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ui. Ę'Iicltiewięza 6.iest Inwestorem dla:

Remontu łg.onsgr_wpforskiego stłlEa:'lti dłzv''iowej i portalw kamiennegolvraz z ościeżem
i tlkładziną kaxiienn* śrorlkcwe.!'ezęśłi
f,asa-tt-v'butlymku poczty głównej w Tarnowie.
s;:ecyilrl<atjł T'ęclrni,;zne śtar,c-,wiące integrałną częśćciokumęntów Przetargoivych
je stosorvać w rrl'i<ollwr;ałiiu robór opisani'cłłw ninie.isze j spec;'tikacji'
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l{ernont }iłlllg*:rrn'atol'ski "stłltłrb.g tjl"awiowej i portalrr kamiennego łYraZ z ościeżem
t rrkłarlziłąi*łxslił}tli:l śn"odktw*3 ł:łęśeifas*d-v bułi"vnku poczĘ gtównej
lł''['arn ow ie. F yzł,rl irłi*t i r:ek l'*:l; rł;ł:ó t l-l dołvlan.yeh'
t^t

,

speł:5,'{iliac.}a tecililiLjnu l',-c,1 4j.{js.tiO.s0

- Wymagarria

ogÓlne _ obowiązki Wykonawcy

się ,J,--' lv)/fnegań y;,g6i15irrych dla poszczególrl-vch wyrnagań technicznych
ri,.ltyczącyclr wi'kc;nanla i iłdbioru rcb'it, ktr-ir* zostaną lvykonane w rarnach zadania
t'r'zcdmiot;ranńrł.ielria obe.iłrr;.rjc ią1zkonarrie r:cbór btldolłllan.vcil w rozumieniu ustawy
r Ąnia 7 lipł:a l 994 r - Fral,ł,'o budou'lałe (t)z. L' }Jr 207. poz"2{i i 6 z Ż0a3 r. z późrriejszynri
i'.dnosi

::lłr ianatri i7.

Nilrie.iszy dokument

łpisu';e przedmit_l|

i ;:akręs p{ec oraz w1':r:ogirvcbec Wykonawcy

fa.z71

Ł''ridowlan*j. Proj*ii't techrłi'-:zł:ty- irłchit*ktłriiczn1' i k_onsęiviat.olski akręślaelerrrenty prac
łlo wvkomrnia t:rc.r.' i'l',rrnr3,.!akł: jo"l!6rr,vs tv5'konłlnia prac, oparte fia \Ą,ymcgach poiskich
Ę(lrln' prz.'' tlwzglęrinieniu europrjsilicłi aBrc'll,li ięchriicznl,'ch, rvspoinych suecyfikacji
i*cl:nicanr'ch, prrllsk.iłh ;-}oriri ]Jt?ęil*szacych nq{łii,V *uro;roj:i;i*' norTny państry

łzioł&owskich I_jl,

pr'zŁn(isZł't],; Ćt!{ol'-(jł,k;e łrornry zitarruołrizo\łliinę' pc,lskie

rł,prorvaci;':ającę łloril']l mięr1z;'tiarod'otł';, ;rolskie aproł:aty tocŁfiiczne.

tiglecyfr$iac"fe tecitr:lcane e'<.lrgratr3w*ć razeryb
$

$] {

ero}vaff } Eri praeu łi r'

Magdalenę

sn3'

nnańską.

z

nołmy

F!"ogramern prżrc konserwatorskicłl

\!'r'nlagani'* dłrĘ'eząee rghót:
}}ra*e konsenlłałoiskił:- rernclnt portalu i okłncziny icamiennej _ fi)urowal1e ościez,
rirowniana. stolarka c{rar'i!oą'a i ł:iement1, rnetalowe zawarto w szczegółr:rvych
r,1:ecy fi kac-i &g h technic zil;rc łr dat . ą^:y żęi v'-^im i enio nyc lr r'o bót.

4.

\ł3,saciregÓinieiłłę { crpisl pl'łł*{*o,,ai-a-vszo,q:vałł i rohót Ęrrtczasoł'*_vch.
1ili'vk'łłł1fi'\l,'**j**łr łłipl-lr.ł'i*rizialrr;'zil

i;it' i';
":!'i

j

i

nlłr.ll !:r.,-li.lineril

t*r*t;tl'

1:łłcŹt,lli*i clzłlac:zełłięr*"s_lzyst1iic}r instalacji zna"jcrując5lcłr

i:r;ąypaciku zaistliie tiitjak!łłlj<clrviell ilg;łl.l_łrJz,:t\ in:łła7ł:*.iiW3'korrawea jest zobowiązarry do

!*łl lraprawv iła swćj

1rivyiio1iu_*ra;r rr'yjccna

koszł'

l',,sreikie ptmia,iy' rŁ|7,?tau:|:zt:nia i ,:r:nekowanie" a_ieśli zostałv one
1".,!l{{)ilane przlez inirą siro;lę, W;li'lr:nawca spr*vin1zi.|e i uzLlpełni, wszvstko w zależnościod

s..iiłiii:zttości' Wvkłlllrivtn' nrusizaeho\Ą'ać i

db{ić:

o utrzyrnarii* rep*rów i innych elznakowań

bii'l-l'nku pi'ee;: cilĘ' oitl'':s budow3,, vz Ął ir:j :za,ksnezęnia. V/ pr:rypacti-lu zr,iszczenia lub
Z:liiłlcia znakÓrv, W;ik_łtlawca ;nusi je orinov''tć"
\d'/k_1l11g1ilg& Za$ulSpoiaruje i'łrelr budou,y, uraz ił'.vkona niezbę<ine t,r,mczasclwe cbiekty
':,ł,ie,ł''anę z :ziłpiet;łeł'ibuciorvy" l/ i-./ł1 t_\/nifŻas{)\Ąy do3ar.d do piacu budo-w1' uzgodnic',n-v
i l,,i linistriltt''i: :n ffrrrr'-1.
!,li '''!;i,.'.n*'a i]a:'Łle;{ijiełzY trdpr'..n'ied;iio tęlgn budclwy, a. -.ł, widoczl1)/n-l i"niejScl-r umieścjtabiioę
lilił'llrnac'i4ną. vł śym-ł.*'./iłori:a*słtl*ę na rusz,tiiwani& zitłrezpieczającą przeel upa<lkiem
g; rr*-:d miofól:' Y}ii łho{!nil..
i'i_''l;,-:,ilglvoa na \ą'}asni' !;.oszt r^'yliolj5 rliezbędne przyłącza io in&astrukturry technicznej na
piltr,:eb'/ butlr-,rvy, łra:r dokoild u,r;z;.ystk_ir:i: lrz5:o'Jrrień : ciostarNcami poszczególłiyei:; rnełiiór.v.

s.
{}

"{aforrnaeje o terellie Łrtlcolty. 5'1.

rgłiłri:racj a robó

{

Łrru.*owlanyclr.

r (Dz. U. z9.a2.'ŻłJ0Ą-. Nr 19. pr:z'.1?7) Frawo
publieznych
ckreśja
robcty budcwiane jako wykolranie robót
zami:lili*ń
nii_lie'jsza specyfil<ałja
budor,"'!ar:},'ch lv rczun:ierriu ilstar^ł z dn'i-a 7 lipca 199"l.r - Prar,t'o br-rdowlane (Dz. U' z200'3 r.
_'1l ,a;t'?. poz.Ż0 lt')'
,igot.il-iie' ;,"afr..Ż plr;"8 iłstai.vy zdnia'29 styłznlz." 2004
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li*ł*scrnel W;viłonawc:/"

\x'j;,'irt:iił,łłantilsi l.r''1,znilŁ]Z.1'c ,.t'yi<rvaii1ł,kc.,tanc kiercwnioi"v,lc błdowy, o ttcioku;nentowanyrr
iili:,',i;ic!*;leniu s1';ełnie-!ąClłYllwr:)a[l,ania prl''w;r,Jzerrijl- pl'ac prz'v za-'oytkLi \^/ rozulłieniu zapisów
i'l:ta';',i cl ociircirie zabrlł.i<ór'v i pizłi:isów i1,yk{]iilat!'czycłt araz wymogów' pozwoleni:ł
1''oris':lwat0rsl<iegil' i/'_;rzcła cisoba musi b;'.ó pisemrlie zaatr'.ceptowa'ia ptzez Zamarvia.jąi.ego.
Z;l1-ititrJr.'ellię mt;ż* l'l1ć rr każc!cj chl.lilic,l|nięt*. \\'takiin p*ypadku oscba lub osoby muszą byó
;ratYr,:}:trliłrstowc'

zastilpiortł prt'?.z

i;tiłł,i,:łói'e rólvnież mLlszą byo zallvięrdzonę

ptzęz

'{ant;r,vi;{iącęgcl.

