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Załącznik nr 4 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym poszczególnych 

projektów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koncepcji budowlanej z wizualizacjami – 

2 kpl. wersji papierowej i 1 kpl. wersji elektronicznej (na elektronicznym nośniku danych). 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót. 

4. Wykonawca zapewni na etapie realizacji projektu nadzór autorski do czasu oddania 

obiektu do użytkowania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie 

zgłoszenia zamiaru budowy dot. prac modernizacji fontanny. 

 
 
Postanowienia szczegółowe 
 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Remont fontanny 
w Parku Niedźwiadków przy ul. Edukacji w Tychach” obejmuje wykonanie: 

A. Dokumentacji projektowej instalacji. 

B. Dokumentacji architektonicznej. 

 
 
A. Wykonanie dokumentacji projektowej  

 
Zakres prac obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej (odtworzeniowej) fontanny 
wszystkich branż, a w szczególności: 

 projekt instalacji elektrycznej, 

 projekt instalacji sieci wod.-kan., 

 projekt budowlany,  

 projekt technologiczny. 

 
Zamawiający informuje, iż posiada wyłącznie dokumentację pn. „Ekspertyza budowlana 
dotycząca fontanny miejskiej w Parku Niedźwiadków” z 2017r. Dokumentacja jest do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego. 
Wykonawca dokona uzgodnień ze wszystkimi gestorami sieci (uzyskanie map do celów 
projektowych, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń 
gwarantujących realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
standardami). 
Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania w Urzędach w celu uzyskania 
wszelkich zgód.  
 
 
B. Wykonanie dokumentacji architektonicznej 

 
1. Zamawiający w kwestii architektury fontanny oczekuje: 

 zachowania istniejącej formy obiektu, z jednoczesnym zaproponowaniem 

innowacyjnych rozwiązań mających na celu unowocześnienie i rewitalizację obiektu. 
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Fontanna składa się z czterech rozłożystych betonowych mis, spiętrzonych jedna na 

drugiej, przy czym każda kolejna ma mniejszą średnicę. 

 pokrycia 4 mis fontanny mozaiką szklaną w kolorystyce niebieskiej. Wszystkie misy 

fontanny powinny być wyłożone mozaiką, zarówno od zewnętrznej, jak i wewnętrznej 

strony. Użyte materiały (mozaika, kleje, fugi, itp.) powinny charakteryzować się wysoką 

odpornością mechaniczną oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (niska 

i wysoka temperatura).  

 
2. Zamawiający w kwestii atrakcji fontanny oczekuje: 

a) w zakresie oświetlenia: 

 montaż reflektorów oświetlających strumienie spływającej wody z poszczególnych 

mis, 

 
b) w zakresie wodnych tryskaczy: 

 z trzech górnych mis, woda powinna spływać kaskadowo tzn. od najmniejszej misy 

do największej, 

 z największej misy woda powinna wypływać z istniejących punktów za pomocą dysz 

typu wylewek. 

 
3. Zamawiający w kwestii architektury najbliższego otoczenia fontanny oczekuje: 

 wymiany kostki brukowej i wybrukowanie na nowo ok. 1,5 m opaski po obwodzie 

największej misy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


