A.l.5.3.2. W pzypadku rozbieznoŚci w ustaleniach poszczegÓlnych dokumentów obowiązuje kolejnoŚĆ
ich wazności wymieniona w umowie.

A.1.5.3.3. Wykonawca nie może wykozystywaĆ błędÓw lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic lnzyniera, ktÓry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
A.1.5.3.4. W przypadku rozbieznoŚci opis wymiarów waŻniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
A.1.5.3.5 Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiaĘ będą zgodne z dokumentacją projektową.

A.1.5.3.6 Dane okreŚlone w dokumentacji projektowej będą Uwazane za wańościdocelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego pnedziału tolerancji. Cechy materiałów ielementów
budowli muszą byc jednorodne i wykazywaĆ zgodnoŚÓ z okreŚlonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech
nie mogą pzekraczac dopuszczalnego pzedziafu tolerancji'
A.1.5.3.7. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będąw pełni zgodne z dokumentacją projektową i
niezadowalającą jakoŚc montowanego elementu, to takie materiaĘ zoŚaną zastąpione
innymi, a roboty przerwane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

wfinie to na
A. 1.5.4.

Ochrona pęeciwpożarowa

A.1.5.4.1. Wykonawca będzie paestrzegać pzepisów ochrony przeciwpozarowej.
A.1.5.4.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym jako
rezultat realizacji robÓt albo przez personel Wykonawcy'

A.1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
A.1.5.5.1. Materiały, ktÓre w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uzycia.

A.1.5.5.2. Wszelkie materiały uzyte do robót będą miały aprobatę technicznąwydaną pzez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającąbrak szkodliwego oddziatywania tych materiałów na środowisko.
A.1.5.5.3. Materiały, ktÓre są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwośćzanika (np. materiaĘ pylaste) mogą byc użyte pod warunkiem pzestzegania wymagań

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawń;ący powinien
otrzym8c zgodę na użycie tych materiałrcw od właściwychorganÓw administracji państwowej_

A.1.5.6. Stosowanie się do prawa iinnych przepisów
A.1.5.6.1. Wykonawca zobowiązany jest znaĆ wszystkie pzepisy wydane pzez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami ibędzie w
pełni odpowiedzialny za przesIrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robÓt.
A.1.5.6.2. Wykonawca będzie pzestzegaĆ praw patentowych ibędzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośniewykozystania opatentowanych metod lub urządzeń i
w sposób ciągły będzie informowaĆ lnzyniera o swoich działaniach, pzedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnoŚne doKumenty

A.2. MATER|AŁY
^.2.1

. Żrodła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnre przed zaplanowanym wykorzystanrem 1akichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robÓt Wykonawca pzedstawi szczegołowe informacje dotyczące proponowanego
zrÓdła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań łaboratoryjnych oraz
A.2.1.1.

probkt do zatwrerdzerlra