Wyk'-''na'*ca niusi zapel^",irić ZłŁstępstwo o j<r,r'illifikac3aeh równorzędnycłi lub lepszych na czas
ilił:r:i:<'c;rościjakiegolłolrvięk człorrka swojegc perscne iir nacietrrcz.ęgc.
$'i Żłlclnl'a} rvypa.Jki"r \Vykłrrawea nie rnol?e usuwać iub zmieniać składl: s"wojego personelu bez
uprzir.'1n

;

Ćj p

i:;emltj zgody

ź1anralł'te i ą cegr;'

lh lvy'ląłilowyclr łlllr'liicznt'ściach|. z,:ęaznycIi

pr:lt'cicló',v {lp' tażąt;ł3iniikompetencji" Zamawiający
rnozi' _tiipiosić rl :'lłiłriianr: illli:.oś pę{sonL'iu W1li<clnł'ur:c;'.
"
l,V;,'l'l:'tii!,'i_:a lie i-ii*z;: otjn:i.lrłlić
sp'""ł:iienia'cł:'j prośbv;*kc nieilzasa.rjniorlej" s/yktrnawr:a rnltsi
pł;tii',.tti -tiis7-ysłkig k,:'szt}, 7.tliiązano:' :ł*końc:ei'r.ien:l :riiil'ridiiie:iin' i ;ł'i:ilsi zapewnić w za'mia'n
il'i-'}rt-il.rłl'r:|ną oso\,; rra sll'olI ka's;li' {]:rłba lr'łŁ',;sob'y'. ll.ióre zai<r-''llcz.y'ły rł, ien sposii}r pracę ll!e
nlrly,it irl'i pcnorvltił: eatril*iiorrę ile łrudorr''it i*i; liyc rł' jaF^ikoiwie}: llpclso}:: z'więane z Łlud_ovr,ą.
!iJ'ir:,';':źli'iionr osc'c;l ;lo sc;aw s'v"iąłatrych ;: buiilxł'ą :nuszą odi:1'łvać regularne spotkania

pl,lbi*rn,.lr'r oraz uzyskiwanit: ai;t,"lalr'*ye'h cian5,ch ł slalusie prac" Wsłystkie strc'n5, nrają p}'ewo
załrli.qzlić na st't'Ć',.i i<.oszt pi'o-|e.."tLlntń'"v i :ltosownych rzcczoznarvców do wzlęcta udziaŁu
\1'

Ęl','i ita:liu.

l}zit laił'c'.,' i,t' irni*niu 7-'arna*'!ejącegr, złr'::ąĄ:zajilc1' t:rtli*l"Jęm j/liłb jegł upg\Ą'ązniony
prz*,,-i:ii-.ł,iciel iii* :-l'iłzł znrir:ntzł nu'.:':ł,\,ń!'t}ę;isz?',C zai.;ręsu obowiazi<óv', !clrlpoił,iedziainości
ufi{_}:Ą':1*j Wykon,,ir'ic;r'. _s/sz5.scy \.\rv:łnafzeni pt'z,ez W},kcinaił'oę praco';r'niuy do rł7korlaria rolrót
r:bjęly*lii Unrową ii]Lls:ą t:l,ł i>rzeł' cel'Ę czirs Liier,t;'fiko"rlarii i rozooznarą.ani jako adminisiracja
i l;arjzlir i},iviionawcy" ]\li,: nl'gą b.y'i: lligd;l icienlyfi}iorvłni jalło;:l;a_cov',l:lic5l Zama,xia3ącego lub
ifgłr '.',';uzn;*(:'joiiyi.]i] ptzec|st;i*l'ie ieli. Pi:z*ł_ cał-v ozas tr'ą'arlia Łjrio-wy. \ź"y'!.onawca nlusi
1lplnli','l,,.vll'; pełną k.r:*trolę i lacizór' i12;1 gl;ł;1i;11i pree:.lriiillałrli. tĄr;łkotlawca i jego piacownic5,

7

ccStost}w'ić sie łio ivs;:ysti{lijh s|os0\I./en-yc-h z*sr.ci, pr::episórł,, rłą:arzączeńoraz muszą
_ialiiekoiwiek u:a-lrł,,e;Łune i-iilftlS7jĘ:ilja. \.ł'}'ko*arvce tnłrsi <icstarcz1ć costateczne
'ięcirł'liczrr'/cll'
roboi'nikcltv l,',1,1ii'''alifikclłał.)reh i nieiłi lcrvalifikov'lanych w ceiu
liczi;; as'vstetrt.iw
ivłali' : i r,.. ęgo i terr:ri no wę l3c'.l''_1'_i< cr r'*"n a r'ł Łlót'
i:li;l$:],i?

57;ł'!1.;l-, :kory'golł;re

i

5.i. .Ilłza lv;'konarveza
y1l-ącI'Żt'nia i k-olejno wyi<on3'wać prace,
W3!.:lxiwca musi clo:;iarc:ł'c rr;s;łystl'.ie nla'teriały,
"rą7
zgrli'{nie : zatrvieidzonyll; 1lro1ektcrn wykorŁŻL\łłC,Z"y";|\ i iv1'rnogarni Zarnalviająoego w załączonej

ttil]g,vie
a

l.

\'Ę''.'ti

.

iagania ogr!1rie

\Ęi.r'klliiir'li'ca musi z:rpev'n,itił ił;'k^onanie prec, ci<-;sfałcz;vii dostzt.ły iliub roboty budowlanę
rvyi'llii,i,ic,ne lv r;ilłiejszi']fi {luktlrnen':ię orłi'z vlsz*]liie inne nie.'x'Ynieirione, a konieczrre dla
;:lrar,r ił'lłr'łlvegor,iiyLc,nani: zilinówi.:nia z godnie :ł wcią ?]ełiraiviejącego'
E^ilszt ril.1ł, d35taltn ii lub ilsł.l-{ musi być ,.lb-lęt.,, celi4 cfeitową, pokr;'^l,'ajacą wszysikie łriezbędne
nal.lłrłci-v' W tynltakże l'iie wYinienione bezpcśrednio w iokr'lr'rrencie' a konieozne clo prar.vidłorł,ego
zreaiiz;cllvanio uuins1x'li*nia zgodnie z wcla Zarnau,iąiąccgo .
W3;klłrav,.ca rnrtsi p'isemni* povliadorłic i.ełravłia,jącegorł'trrizeciągu i clnia od dat5l po.jawienia
się pr';:e słairek, Ł.tr'óre nloElą lilieć ia' jegł opinii vipł-rw r'a Łiarrnonograrl iilrrb mcgą Sp}owodować
kose:r <jociatkor*,,c. ?'anr;iw.ająr;' nie Ł;ęd'zie t1z\\'ia.Żac .jakicłrkohr,,iek zepytań po upłyrvie
poniesionynri przez
1]{'}wli'jś'ł.'gotertiittu' W;o'konar,vc;i1 t':llozc bi,ć obciążony kazd"u-ltti ]<oszl-anri
7,łrt'l:svirl'1ąeego u/ zr,yiąz};u r błędern. zaaiejbalriem, cziałarriem lub brekiem działanla z* strony
Wi'k : ll;itvgy, .i ę g,; p o rt rłn'l'l':l lrllv;ców i *b dc srarł'ców.

bi'

1/"1',,;11i1gunia

Zalriarą'ia,ji1ctuo i ,jo}<umeritł"c'la Wykonaił'c}'

W rłrta.:ir sr.voielł ;li:i.l'ł'iąz1iów Zanlerviają';'v ;1rlsiałłz;' 'ńi;"konav,'cy slł'cje lvymagenia ujęte
i inn'ymi
i']r{!tJ".'łr]etu lrrnkr:jcnitinc " uzyti<o.ł.vln. prc'iei<tem llrrdovr,iano rł''vkon:i\\lcz}/lTi
r!l,i..ut:'lilnaami riie:'"'r,ęc1i:yriłi rjtl re aiizai.:ji eadania. r:razbęczie na bieząeo k.onsuitował wsz5'51kił3
:t{ig;iLlc T!^,'stąpic i,'l.;tpiit"''ości. Zan":ałr,'iłrjĄ{:y tl*.zpŁatirię ł1lstarczy' Vv'yltonaiłcy l konlpllet
,ilcl'unientłicji c,razlv tł'ersji *iektroni.';;lnej. Ja}łiekoi.łiek daisee triopie W-.rkciiawca rnusi i,vy-konać
na S\ {,3 kOSZt.
'l'1.1ii': rJ'stinki olina)czcnf ''7']ĄT\ĄĄI-aR-Dij(.}j'iE DC REALIZAGI''
i dat;1 nrogą byĆ llz"'l_te na buc}or.vi* prZęZ praeo1ł"'6ifti'l'ry.

