wykonawca zobowiązany jest do adaptacji projektów do 

wykorzystania na nośnikach informacyjnych, przygotowania propozycji oznaczeń i przedstawienia ich Zamawiającemu do akceptacji. 
4. Projekt grafiki oraz treści przeznaczonych do prezentacji jak również logotypy zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej w dniu zawarcia umowy. 
5. Wykonawca prześle do akceptacji Zamawiającemu pocztą elektroniczną (lub dostarczy na nośniku cyfrowym) przygotowane projekty oznaczenia i adaptacje projektów graficznych – w formacie PDF do 

zatwierdzenia. 
6. Terminy obejmujące dostarczenie przez Wykonawcę projektów graficznych, licząc od dnia zawarcia Umowy, akceptację lub wniesienie uwag przez Zamawiającego oraz korekty dokonywane przez 

Wykonawcę zostały określone w § 5 Wzoru umowy. Podstawowo termin realizacji przedmiotu zamówienia zakłada się maksymalnie na 30 dni od dnia podpisania umowy dla pierwszej z trzech tablic 
informacyjnych, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 1 Wzoru umowy oraz maksymalnie na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy dla dwóch pozostałych tablic informacyjnych – po uprzednim pisemnym 
zgłoszeniu przez Zamawiającego terminu dostawy dwóch pozostałych tablic informacyjnych. 
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7. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia wszystkich uwag wniesionych przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia po zatwierdzeniu materiałów informacyjnych wraz z oznaczeniami przez Zamawiającego. 
9. Wszystkie ostateczne projekty graficzne wykorzystane przy produkcji materiałów informacyjnych zostaną trwale zapisane na nośnikach CD/DVD w formacie gwarantującym ich edycję i w dwóch 

egzemplarzach przekazane Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dostawy poszczególnych materiałów informacyjnych. 
10. Wszystkie briefingi, spotkania organizacyjne itp. odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego osobiście z udziałem Wykonawcy lub z wykorzystaniem narzędzi komunikacji teleinformatycznej, w terminach 

zaproponowanych przez Zamawiającego . 
11. Wszystkie materiały informacyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinny być oznakowane w sposób trwały, zabezpieczający przed wpływem czynników atmosferycznych. 
12. Wszystkie elementy znakowania powinny być wyraźne i łatwe do odczytania. 
13. Wszystkie dostarczone materiały informacyjne muszą być trwałe, wysokiej jakości oraz fabrycznie nowe. 
14. Wszystkie dostarczone materiały informacyjne oraz materiały, które zostaną użyte podczas procesu produkcji i znakowania oraz technika użyta do produkcji finalnego wyrobu winny być nietoksyczne i 

posiadać przewidziane prawem atesty. 
15. Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w SIWZ, a które są niezbędne do realizacji zamówienia lub te, które wynikną w trakcie realizacji działania np. opłat z tytułów praw autorskich, honoraria, wizytacji i 

oględzin terenu zarządzanego przez Zamawiającego, kosztów transportu materiałów itp., pokrywa Wykonawca. 
16. Prawidłowość wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzona po dokonaniu weryfikacji dostarczonych materiałów, poprzez pisemny protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony Umowy w 

terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia materiałów zgodnie z § 2 i 5 Wzoru umowy. W szczególności weryfikacji będzie podlegała prawidłowość, funkcjonalność i estetyka wykonania wszystkich 
materiałów informacyjnych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

17. W dniu zawarcia umowy może zostać zorganizowane spotkanie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu szczegółowego omówienia realizacji umowy. 
18. Wykonawca przystąpi do realizacji niniejszego zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy o zamówienie publiczne. 
19. Miejsce dostarczenia i montażu tablic informacyjnych: siedziba Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, przez którą należy rozumieć również teren zarządzany przez 

Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 3. 
20. Szczegółowe lokalizacje dostawy i montażu tablic informacyjnych zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
21. Proponowany sposób mocowania tablic informacyjnych do konstrukcji wsporczych przedstawiono w części graficznej w Rozdziale V. Wykonawca może zaproponować inny, równoważny sposób montażu, 

zapewniający osiągnięcie celów określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia. 
22. Wszelkie prawa autorskie do powstałych w toku realizacji umowy materiałów informacyjnych zostaną w całości przeniesione na Zamawiającego. 
 
Po zawarciu Umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy.  
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V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
1. Sposób mocowania tablic informacyjnych do konstrukcji wsporczych: 

  

  
 


