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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA:
„REWITALIZACJA KAMIENNEGO ŹRÓDŁA ŚW. JANA W OJCOWIE” oraz
„NAPRAWA COKOŁU FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W PIESKOWEJ
SKALE”

Opracowanie:
inż. Dominik Ćwiertnia

Ojców dnia 19.11.2020r.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 „Rewitalizacja
kamiennego źródła św. Jana w Ojcowie”
1.

Do zadań Wykonawcy w szczególności należeć będzie:
 rozbiórka istniejących kamiennych murów, kamiennych schodów, kamiennego
kwietnika, nawierzchni i ocembrowania studni wraz z wywozem gruzu/materiału
z rozbiórki, (W sytuacji gdy materiał z rozbiórki jest dobrej jakości Wykonawca
powinien go ponownie wykorzystać),
 wymurowanie nowych schodów kamiennych o wymiarach istniejących –
15 stopni,
 wymurowanie murów oporowych w obecnej lokalizacji z odpowiednim
zbrojeniem z drutu żebrowanego o średnicy min 10 mm,
 wymurowanie szczelnej cembrowiny studni o wysokości 50 cm od podłoża.
W cembrowinie mają być umieszczone dwa otwory, pozwalające na odpływ wody
w stronę potoku Prądnik: otwór o śr. 5 cm zatkany korkiem służący do
czyszczenia źródła ulokowany bezpośrednio przy dnie oraz otwór zaopatrzony w
kamienny „rzygacz” na wysokości 40 cm umożliwiający odpływ wody z
cembrowiny,


utwardzenie nawierzchni wokół studni poprzez utopienie kamieni w wylanym
betonie zbrojonym co najmniej siatką o średnicy drutów 8 mm, całość
powierzchni musi umożliwiać odpływ wód opadowych w stronę Prądnika,

 wykonanie drewnianej ławki w dolnej części muru (tak jak obecnie) z 3 szt. deski
ławkowej o wymiarach 8 x 4cm z drewna dębowego lub jesionowego
zaimpregnowanego preparatem w kolorze palisander ciemny.
2.

Pozostałe Informacje:









kamień stosowany w pracach: wapień skalisty pochodzący z rozbiórki oraz
dostarczony przez Zamawiającego,
minimalna grubość wszystkich murów musi wynosić min. 40 cm za wyjątkiem
„kwietnika” który musi mieć grubość 20 cm
zakup i koszt wszelkich materiałów ponosi Wykonawca
wszelkie zaprawy oraz beton musza posiadać parametry pozwalające na
wykonanie prac w okresie jesienno-zimowym zapewniające trwałe
spoinowanie użytego surowca kamiennego,
ze względu na fakt iż prace wykonywane będą w pobliżu drogi powiatowej
2134K Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie oraz oznakowanie
miejsca prac,
gwarancja na użyty materiał i wykonane prace: 3 lata

3.

Wszystkie wymiary podczas murowania należy na bieżąco konsultować
z Zamawiającym ze względu na fakt, iż obecnie stan istniejący przedstawiony na
poniższych fotografiach mogą różnić się nieznacznie od wymiarów które
Zamawiający chciałby uzyskać po remoncie.

4.

Fotografie przedstawiające istniejący stan zachowania wraz z wymiarowaniem
służącym
jedynie
do
określenia
wartości
oferty:

II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 „Naprawa cokołu figury
św. Jana Nepomucena w Pieskowej Skale”
Do zadań Wykonawcy w szczególności należeć będzie:

1.


oderwaniu poszczególnych płyt piaskowca,



uzupełnieniu ubytków betonu tak aby postument miał kształt prostopadłościanu
za pomocą odpowiedniej zaprawy lub kleju mrozoodpornego,



nałożenie na betonowy postument preparatu gruntującego (warstwy szczepnej),



przyklejenie płyt piaskowca za pomocą odpowiedniego kleju dedykowanego
do kamienia, wytrzymałego na niekorzystne warunki atmosferyczne z
zachowaniem odpowiedniego spadu umożliwiającego odpływ wody,



zaimpregnowanie całości postumentu,



zapewnienie oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca robót i bezpieczeństwa
osób przebywających w pobliżu skały na parkingu



gwarancja na użyty materiał i wykonane prace: 3 lata;
Pozostałe Informacje:
zakup i koszt wszelkich materiałów ponosi Wykonawca,
wszelkie zaprawy oraz beton musza posiadać parametry pozwalające na
wykonanie prac w okresie jesienno-zimowym zapewniające trwałe
spoinowanie użytego surowca kamiennego,
postument wraz z figurą znajdują się na szczycie ok. 9 m skale gdzie
utrudnione jest wykonywanie prac oraz transport materiałów,
zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w taki sposób aby
prace odbywały się bezpiecznie.
Przedmiotowy obiekt jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków w
związku z czym wymaga nadzoru konserwatorskiego który pozostaje po
stronie Zamawiającego.
Fotografie przedstawiające istniejący stan zachowania cokołu:

2.







3.

.