z wytaźnie..vidcczną rervizją

Zanrer''ie.-iaceg{'} i:rzłd rloznanięm szkod;' porr'stałe.i na sk^*tek
si<ałi: lub w nviąziłir z i:c'bcl-*mi bl.ido'w1an;inri reallzowartynti p.12ę7 W'Ykolra-uvce' Ryzyka te rnogą
oDejllł.r,ł;rć" a'ie ;lic- n1Ógę b"-"ć o5il'a'niłlz_cne clc} il\'Zl'Ida r-ag,rr-lŻenia' środorviska, zdrowia"
bł-":;pił:c.,i*ństlva, r'y;712ącizęnia szkłcv "ląsiaclujacei wła:;nościiułl irrlryri'l <;sobł:rn trzecim"
Wyklli*iivca nttłsi b*lc'n:rJpowirózialny zg i;ccrcl-rllał!ę wszystkich llranz, Łączni<: drobnyrni
prac irrł i Ł'iudrllvlałr'/ :ł'i i .łrł,iązł nyin!. z ir-' st,rla-c; aln i.
Wyi,. _l,i:,'w*a nrr"lsi dosŁ]r(:?1.'c l,a.tll'-r'',łi^'iąłemu na piśrniłszczegółowy Llp1s specr-fikacji robót oraz
nrstu,j. :*kie plopłnł;"ie dł. je'-i ru'1,,koriy.ł,'łnie. 1a\eżniłod vlymagań 71-atna-vltiaiŁ}'Cęgo' W"vkonawca
ł:ęrir,t i}f;:yg01.o1''1/n'ł';tł il;_.i5 męiotj iiie kazilej ;:fai;i i'arn gdz'ie lrętlztc tr:l kł.il"lieczne zarnieści
l;u:cr-t' l_ ii ir'-' tv€ (} SZ:l C (: wźi n i c r ;'.zyka ;: ui i ęł'rre gł} Z [!f e{ a'
T:-r'3, lait,ińczar].ii; i]iŹ:i] \Ąj''i'iioi]alvia trlusi cl'::1'gotc,,vać i d,-lstzlrczyć 7-ari:aiviającełriu- 3 konrplet1''
l_1i5i1;1ii111 powYŁ'll:iari,7i)zi.'(]iL. cbr-jmu_iac,yłh lv.sz.v'st[łi* praoe, oraz- il'tstrul{-c3ę oi]SŁlgi i kcnserrł'acji
rl: :; io i l ę I)'i ze?. i:la;li:rv; a i ąc e go .
lir}n: j'-:!: 7,n s'a ało to,;
Rysr:rkl t.e J1lusza b.,._c płdpisir:rLę Otzłł,Zarnalviejąoege;.iaku "7.,atląił=tćzł-;ne''. Ry'sL:rlki
w ił'ersji (.AD iub
ilow;,i:c,.nawcze i pt,lekazy'va-na r1o,.-łlmłntac-ia łnl-łSz.ą być ri!r,x,,nie;z costalozone
&'),k,:,:,:,'r'rca'

nrusi 'zaLlu,yli*czyć

z

l

i<

i*kc i:iiili ęiekironir;zile. i}lertvsza prłp,:z"'rc.ja <jc zatwi*rdzenia rrrusi być pr'zs:dłłżona4 tygodnię

Frzeil Jatą oStalec7;lego oi1ł]ilru. vVs;:ystkie ins;rłlkc_;e oł:słlrgi i konserwacji inuszą ł';yć podobnie
opra',ł'ł:łre,poclobnie oznacijone oraz mŁ]SZą l:.vó Ćlostarczone w* języku pois}<inr.
Wvk'l;i;alvca jesr odpov''iedziain'v za uz'vskanie zatwierdzęnia Zamalviającego dla swoich
poell.o,'konalvcÓ\ł', dostar,'''e Ów or3.Z I\L! ir'taręriały i ul'ząd'e l:ia, które będą użlt"ę poclczas
rvykt,tłyrvania robr]l' i{ie zwalr'łia tc Wykoną\ĘCy z odpc'ł,iedziaincściza prowadzone pracę oraz
z':l lcłt zgtldnośćz' i::rlskillri]r]out;atni i standandałni.
\Ą,:'r/l;,;li}ł:\,rl'Ca mul;i pc:pros!ć Zan}ayviajsrcłjgł o zatlvięr"lzenia tai<, ab;r je trzyskać rv czasie
-,;v5ikonanie rołlót ii'lłllr dostaie zęriię matęriałóvr'' na br"rdclrł'ę zgodnie
F}oz',il:jiialiąc\/lt] ila
wsz.vstkie koniec:zne pozr.volenia
;ł li;,riri0nogramĘ:iTl. Wi,iłcnawoa jos[ łrlplwiedzialny
'-'a
'ń''ykonar'vca
musi \,\/ oiągu 7 cjni oci podpisania Umorv5' przedstawić
i *r."',ieci-'ctwa. l}llLtego
koin;rielną listę dckułlĘriiór.rl w'yrnagail),'ch :rtzr,z, Zam.a.;lliającego, ilt"óra jest zw'lązana lub jest
kotiii:(Zjla s'ykor:air'cv dłn zai.^ończełiia pi"ocr:słt urysklwania po;:wclień i świadectw"
Frzy_:r:ri1ił: się, ze przad zżłzłniemsl','cłej ofbrty. WykrłrlawcazapoznaŁ się z iokaiizacją budynku
i_i*g'l o:-oczeniem, rodząiern ijaiiościagrlrntu- tlościąi jakościąrobót i rnateriałów potrzebnych do
rcrnc.'riti-: budynku. cirogalti ctro.ia-'-dov,,,ymi na plac bu'jor,vy, uzbrojeniern i r-iksztaholvaniem terenu,
oloc,;cl-lłenr budar'ł'y, w)łilcigenii Zarlawiająctga i instyucji uzgadniających, oraz po:ry'skał
ivszcli'lii: inne iniorirracje .nrogące lnieó wpł1łł,na jego ofe:1ę.
'Ieręr b,rijorvy zostl,nie pr;rekazan;r \[.Iykonawey rra pocistar,''vie FrotokcłLr prz'ejęcia plaou budo-wy.
Vv'yk,:łi:wca ośwlaricza' iz e!.;,sponuję clośrviaciezeniertr rł'reaiizacjipoeiobnvch projektów iże zna
lvly'tl']a]qrlfiia potrzellne ilia reaiizacji pro-iektrr zgorlnie ziego pr:zeznaczęi:iem i dla zaperł'nienia'!egc
p,;łl'it

j

fi

tl*c"innai n.;śc:.

S.3''d,, tłleztrli eazem ie j' li te l csir tr alłł5ł;trzq:eicin.

W5*łoalnwca uąi:lilut ł.rs.deikie iri*z}rędtre Łłe]g{}dł!lcnia' og:racu;ł: na swój koszt prcjekt
org*łrlzacji rucfuu nżą t]{as trłania rernorttąl ą'lrar, z*lltzpieczy ruszt*lv-arpia od strcłny ulicyłn'spotć,b unienre]i',li*'ia"iąc5l spadanłie 1rrzee{łnicrtóu'ł_ l'"la m!ic:ę.
$,lykłlu,.rvca będzie ocpowieiizia];:y Zir rr,szęikic szki:ciY iub straty pori.,stałe poriczas wj,kon1łvania
przykłałi:"lv 1;ostaci zranier'ia.|ai<iejk*lłviek ;lsobY iltb naruszenia jej majątku i podejmie
u'szellii': tnoziiwe xroki, 2Ll1'" zapcbiee tekiił seiłod-oin lu'o stratołn w t'r':m:
szirl,ciom pow';iałych w wynikr: utrurJniet:ia" *h*,iiowęgo lr.:b stałego. praw dostęptl' dostęptl do
tl)łd|'lll, wr;cl1', energii iuŁ: irurych p{;-'w l{L)gc!:tlil.niek" a którę lnogą być nieuniknioną
r'*!:Ó: ,rl"

!i{]n:rękwęncj;1 lrrowa<1;rr:r;ia Fr:lc bu<lotvlanych zgodrlie z pctstancrwieniami urno\Ą'y,

zl';;rięnięitl .iai<leikoilviek oscrb-v lułr uszl<odze'n:,a 1ej majątku na rł'skutek działania lub

z*;l i e'Jban ia Zarnaw iai ąc e ga'

Złrnri',rv;ający' an'j. zacna tll;oba działajaca u, jogo in:ienju ni* bęrlą ł;dpłr"'ieclziaxłiza zranietila
\,VVkł*'iti/cy illiił:, któł'*gckolv'riek z jegc' prł.c*włików, przedsta'ł-'ici*ii lub cziałających w, jego
ililieiliEl iilh ś'"i,iaJc:ł4r:5'c|rdia niegc u*.ługl- połlsf'a'łe na ski;ięl< wypadh:u ltłb zranienia poc{czas
1't-:"v-iil.
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iĄ'słri a rc bć,l. i
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!ła c
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"wy.

zrlbi:i.'''iązuit się zvit(lcic 7-,arąawia1aoenirł kc,szty zlviązane z* szkołJ.ami poniesionymi
przei' ,i'1łlma'uviająee;gc tia .sl.:.ltek roszczeń ;:głc''szonycir przecir'vko niemtl -w związku z realizacją
inrvesl1,łji. Frace będą tv-vŁł:nywarre rv bu,lynku Llrr-ęiu Focztowe {'arnórł' l na pozion'rie parteru,
cz)ln171{1oclponicdziallrrł dc; piątku lv gcldzianrh 6,30 ejo 21"00. W sobotę oil6,30 do J4,00
'vY.,,i<--;:tiltł'ca

5.4'']i'':t[:eapieczelli*, ł'olró{, rłlaĆetiałóv:,'*r*z ołrieiątu przed uszlłodzełłl-emłub krrrdzieżą.

