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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Oznakowanie obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim: montaż tablic 

urzędowych w terenie.   

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na oznakowaniu 14 (słownie 

czternastu) zachodniopomorskich  obszarów Natura 2000 tablicami  informującymi o 

ich nazwie. Oznakowanie dotyczy wymienionych obszarów w określonych  ilościach:  

25 szt.  Obszar Natura 2000 PLB320008, Ostoja Ińska; 

 

7 szt. Obszar Natura 2000 PLH320009, Jeziora Szczecineckie; 

 

10 szt. Obszar Natura 2000 PLH320047, Warnie Bagno; 

 

13 szt. Obszar Natura 2000 PLH320011, Wielki Bytyń; 

 

6 szt. Obszar Natura 2000 PLH320036, Bagno i Jezioro Ciemino 

23 szt. Obszar Natura 2000 PLB 320003, Dolina Dolnej Odry 

9 szt. Obszar Natura 2000 PLB320017, Ostoja Cedyńska   

25 szt. Obszar Natura 2000 PLH320020, Wzgórza Bukowe  

8 szt. Obszar Natura 2000 PLH320027, Dolna Odra   

 16 szt. Obszar Natura 2000 PLH320037, Dolna Odra   

15 szt. Obszar Natura 2000 PLB320005, Miedwie i okolice   

10 szt. Obszar Natura 2000 PLB320003, Łąki Skoszewskie  

15 szt. Obszar Natura 2000 PLH320006, Dolina Płoni 

18 szt. Obszar Natura 2000  PLB320006, Jezioro Świdwie  

 

 



 

2. Usługa oznakowania polega na montażu 200 sztuk gotowych tablic urzędowych na 

gotowych słupach metalowych o długości 302 cm, w sadowieniu na gruncie według 

wskazań lokalizacji RDOŚ Szczecin. Forma wskazania: mapa z ogólnym 

rozmieszczeniem. Zasada rozmieszczenia oznakowania: obrzeża wskazanych 

obszarów Natura 2000 na granicy lub w najbliższym sąsiedztwie granicy obszarów, w 

pasach drogowych lub w ich pobliżu,  w miejscu widocznym z przebiegających dróg, 

tras i szlaków. Tablice należy zamontować tak, aby strona z napisem była widoczna 

dla osób wjeżdżających na granice obszaru.  

3. Tablice w pasach drogowych należy ustawić zgodnie z załącznikiem do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 

220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). na pozostałych terenach Na pozostałych 

terenach – dolna krawędź tablicy na wysokości min.2,0 m nad poziomem gruntu.  

4. Wykonawca zastosuje zabezpieczenie montowanych tablic elementami stalowymi 

powodującymi trwałe zakotwiczenie w gruncie  i zaprawą cementową,  w 

posadowieniu o głębokości dostosowanej do warunków terenowych: na gruntach 

zwięzłych minimum 0,6 m, a na gruntach luźnych 0,8 m.  

5. Odbiór  200 tablic 400, słupów oraz 176 obejm przez Wykonawcę nastąpi z siedziby 

RDOŚ Szczecin do dnia 30 stycznia 2018 r.  

6. Tablice na czas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do 

uszkodzenia powierzchni w czasie transportu i montażu.  

7.  Wykonawca uzupełni wymaganą do montażu brakującą ilość 624 sztuk obejm we 

własnym zakresie. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zarządcą terenu 

(Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarządy Dróg Powiatowych, 

Gminy, Miasta i Gminy, Miasta, Nadleśnictwa) w celu wyznaczenia szczegółowego 

miejsca i terminu ustawienia tablicy. W przypadku uzasadnionych trudności z 

ustawieniem tablicy w miejscu orientacyjnie wskazanym, istnieje możliwość jego 

zmiany w granicach właściwego obszaru Natura 2000, zgodnie z ustaleniami z 

zarządcą terenu.  

9. Po ustawieniu tablic na każdym z 14 obszarów Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania protokolarnego ich odbioru z udziałem zarządcy terenu, oraz pracownika 

RDOŚ Szczecin.  

10. Zamontowanie tablicy w terenie należy udokumentować zdjęciem obejmującym 

otoczenie, oznakować w opisie podaniem współrzędnych geograficznych i przekazać 

Zleceniodawcy w formie płyty CD.   

11. Wykonawca udziela gwarancji na trwałość posadowienia w gruncie na okres 

minimum dwóch lat.  

 


