A.2.1.2. Zalwierdzenie pańii materiałÓw z danego ŹrÓdła nie oznacza automatycznie'
materiaĘ z danego Źrodła uzyskają zatwierdzenie'

ze

wszelkie

A.2.1.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiaiy
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegÓłowe w czasie postępu
robót

A.2.1 .4. Wykonawca jest zobowiązany:

-

_

w stosunku do wskazanych materiałów' okazać ceńyfikat zgodnościz Polską Normą lub aprobatą
techniczną,
udostępniĆ przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania materiałów przeznaczonych do

wbudowania,

A.2-1.1. Materiaty i uządzenia powinny odpowiadaĆ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego

A.2.2. Przechowywanie i składowanie mateńałów
A.2.3.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu' gdy będą one potrzebne
do robÓt, byĘ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakości vńaściwość
do robÓt i
były dostępne do kontroli pzez lnzyniera.

A.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
A.2.4.1. Dokumentacja projektowa przewiduje możliwośÓ wariantowego zastosowania rodzaju materiału

w wykonywanych robotach - Wykonawca powiadomi lnzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie

przed uŻyciem materiału, albo w okresie dłuzszym, jeślibędzie to wymagane dla badiń prówadionycn
przezlnŻyniera. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiafu nie moze byćpÓŹniej zmieniany bezzgody
lnŻyniera.

A.3. Sprzęt

A.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego spzętu, ktÓry nie spowoduje

niekozystnego wpływu na jakośćwykonywanych robÓt. Sprzęt uŻywany oo ro6ót powińien być zgodny z
ofeńą Wykonawcy i powinien odpowiadaĆ pod względem typów i ilościwskazaniom zawartym w pzJ iuo
projekcie organizacji robÓt, zaakceptowanym pzez lnŻyniera; w pzypadku braku ustaleń w takich
dokumentach spzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przezlnźyniera.
A-3.2. Liczba i wydajnośĆsprzętu Ędzie gwarantować pzeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreŚlonymiw dokumentacji projektowej iwskazaniach lnzyniera w terminie przewidzianym urnowąA.3.3. Sprzęt będący własnoŚcią Wykonawcy tub wynajęty do wykonania robot ma byĆ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i pzepisimi
dotyczącymi jego uŻytkowania.
A.3.4. Wykonawca dostarczy lnzynierowi kopie dokumentÓw potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane pzepisami

A.3.5. Jeżeli dokumentac.ia projektowa pzewiduje możliwoŚÓ wańantowego użycia Sprzętu pŻy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi lnzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
lego
akceptację przed uŻyciem spzętu Wybrany sprzęt' po akceptacji lnŻyniera, nió moze byc póznie1

zmieniany bez jego zgody.

A.3.6. Jakikolwiek Spzęt, maszyny, urządzenia l nazędzia nie gwarantujące zachowania warunkow
umowy, zostaną pfzez lnzynlera zdyskwatifikowane i nie dopuszczone do robot

A.4. Transpoń