WyF.:.t;lv;ca zabe,zpiecz-v całoścroł;ot v]raz

z

pr:zenłśnyir'inlatęriałarni, araz sprzętem

rnaicli'j;:'r:'vtrl się i_r;l. plar:-u '*Lldcwy'ł ciagl'l cał*go *kresu trwariia urnow.V.
}!yfu31;1y7ga Zcb*\Ą;iąZan1, jest podjąć: łvszłlk'iepctrzeŁrne środki cstroŻr.cści,aby nie dopuścićdc

sirat |ltb szkód

r*'z_g_1ęe|ert'u

icbot, matei'iałów'i:ąt1ź ołliektu" spowo,.1'o.yanyc'li

|<:adz.ieŻty

lulo innym

d:łit',ł'łtienr.W i'''m ci:lu 'zaper,v:ri potrzeblrą c'eł:rtnę i ośvziei'lenie dtra bezpiełzenstrva robót
i o{:hr{ :i'ry mienia pubiiczrrego.
}rlą rv!ainy rrżytr:lr' \Ę'1'l:ctra,"r,ca lTitlZe za-tr;;,_1rlj,j n:t t*r;:iiir: br_ici,:r,v'i' pracovłnikólv ocłrronv r.'"'
pełtl-''llt lirtL rliepełiriirn l^"]/niiarze god:tiit' Wsz,vsrkie płjłz,-\,rvjezizajałc lra. tęren budcw'y lub go
'l'o zabezplęczenie
opus.1:ljze_iącę ora|7 persolei '':ęcą u,crvr:zas podleuaĘv ilor,1loli sfużb ochi'uny.
lli* i''nlriił'isza jeciłrik obr:'i','iązkólv }Vykona'wo.',_t'"- ;:;akreriie ziibęepi*czenia robót, matedaŁów oruz
* {: ie'].. t * p rzed szl,l r."i ą lt ib k_r:ird;: iczą.
7-arn'l,,ł:,a"ląły rlie'bier'r;e :,:adnej t'clpi;lliędzialności za stra1.-v po'wstałe w.rr'vnilcu t'radzleży na
tęre-llir': rłldo'a;l' w l'łl-i",;"cit tł';v:iriiłli"ln:ouY. Wyi<o:_iirri'oa bę,jz:ie ewiciencjorlował rucŁi pojazda',rł"
1yą6ż_l'ltr€$o sprziiitLl i riraŁcrialó."ł, ła takzr: Zfr,plęllrni i:l",'ideircję ikolltrolę ruchu osobov.,ego.
5.$.}ł*1;cł'towani*' .zajśći i:rcydłn{ów na {erelrie budłrrł'y'

łvtiiea być niezr,vłocznię powiaLrjc'iłrion)' o wszelkich inc'vdentaeh
wysiapić
niogil
na rł:renie budow'l.
Z'tlrn:;".tin.iący

i

zajściat'n, którę

s'6. {)ł:hrona ślu*urviił!ł*"

\Vyk'.llrł.''ica.jest o.iptiwi,:'cziainy z'a ci;}uonę środolvisi_a na. lercni* buctovi'y' rv zakrelsie:
cr:hrr,r,, Hlebi
-

gqh1i,1:5'u,ód

,:ch'ol'y powietrza
l; iiit:nv przec{ liałase rn
\\'ylłll'tilt','ca tnusi nąiyęfuę-o;u.t pr:iltfotnrclwłć ?]ariirłr.riającegc o napotkeni-tl .jakic}ftoiwiek
na budowie .
tsksr'tzil],'cŁr luŁ-i ,:lil:br::picc:;r:ivcl,"l s|.]irstant1ji podczas y,,-y-konywania
'oireic
\ub Ż ruzy rł't'ygcdlriu illykl j]iiVriCil..i*st:łlłrorvią;:iiny do tl*:ui;vania:ł ierentl Łruclorvy ec,jzienriie
zg*tir'ie e iler:5';j:i 7'anł-;łiajacłgt}IvsZ*il:lch odpaeiólv. 1ł1ór'e nagt'cmadziĘ się rł, 11'i,nil<ił
pro\łaii'J3nycli pl'z":z ilieg', ijegil podirrykongr''zcÓ''x1 p\'ac {}raŻ i',ri-rót.'vvj<';rlywan1,ch przez inn3'cit
'
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Niez,rlc,cznię po aalc'r,ńłzęrl;u pl:ac bu,Jcv'viarlycłr ń/y-kona'ł'ła zcŁ:ovi,iiizan;,_ jest lłczyścićplae
bucc:'",,'-v,usurtąi 7- teietlł'l bullorły wszęlki*;1agrol-liadŻone "J/;:iil'drniarze mater'irrły'' i:u..icrvkit'le,
clrip,"',d',, ,-lraz rvs;.'ęl'.;i* tytn*r;asol,.,'ę budłw'ił, i i:ru*każ'* całośćteł'enu Zarnar,'"iają0łmti 'ńi stailię
wol*"y r: rid wsze i].iich zailie'.zysz:czeń i z;1odri'vcr z dote}ow--vt\\ p'il,a!'na|:,zelriem,
vYykcłłir.,-'ca iv.v.łii:zie oripałiy ztłiafru bułlcl*ły tyik'o w mlojsce speojainie pffłzn\a:z{}ne do regł
rłłarjzr:*drnirristra'ly'il'le. {-isunlęcic inateriałr': c'dpariow€go oraz jego trałrsport
<;elu p:r9;1 właśoirłł
&a \Ą'yZireczonę w}'l'}pisko rialęz'v do za!:esu q''*łączłrej odpłivieu1ziainosct \Ąiykarrawcy a takŻe
*cbyl''a sir; całkoł','ii:l* na' 'i*1:o kos:zt,
{)ę'z,l, szt',z::rlie ieł:cltu nir.-lr.l'wy z cdpa*ó.ł'vl",irli"io cłtrb;;1ry6{ się na |sleŻącł, tak" aby 1'ilac bueiorł,y był
Zawsz : ivolny *d z:.ani*c::yttzęn.
ł..aĘ'' sci':łęt butloiłbn;v or'&Ż] maferiał), w"vi<rlr"yst.vrvane
pracac}r buciowlanych ptzęz
^!
\ń/ inieil;łałh nię st.l,'aizaiąc,yłh
\Ą'ill..;-l1i;i1r7q:ę 'it'irrll.:', b,i'ć
zagroż.en cia Śrclcowiska,
'si.;ł:rricwi:.ne
Żat-vvicl'{izol1.,/oh ilr-}rzę'd ji]io Ft'z,ez'. -l'ernwlająr:e.gr:, Ictrire s,/'"'konav'lca p'r:zecistzirvii i1iLi c<-'
:zgtt'"'lęr{'lzŁlnia jaka eletrlęnt srvoic8o ,;góin*go plsnu oi"qarlitac.vjnegcl ;-:agos1:ołJaro,"vania ptractl
l',tlr!r'"',.
i jr:.iicrt':nia !rirai,z;;r1.' br.łr:orviar,'; prziłujątn

Łouci*v,rie lnl']sŹ'i spełnia,; wyr(lagania l)',w'exti'w\,
'ra
z-ak;ęsie elłisji hałasu i':**hł;<tzai:ei]'i} Z ffiaszyn bud,:r,iian}'clr:
:''lrall'l ',,v;eŻotvyłh . rę,.:zl't3'ł'ty krusz.al'elt łią.- ł;ętoli* i nrłłfó'''',l, l.;*p;lrek łii''drarrliczłrycir. kapar:ck
!ił'rr1;,','6i1. sp-r'cha:'*k', łłtł1i.v."'ilręl.:iiłcplarlir; _ łildcwarek, aĘregató\,\, sprilłla{niczyi;lr, sprtz:arek.
a grc1::.:tłilv prącici tł'clrl--;.vłi:.

