A.4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich ŚrodkÓw transportu, ktÓre nie Wpłyną
paewoŻonych materiałów.
niekorzystnie na jakośćwykonywanych robót i właściwości
A'4.2. Liczba ŚrodkÓw transportu będzie zapewniaĆ prowadzenie robÓt zgodnie z zasadamł okreŚlonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach lnzyniera' w terminie pnewidzianym UmoWą.

A.5. Wykonanie robÓt
A.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny

za

prowadzenie robÓt zgodnie z umową oraz za jakośc
z dokumentac'ią projektową, PZJ,

Zastosowanych mateńałÓw i wykonywanych robÓt, za ich zgodnoŚÓ
projektu organizacji roból oraz poleceniami lnzyniera.

A.5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymiwdokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piŚmie przez lnŻyniera.
A.5.3. Następstwa jakiegokolwiek Ędu spowodowanego pzez Wykonawcę w wyłyczeniu i wyznaczaniu
robót zostaną poprawione pŻez Wykonawcę na własny koszt.
A.5.4' Sprawdzenie wytyczenia robÓt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnościza ich dokładnośc.

A.6. Kontrola jakości robót
A.6.1.1. Do obowiązkÓw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakości,w ktÓrym
przedstawi on zamiezony sposób wykonywania robót, mozliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakoŚci będzie zawieraĆ:

a) częśćogólną opisującą:

_
-

-

organizację wykonania robÓt, w tym terminy i sposÓb prowadzenia robÓt,
bhp.,

wykaz zespołÓw roboczych' ich kwalifikacje i pzygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakośći terminowośĆ wykonania poszczegÓlnych elementów
robÓt'

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót,
b) częŚĆ szczegÓłową opisującą dla kaŹdego asońymentu robót:
- wykaz meto(l, maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne'
- rodzaje i ilośÓ środków transpońu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałÓw,

_
-

itp.,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków pzed utratą ich właściwości
w czasie transpońu,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymiwymaganiom.

A.6.2. Zasady kontroli jakościrobót
A.6.2.1. Celem kontroli robÓt będzie takie sterowanie ich pzygotowaniem iwykonaniem, aby osiągnąc

załoŻonąjakoŚÓ robót.
A.6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót

i

jakościmateriałów

4.6.4. Certyfikaty i deklaracje
A.6.4.1. Dopuszczone do uŻycia zostaną tylko te materiały' ktÓre posiada.1ą
a) Ceńyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodnoŚć z kryteriami technicznymi
okreŚlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwychprzepisów i
dokumentÓw technicznych,
b) Deklarac1ę zgodnoŚcr lub certyfikat zgodnoŚcl z Polską Normą lub aprobatą techniczną' w przypadku

wyroLrów, dla których nie ustanowlono Polskie1 Normy' 1ezeli nie są objęte .e.tyiix""1ą okreŚloną w pkt 1.

