A.1.4.9. określeniapodstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenianależy rozumieć w kazdym pzypadku następująco:

A.1.4.9.1. Dziennik budowy _ dziennik. Wydany zgodnie z obowiązującymi pzepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku

wykonywania roŁ'Ót.

A.1'4.9.2. Kierownik budowy - osoba Wznaczona przez Wykonawcę, upowazniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizaĄi kontraktu.
A.1.4.9.3. Rejestr obmiarÓw - akceptowany przez lnŻyniera zeszyt z ponumerowanymi Stronami'
słuzący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robÓt w formie wyliczeń, szkicÓw, i ew.
dodatkowych załącznikÓw' Wpisy w rejestrze obmiarÓw podlegają potwierdzeniu prze lnzyniera.

A.1.4.9'4. Materiały - wszelkie twozywa niezbędne do wykonania robÓt, zgodnie
p rojektową i specyfi ka cja m i tech n ic zny mi, zaa kceptow ane przez nŻy niera.

z

dokumentacją

l

A.1.4.9.5. odpowiednia (bliska) zgodnoŚĆ - zgodnoŚÓ wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami' a jeślipnedział tolerancji nie został określony _ z pzeciętnymitolerancjami, pzyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
A.1.4.9.6. Polecenie lnżyniera - wszelkie polecenia pzekazane Wykonawcy przezlnŻyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robÓt lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
A.1.4.s.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

A.1.4.9.8' Przetargowa dokumentacja projektowa _ częśó dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.
A.1.4.9.9. Przedmiar robót

wykonania.

-

wykaz robót

z

podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich

A.1.4.9.10. Zadanie budowlane - częŚĆ pzedsięwzięcia budowlanego, zdolna do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcjitechniczno-uzytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót
związanych z modernizacją, utzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
4.1.4.9.11. lnzynier

-

inspektor nadzoru

-

osoba wyznaczona

występowania w jego imieniu w sprawach realizaqi kontraktu.

pzez

lnwesitora, upowazniona do

A.1.5. ogólne wymagania dotyczące robót
A.1.5.1.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośÓ ich wykonania oraz za ich zgodnoścz

dokumentacją projektową i poleceniami lnzyniera.

A.1.5.1.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośc za wykonanie robót do czasu ich końcowego
odbioru.

A.1.5.1.3. W okresie prowadzenia robót tj. od daty rozpoczęcia do daty zakończenia odbioru końcowego
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót.
4.1 .5.2.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawieraĆ rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym warunkach
umowy

A.1 .5.3.

Zgodnośc robót z dokumentacją projektową

A-1 .5-3.1. Dokumentacla proiektowa oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez tnzyniera wykonawcy
z nich są obowiązu1ące dla

Stanowią CZęSC utnowy' a Wymaganla Wyszczegótnione w chocby jednym
wykonawcy tak 1akby zawarte były w całe1 dokumentac1i