{illii i:illcilc

isi,ri*j :ll }"'łl'' 13iEl-EC

rnz

Wik';'}":itl./ce,"nulli zwlocic .łrl"lgi ltri: i'}..)łU7ei'l*: isinlł.i;c',,.'ii r.jr;:erv,,
i r() sta1vić c'dpłw i.ł<i łłic o gicd:::e n ! e wokół rriłh.

'x'tusi

zitieni nisł<icj. abr'

jc. chronlti

W ża,jn1'*h oh'u-jir;zttośclał;h nie nicze zanięczyszł'za: arri skłailcwać szkcldlirr,vcłr substancji
łv pcbii;łlr tych rJi:zerł.. Wl'i:onarł'ca rnusi na s};\,ój koszt dostarcz:yć novle clrzewa oraz zieleń nisi<ą
znisz_*zutią w czasie przebiegu robót bułJow'iiri'ych.
Wykłrurv"'ca lvinien st:ełniać wsz*lkir .,',,Jrr,lagallia prz.episów or:hron3l ślocowiske oraz sprawlć,
aby ;rc, clw ykolu\^'cy rÓwn iez lipełn ial i powyzsze lv1' riagani a.
Zabl:lli,ł się uź'-vlvenia łłiterelie budow;i pcjazdów bąrż sprzęil-t emitującego szkodli.,ve
s:rbst.a il,;'i * ponad d rip uszłzailla, normę.
poce.jm;e .łsz-ęikje działarri"a rł' celu zrnininlali''zilwanizr rvszelklch nierJcgcdności.
takich jlrk: kurz, dYln, wonit, i hałds. bęctących skuti'i*:n prac w-v1.-orrgu,c,z},'ch.
Fodezas lv14łonyr'vatlia ru.bćłt buclowiarric.łi \:l'';',konawc;: zeldŁla'ł nierozrrrzęstrzeniane się kurzil z_:e

\Ęk:lxil"lca

śmie:ii grlzu, f1cpnei- pt'letranie ich rł'odą.
lV.vk;lułvca będz:e titrz), rŁllvał teren hudorł,y rł' cz.vstcści i zainstaluje specjalne kubĘ oraz
steło y' ę kontener.., tla cldpa.łl'y, dostępne ptzęz całJ czas.
Vl;'krrratvca zainstairrje rówłie:Ł stalołv1' kcnienęr na ocipady łnieszane. Pełne ironfenery bęc!ą
natyi;lrliast usuv'arłe z tcręnu brici,:rv} i zast9porvane lłow'vmi"
Frzęii r,.)Zpoczęcigrn prae 1,Ą/1,kona-''-vca przeil:łtawi Załriawiającernu io akceptacji plan ochrony
Srod.lrł!ska ivraz z łla'i:łlłricgralncnlw,;,tlvarzania oilpadółv łtałszczsgó'łow5'6 opisern sposobu
iclr g rilł,lii<l zen;'a, pl'z'ec ho w yłan i lł'.' transportu i utyl iza';, j i
WYk:nł'v.,ca up*ivtli się, i:: cie pov,slcj1 żadne szkoijli.łę :;ubstancje Zł.nIęc7yszcza.|ąCe atlnosferę
tz', lvvcięki pc1]t/ieł:Żchi1j0wĆ' emitowałre z teręrrtr budow-1' i/}rrb utządzen i pojazdów
nęcłlen]czn5lch' 'ń' pl"zypoł:lk,;r jakiclrkolrvi*k lł'-ycieków czY enrisji szkodliwych srłbstanc.ji należy
nięzrv j'o ;znic poilr{i:rmovilłć Zat}lawiajacegu
Płl zax.<,'ł'c'zelliu L'c'tńt W'''kc,rr;lrt'ła usilnie lvszysti":ie tvnc:zasc-lve polrrieszczęni.a oraz iirstalac.je
iv sp rsoł: rrzgor1niclrrv z Z:ltrlł'w'\ając'/rfi'
'f'anlr,1'Ą/ykonawł:a poiiejmie czvnlrości Z,:łią?'B.ne z us*vlar'ienr odpadkóu'z placu Ł:ludowy,lryinien
1.,,p!eiiv pisernnie pł>l,-.zi'łdcmi{:' v,arlłalviającegc o rodzaju ociparlkól,v, ich oharakrętystycę, ataz
iił:ścl.\r,J'l,kL-nal,vs:a por,,linien porviadornic Zalławiąące8;o pisenrnie o srlosobie [ransportit
orlpaiirór,v na legalne lł.ys1pi:;kc. Wykona'łrcy trie wolno palić ani zakopyl.vać Żadnyc'n odpadŁórv
"

na te:t nie Lrudow'/.

!V3lk;'r;tv,,ca powlnien l-iivzglęririić usrinięcie z vl'acu bridowy na,Jntiaru ewentualnej wcdy
rieszł;;lc'r'lej oraz tcpniejącego śnieguw ';aiłi spcsób, ab1, 'łszysikie istniejące kontiygnacje
Łiud3'n k' ; pozosta1 y nienar*szono,
\Ąlr,'k.;itavrca tncz€ r'dp'"or_ł,adzać rł'orJy deszczowc do istniejącvch fLlf spl"lstc'łych po
v"'ez_ł,śilie,!szynlpisełr'in.i,rr; grolviaeioryr:eniu o łYn iakcie i w1'raze;niu zgłlci"'' przezza{Zą,3zająaega.
5. 7.'i'}ra ł'iu*E<i ł:el:pieczeńsł"ya pracy,

Wl'k:-ixlwc& Zapiliili;5| vrailinlii b,;z-pię;'zęilsi"t{a ll1szystkim riczestnikonl procęsu budowlanego.
i bęrjzie przesttzegaŁ zasar} określ"'n3,clr lv R.czilorząd'ze;:iłl ${inistra In-{rastruktur-u_ z ctiria 6 lutego
20$3 r rv sprał,,'ie Lozpieczeństrł'a i hig-len3l praay pcdozag lłykonwvania robót budowlanych ( liz.
ii. z 'l0(l-: r nr 47 y:tlz.ł,a}'1oTaz \Ą'Rozi:orząclzeiriu lVIinisira Gcspc'1arki z cnia 20 rvrześnia 200l r
rł, sprł;v,,iĆ tiezpil:czeństrrla ! ;ligir:ir1' p{ecy płreic;'as ekspluatacii ,yi115z}fi i urządz,e'ft techrricznycli
ilt: rł-Ł,ó' zlemłycn. butiov"iarrych idr,:gr'vryclr ( ilz. Ll. z 20('}i r nr 1tr8 poz'i263)
zirgrili'enia. dla zclr*wia' i z-vcia lucizi) przłz, agr*dzęnie i oznirkoVfttlli€ lv sposób urrięnlozliwiający
dłstt:1': csoboi^rt pustronrlyll:i, a u,szelk'igl ptze}ściił,ptzejazdy i stanclwiska pracy w stret-te
n i e i:l:z p e cz nei zahrz1> i'ocz.v d sszl{arn i o chłon:ry m i
Wyl'onilr','ca zobo*'iazuji: iie zape.Nnić. iz .wszysłl.'ie r:sob,v zatruclrri*ne przez niego na pletr;u
buriov',v' :iostallą slos,:wnic przes;łkclone rv zakrcsie Bł{tr}.
lĘi<.l'rł't'c a przł7, cał.t' czxs tru,ania budowy odpclviacia za ntr przekraczat;ie granic budorvy przez
:ł: pracr:rvnlkó\łi. pt;'acĆwnlkólv pr''dwYkcnarvł:óir, i łJ'::;tarł,;ótv" Ltusi ZżpĘlĘ;flić,ze lrię
:

".rvoi

płpełl:ii1olii radn},ch r:'.a.łilłzyó łLlb nię

sp,:,.x'c<iuje, lleru:;zeni*

ił'łasllościł,'Obęc sąsia,:1ującirch

r,vłaś,:tc:ęiillu[r lnieszral;i;ow lub rnietii:r pubiiczneg.'.
robć; j t;'iko z pisenrn3,m pozwoleniel1:I Zama.,^/iaJącegiJ.

z lvlątlciem niezbędnvin dia łvykonania

\Ąrvi<:;navlca musi być oclpclłlę<lziahlł- i rriusi zabtzpieczyc'Zamawtająccgo p'i'zed wszystkirni
:keri;anri i,JziaŁaniarrli jakichtolił'iell strelłl, 1^,y11i1iłi'1iii z nievt'z'ę:;trzege.nia przez Wykoj}awcę tego
$')inic'gl-l. lVykona'łc.v nie wolncr ''ł1,konrłcżadnej pra{y, któi:a lv opinii Zarrra'wiająĆeqo moze
Sporł1,d3ryąć kor:l'iikt iub nar;:szenie pialv sasiedniełl mii:szkańłov, Iub rlży-ikownikórv'

wyŁon-1,rł.ać prace 'zeęłnęttz'r:n w ratnacłr zw1'kłych godzin rr:bocz}ch,
uzgcrjlrion1,ch wcze śniejna piśmi*z Załnau,ltl'iącyn:'
Wykonilwe a nie t:Lrzyrna dodatltc'vlej złlpłar;1l \r/ Pf;]}'Fadku gr1y co progranlo\Vi.gc zakończęnia
lobó'' . ł:cnięczna sl"anie się ilł'aoaV gułizlnacŁ, nał1iicz'ł:clrv1'c1'l.
Wykl;nłiu;ca będzie r"itrz),rłr}rlva.ł tęr,:n ł:iłcictv;'-iv czystości i porzadku a takżłzotganizttje
r*gtl:arł:ie usuwani* lodu i śnlegu'
Yo'}'k;;ll;iłvca oczy'ści,przy ttżyciu szczot iwęż__v z wodą, wszystkie clrcidniki i drogi. uż7,vvame przez
jegł iloisonel oriuł po.iarrly. prz7-nainc,niej raz *lzi*rrnie i/lub łak często jak to koniec,zne, aby
utrz1.ra*ć w czy:]t.ści (oczyszczon.- Z błt'lta. k:,stzu i brudrr) drcgi oraz chodniki. W'''konaw.oa
Zźlp*'il11l 'własne r'.zt'lżę i płdłączerłieel* punktł'*i poboru ""V.]dy'
Poja;łcl.v łpuszezaj4cę ter(=jn bud*wy, przed y'iaziięm na drogi wel.vnętłane i ilubliczne, .,virlny mioc

Wyi";luvlca lnus.

koła. i pł:dr,v,rzia OC:Z>'sZCzo1\ę';- z'ieml i błtlta...
\n/'vk.łlrł;..''-ca poi-lo,;i neŁlą otlpowieł:iziairrość za za1ser,'łnier'ie bezpieczeńStWa: ha piacu L''udowy"
r*r.'ł, ii:z cl la gcści, 1,.cr! łzas i:ałegłproces Ll budrlv,llanef:o'
\in'siep rla plac bi'ltiłi,"vy, powiniełr bj-.,i zabl'rxiony os1)5gnr bez nisemtte3 płzeprrsti<i. Wykonalvoa
wiili{:li l{okonać t'''szelkic[i ;riezbędnvch dzia'Łzr'^ z'wiąz,etlvł:h z .;,,stępern na Ł-ludowę'
W.vk:ll;lwca pcw'inieii pcr.c_lać v,'szl.ęl}rie uzasa*jnionę kroki 'ł celu or,hrony środowiska i uniknięcia
niepllł rzebnego hał*stt i zakłóceń.
s/vk::levica wfurierl -,n:yzfialzyó odpcl-wiednio wr4<"waiitikowaną osobę tra stanoltisito Inspektora
EI{F' łia Łlri'Joivię' ]!olrrir'ac ja n-ltisi zcstać zatwiei"dzol\aptzez Zarnawiająłegłl.
WYk'llr;:i,ica pov,'inlcir uzyskać ol3z wJlp0saż;l,j Oc'i'l-''lę w p{Zepl"rs'tki;'ident:lfii..atory oraz r.t' irurę
łJokulnlenl'v potrzrłrite illa s+.'*jee,ł_'l pcrsl-\n{-ju $faz pe.Sonth'l poliivykonawcó."v.
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lłrplecza rjia
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ot:'.łe !: rvvlrtl nłlvre3,.

!-Yyk*n.awca we r"_iasllyr*,:*łrkt"es*e musi ł:ł'tł;łtw"ićpleafuęqline porxvołenia

plgsa eirogowegc: 'w
illsĘ ł rq:j zch"
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" T ynii

-ry'mx

w cefu zaię*ia części

projekt organiz*cji r*ichtł i go zatwiełdzić w oilpowierjnieh

cz&sfrlv e porn ies:ei:zenia

.'v

ra z z

N'yposaźcłrierił.

\'}"/}łi:'nłii','ca zapevłn! p:omi{szczelria rjia perscrrelu rvłasrrego

jak i Zamaił,iając,ego, z,a.berłsleczy je

pcdcars tr-rł'ania rr;bót l u:;unie pi_'' icłl ukończeniu' Wykonawca za'pewni tez tlwa pokoje
ktlnl':l elrcyjne o clostirtccznej polł'i.er::łirni.u'vpcs:ł:Łonr' rł' nrębie oraz insraiał-ię Etze\\iozą
i eieiłlr5'czną, któr;, przęŻnac'łony będzie rl* sporkań Wykonalvcy oraz spotkań z Zanawiająqłnl
l:adź pr:erlstawicielalni ilarrrat,iającego, O1'źrZ dia' słrrzb Zamawia.1acega zarządzająr:egł
kc;nt; ak:.em.

Ydyż:., 1r,ymienione i]U1-"a.idlsz0zł:nia nicgą zosta.ć $'łlłl7rrCZctIe na tsręrlie clriektu pocdanego
r'eno.varji luŁr reln*łrtłiwi przei: l_ixnsrł,iającego'ń'łi;ro;:un'lieniu z 'ąiiministratorem c'b'eLtu oriz
lVykLlrłl*,",'cą. JeŻr:Ii dosiqłp do ti,oh pcltlli*szcz'eń i:ędzie tleib;łwał się poplzez cgiilnoclostęprrt:
pnnriłlr.ozenia kcirnułi}cac'iiogólłłej Wykonaivca zobowią:att5' 1est rio utr';:ymania czystcści w wlrł,,
płm]ęSzczrniach. Wykona',voa ;-rapewni, :,-ab'ł-'r'pięczy i usi-mie pc, ,"lkończ;eniu rołrót w-szystkie
potrzebl:t' ponrieszczel:ia do bezpiccznegcl prr:echcw;łvania materiałów, *tządzen, etc, nalezącvcłł
ijł: ń./vkoilarvcy. \ń/ rcłziłnlekor4lstrrycłr lvarurrl.;ów' pogodorr.1'ch Wy,konalvca zaperł,ni
J-.racrllł'lri(crrn scht*nv, a t.tt'tŻe przechorvaiłrie ubrań. suszarlri'e. portleszczenie do spoŹywania
pr-'siłi,;5rv' ci,csięp drl i'r,'ijd1, prtnej oraz at3,k'*ł;l'pielv,szej poiłOey'

WYk;;urlł'ca \Ą'yposaż}' i zabezpiecz3'te obiekra/ OriłZ us;unię po u1''cńczerri.i robót. Wykonawcy nie
woiłlo tlżywac st;rł5lgi1 polnieszczeń rv remcnto\r,l5nym buc;lriku lub 3akicbkoliviek icir częścina
potr:eb;i łymczas3lvegc uz5,tku bez r'u;,'s!łałiiasiosowne.j zg.ody aclministratora.
Wykou,wca zap*'łłni t zabezpteczy pJ:accWnikorn ,:dpcr,.'ieclnię tymi:zasowe urządzenia sanitarne'
poin:t:,;n.czenia ei,_-, rnycia i p'l3,s:,rrice" rl .,,kona wszeil<ie pctrzebne tynrczasł:we irrstalacje
v;cciłli''iligowe i orJ1lły',rory"'. :gotjrle : pt'zepiszrmi higieniczno - 'sanitarnylni a po tlkończerriu robót
iist"tlile- ivsztstki* urządzl'nia sariita'rne \{ra7 z 'zaniecz,yszczeniami, całkowicie zdezynfekuje
i:::ciezr:ciilryzujr-: obsz*r' ric któiy'nr b",''Ę zlliłrstalc''i'ane" zgodnie Z 1v}'mogarili Zanrawiającego.
Wyk;nawca :łapeuziri od1lĘu. z tyllrczasc w:]i:1} 'Jtządztn :;aniia:rnych rio sieci kanaiizacyjnej.

jo akcept'acji Załnawlająoerlu'.
'vVyk'-rna.wca zabezpiec'?'y t|śządzęsiat;ltł_lł:zasori'c i pr::*Jstawi
pokl'yje
wszęlkiE,
oraz
inrie
finansrjoJ,'ę,
kóre nrogą b3t nałozone
Wyko:'lilwcł..
apłzt1'
obciąztnia
rv zr.r'i"1łku z wyhueiownnien_r wyz'e.j w1;mien'tonycll, Ly'n'rczasowych pr-.rtrieszczeń.

Żaór'e t.ymczasowę oŁrir:ktv a7': rne1dŻ1'ny nie zostatra posta.rvicne bez uz.l'skania uprzediritj

pisel:r.:itj "łgody lam:łr'viiliącego' co
ielr.jakości,lokaiizacji otazrozm-ńęszc,zenia.
'Jo
Tyin,_-';łast;we pcmieszłzenłauzit}iovre \Ął"aZ z potlrieszczeniami zap\ecza socjalnego dla
pracłilrrritr<ów Wyk".narvcy, p,ldr'.'1,j<onswc(j\ii lub dostarł'ców nię nrogą się znajdować poza grantcą
piaci.l iriidorł,y'

5.8"?"Wrida

s'ykorrawca zapewni potrze_bą. ilośćcz}zstej łvoc{y na poirzeby rłrbót buidołvianyclł poprez
e':nie do in st a lecj i rvoco c iągo';v e.i ?-|arriar'; iaj ące go.
\Ąlk,:nawca wy'kcltia 'łszysikie tymr:zasowe instaiacjs wcdociągowe na tęrenie bucow'y"
poniu:,ie -wszęlkię koszĘ' z, tyrn zrviązatre, zrnorllzfikuie, orzystosuje' zabezpieczy, oraz usunie pc:
złko 'i :; en iu rcl bÓ i.
opiał5'za dost*rczeni* i odpro-yi'adzęnię wod,v poniłsic Wvkcnalvca .
pr:'Jłl pi:

$

"8' 3

.'

[;;lnczaso1ś'e ośłvietłertie i erłel"gla.

Wyl.::;aar*lca bęcirie odporviłcizialtiy za za-pew'nieni" xię7|''ęeinego oświetienia zewrłęłl'enego pla,l:u
hudc-'l'y atat. oświetleni;l bezpieczeńst-va i zapewniełrie energii cila 'wykcrl}łtl2n{g robót
bi;ilci',,'iiirrych. opi:'niaro.ła*nia' Ę/mczasli\.Vego okablowania, optraw .iak tez za pocłąazenie do
rvska'z:itie8:cl ptzez ZakŁad l]rrłrgeiyłznY puł:ktr-i dosta'łyv ener1łi!, oraz poniesie rą,szęlkic koszt-v

z t;-nl ł'v:;ą.zerft.
Z:łlu.1;ztiku_l,:, rlostcsuie, r*trzyrna i ucl-inie po zakr;łic;zbniu rc'b,jt

wszelkie niezbędne instalacje.

i cświetlenieb:,zpi€cŻęńst'f{a będzie dostgpne na uży"tek
innyc!: \,Ę1'|(C,p.;l-'\,1:91r";, hórzr' mLlgą być zatrudnieni przez

T.''l}iłza'sowę i.,śivieflertie :zervngt::ane
ć-sltl::r1r1ą;uceqo

Zł"trl,lrł'ialącegc"

ł|az !v:JZYS{kiCiL

$.E"4' Ki;i:tt unika*j * t*:lel<ln iezmił- l' telef

*

ks'

\Ąylc_rlnarłca złpi:rvni ło lra'llrłrtie, c,vie jinie ti:ielbniczne i fgks;xa Bż}Tek łr'łasnegr:personelu
nariz 'li:Ltji}cego prz*bieg rł:t-lói i rtt'cgilluie wszę]kie ł.:'p|.aty ;:, tyrn' z',vięr.,ne. W),kcnavn'ca r';1'pcsaży
_.:łvÓj pel:sr nęl naci r-łrrł"iąc \ \V teie {il ny ił c' inóriiou'e.
$"$"

s. Viiał'un łii ricłiy*:..ące
u,,k':llrawca \ij'}.lriilcŹ'\/
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Łlćl t

$'f $g*tt
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ci

i

ł'ur-!i ł"ł

ilłl ter(:łił:bui,:l''-y nlie.isi:a postojorv* dla pojł:'zdó'ł uŻywatrvcŁ,

blłdo'''vi an j'c h.

r1o

- dia pozostał"-lch rłzytkc'wnikórv
l;uti}'nkrł' Sjzęrck.csć cirogi dlrr ritcłril jedn_ckierul:-lt,;rvego tvinlla !Ęli16'iu 0,'75 ffl, a dla
iir,niki :iunko\Ąregi] i,20 nt.
\\ 3 !sł;ia z obioktów' c'r_az prze'!śiitL vr-vcirłłl":ące liir r-lrrłgi zalrezpieczy pl:ręczami ochroirnymi.
Vv'.1z'raoz.v róv,rtliez dt"r:gi przezn*'czone cjis i:,.ił:łiu pieszego

\\'iłz-t.:l|kie prz-;.isci:l ist.l'*i1z niebrzpiecznę

z:nak :llł-l, zakłzls"

oświetli ii:znakuje znakalrii ostrze5;awozvrrri lrrb

5.!*.t. C grodzeni:r.

$

-l'i<':narvea i'ollrcdzi fęi:":lr budc''\ĄY ,'.V

taki spcsób, aby nie stwar:irłc zagroŻ,enia dla lucizi.

\{'1'sr;iicść ogrclcize;iia pc.l'inna !Y-5l3,-,'iu co najniniej i.5 m.
\ń vk,ltławea zilper,vni, iz .'vejśoiena piac ł:udo.ł,;"'i wyjicie z

punł t

ll

xtro lny

o Ł's łu g

itł,atr :r p : ze;t-

c;a$'

d;z ie

niero ocibywac się będzie przez

ń ro bo ez'o'.
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5.9.',r'.llbezpieczen ia cłroc{xłiląólv i

d

nóg.

5.9.3".lJłrurJnienia w rłlchri drogowym oł:az pieszyxn '* sąsiedztwie plaeu Lłudołł'y.
W5'i<,:narvta zobowiąz,;.ie sie nie pcrvc<i'r,'waó ,x trłrkcii; prowarlzon';ch pl'ac bu,JowianycŁ
zbędr:",ch utruc,rti*ń v-' ructlu drogov,vm crazpieszylll w bezpcśrednirii sąsiedztwie placu buc1owi'

arut' r7e zadilych irrzylega|ątyc1r l"e-rei:ech lsŻt'ęłztlłści
publiczrrej'
r-:staw',znat-i
l\, i;r':l cęlu Wyk':n&\'ll{.]# |l? wł*snv ł;r:sz:t
tlstrzegew*z.e, ataIłż'e poeie.imie rvszelkie
koniłlc;zire kroki w ccitt iri'-. 1"lowod*rv*nla zbędi:.yoh utrudniei: dia sąsiedztwa.
\ł.' sre;:egóiności \\''ykcrtrr'łlca po,Je-|rrie rł'szelkie kroki w łeiu oc]nł'olry l'erenórłl przylegĘch
*raz sgsiadów pr:łei rriedogo'cnościami z,.ruiązan'1mi z i:udotrą'

5'*.?.lYllilnałviani* rrsgiłłrdr:*ń n* drogach c!cujazdowy'cŁr clo piae łr buciłlwy.
\.łlk,lirawca je,sl zoi:ti"łllązac'y dcjqorrać na lł'łasnykoszt cra'z vn sposób r'łoŹiiwię najlrardziej
efbktyr.'''ny napra\r./ wszęiitit;lr uszlrt,-dzeń kłćre lł-vs[apią na drcgach clojazdou.5rclr do placu
t"ludcrł1_, w irrstalircjacii pociziemilvch, Juh np'cizięrnrlvłh, lv il'akoie prow,adzenia prac" bez lvzględr"i
na tc, czy uszkoJzenia tt" zosteł5' sporł'.łdo*'anc przypackowcl, czy t'ęŻ t yły wynikierrl
zami*l:zlłłlego i prze'rł.idzianego ćziałania ze strłny W1.konawcv W ramłlch prowadzonych płac
l-rudov. lar:vch.

|,Iai:rew;; iłUSl,il zcstłć r'rł''koiiartę w sposÓb satysfairc"jrlrrr"rjąc5, dir' Zan:aiviającego. Wykonarvca
pcn.isił :łat1ne-j od.powiedzialnoścl z''a \lszkc(lz,enie instalacji, której połoŻenia
nie ł::ęd:ie
"ie'JnakŹe
nie rlrłizna było clkr'eślić,dokonrłjąc oględzin terrnu goĘri okiern' z wyjąlkiern plzy,paikórv' gdy
ich llc,łr'lzęlri* t1'łl.; złZt}:dęz.}nę na plarrach, \r,' sp€c'vfilcaejaclr iub tęz na inrr.vcłr.Jc'kumentach
stanc,v;iłlcJclr :rałączrriki- ]ub tęz r.v przypadk's, Bd), Wi'konawca wiedziaŁ c istnieniu takich
instaiac_ii' lub też rri itrny sposób zustałc ff'u tC zakomunilroh1aile"
5.$. 3' jl rzeciwdziałam it; z;łkłócen iarc

w

rucfu u d ro gow7 rn"

s 1k:nawca_iest z'-li"lotviłg'arry ;lapetł,nic, aby tralrspłrt ładunkow na plac !:-"rłlciwy i z porł'roten:
odtivił'ałsię bez F(;lvo'joV/ania zal<łó;:ęń lł' ruchu ,Jrogorvyni.
!\ or'ey;adku. iłr13,b.11.ł'arłs$crtowanie ponaditornrntyvłnyłil łacunł-óq, wyinaga.łob'v uzyskarria
spoc.ialnego zezw'olenia" W1'korlł*',vc* łlędzie zoba;łiązany rakie z"zrłrolenie uzyskać *d
ił,łaś,;i n'} ch rvładz aclrli'rn ist racyj nyolr. tla slvój ko szt.
5.s"4''''''''''''''''.]Łlrbezpie*zellie

\Ą prz3padku'

tr*ł;lsportłi ł*dunŁórv pon*dłłc'r'lmatyit,nych.

gd"v rr-,d:laj pr'i:l'ładzonycil p;:ac budowlariy'clt wr'mage ptzetranspoitcwairia.

ładu;lŁórv w miejs;*' geh:ie nloz* to sproivodcłlvać usz]<.ołlzcnia drrlg. mostó.ł. napolł,ietrznej sieci
eiektr.,cz;rej, sieci |ęlei:nic;zl"tej, rurouiągólą,' i<ai:li. ęl"c, jęźęli nii:l są \Ąl [y1"l1 celu łlzyte spec.jaine

zabe;łpiec.zenia i:iarisplł-utt"ł, Wylior.alłr,a oborviązany jcl{ povliałtr.lrnić o tym rrisęłrnie
Zarł,,"',łla.iągegc; .łi";led przystąpienił:ln cio tvl/lv transpołtri, iN;daią* tłdzłjłae]unku a taitŻe
prł'lr-lł:tiilLe zabezp'..:,..za3ącl1, irtką zamięrza zastc:so*zij.ć r.-r,łrakoie ie.i operacji"

1{i
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trzylrr arr{e
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róg
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c,j

azd ovi

yłh oraz

t koe?n

ików

bęcil:ie .jł aczyszczeł z 1łru::l-l, śrrrieci i irłota.

!\ szi,stkie płja:łdy ,x'jei-dżaiąte lub w5'ieżelŻa.iące z tlurjcrvv ;: ładunkiem, który nroze
5o{'!v!'Ci3.r!,ać kur.r lub brLld np. k_ril:izy.'r,0' pinsijli, z.xii, zieirria a- tal'-zE: śnrieoilub' które niają
łracii'lłiiti'materiałóu' m{ls:{ą łlyć ottpclwie'Jnio z,a.bęzlrięczrlne prz*r-1 w'vpadaniem iub zwiewaniem
t3clł ztI iieczyszc';:ei',"
!
iń'1.i<cna-'vce ri3pia\,\/i na viłasn..,,krrszt ws:łelkie s:k-ocly pelrł'sŁałe v/ fv-Yniliu ni*rł'łaściwcjpra.cy
środ1l'ł'rt'rLrilnsBol'tti tlrirz ;:łrnicsię lvs:oikie k;i!'lt'! i .-lł:ł'aty Z '"y:!i z'wiąZa1)ś.

6. t}}łreśleniai.!łldstal',lo*"ve, z*wierające clefinieię
i*

n

;rci

eśln iorł,xn

pcrjęł: ! oirreśień, nigdzie weześniej

ych.

'i1ar'łąłlzaiąc'l'Kł:ł:lt'łalłtem^ ł}Sa)ba !;ti}/Znac2:(-]l'|a przęz !1arnarviajaceiJo, upo\,Vażniona cio
nrlt'łru nad ro,llizacaą robót i dc r.^,rys-rępo',vania w"iego imienir"r w sprawacłr ręa1izac'ii urnowy

k iel'ownik budoll'y _ ł:;obe u'yI'\1Łczłt\a .przĘz V\ivk,:narr,cę, upo1.vtsZniona iio kięrowania
Ecbilla.rni i do .;r'ystęp*,,vatria *, jego iłnieiliu l"i sprałvacLr r*alizacji Llntow,v'

Atłdvtor ai,:o rve

t'

gc

-przę{rs[a',r,iciłl nii:;,.ltiezli*j

yll'

zt'ł Zu'na.łi

l,i

ącego

Jcdnostki C,=rt5,fiklrjąc{ cbiei<t (' lł,, razie usta'lenia

}

iłstl" .";!rrnł*rit", - a}icr-piot,.''3:t;l i)r'itZ ,ĆanralvieiląłegĆ iĆ-;3Śi'i Z pO;illlTlorL]rranyini strotatni,
słuŹąey do r.vpl;syr,i'ariiii o{';aęjj Wy"Ęunawi;ę obnłialu cjck^on\łł'ałr'lc!:rołlói w, fbirnie vu'yliczeń"
51,1i;ir",il\.V i er,r'antualni,; rjcicatiie;r,.:łch z;1ią{:i':nik,ir''',. 1ńlpisy w Re_iestrze O-blriiarów pcliiegają
ł'_,'l''i;t'dzęnit, ::ze''. Zilln;i.ł la.i3cvłJo.
'[*e

tr"*lłoratoriuna _ jabc-llatrlriurn badawczę. z*akcep',o\\/ei1e przez Zar:łał'ia.jacegc. nlezbędne rJł
pr;ł,eprowadzr:llj;r ł,ysze lkich baiiań i pr'ób zvłiązanyłh Z ocena. jakościlnattriałliv'' oi:az r'lbó[.

-

}lrr{*riaĘ

rlszelkie i"iliorzywa nłezbęł.{ne do rł,ykonania- Robót. zgodnie z jiokurłlel1taeją

Froiłiłl.oo,xią i Spr,:cl'fik'iic.iani te";lrili';zinytnt. zaakełpttł''ł'aneprZęZ Zirma-łiajacego.

Fal*c*nie Zarlzątl'l.ljąłego H.onfrals'tern _ rvszelląlę rro!ęcęnia płzek_az:ane Wykonarv*y przęz
varłądzaiąłegc' Kclr'rtr*i;itm t' fł;i;i:lie pilerrr'ej i1,';t}'qz$L.* spr::lobu reelizae,ii F{ołicr li:Ł: ir:lrych
t
l' !l,! 7t y ią7-6t t- cb z
c l:l Ł:ilł.l r; rv;'.
5
I}Ł -\''ł\' e,Izę.;
:

: i

E

|!

}''r*.ir:ktant i r r!;iito'r'e

u:3i:a\'1,i1i{')fia

osc'bił iJfar.vrla

;'.,łb

fir-yt:r:r,a, i:ą:clą*a illttcll'etn {}okilmęntacii

I

?.

łl.",lhaząłeętłaśtiłvcscl
rłryriliróm h*Jovł'lałl3'{:łr, ztvią;,:al:e z ich
pr;recłrowvłvrtr!i'e,:ł1o ip"6i1g;porłcm. ti'artulnkami dosta**y, skłałlowarriełr:i ląontrołą 3alrr:lśei'
\l'"l:llln€'łtllia

\,',,'yl'nagarlia

j'iui-}

jłaiJ( v;łaści-"vośł
ł *łs'zł:zegoin;,,ch łrryroŁ;i;lł, błlccrvianych' zostały ujęte

;:,łściopisti.,v*.i ora:Z W spcc"vlikiic.j3-ch ięchnicz,r:yłtrt ł,-l':,zcze;ć:|n','ch bra'nz.
ht;rł,:riaĘ rlll.jlgł:ą odno.i;iaeiać' stanclrrdorrl, przei:istl;'n- itp, i.izgoi'.lrlictl3,'ch ,;i'zaiernnie przez
v,'

l

air, aw iaj

l.

ą

r:

e fł'-' u ;

i

ij.

\i,'ylio

n

łlwc ę .'ł' na

s tę p

uj ą* o3 ł; ł i e

jn

o ści :

Nonrt'/ E'-ll'łpejsirie iFl}d;, Slłrl*alr{y i Pr'ze;;ily. vł szczł,gólnc'śoii:lięijz}tlarc;'j'.lr.ve

1t

St'ri}ł"ard),'(IEC: iMiędz5,narod'l,;ve FęŁromocnictwo ds. Eięki.rornecilanicznych).
Ż, |"ir-lrnry.|akościoue i.'pafie ]la \\'yrni]gach polskich ilolru. 'i)1'zs; 'J'il?łIędnierriu europejskich
ł'l:rcbat techillcznych, l^uspóln-l;ch spee}'fikacii techrlicznyłh. pciskich norm przenoszącycli

nt',r$i}' eurirpcjskie' nO!ffi)/ pla;isttv czlcnk"orł'sk'icłiUE. prz€nUsZ?Ce

zl anrronizawane

el'iropejskie nofiny

.

3. F'o lskic norfi r} vii;ro'lv

a

rlzajac e t iorn'{y ril ię,}:ynarc dc'"'",e,

4. Fłiskie nolrńy

pi'zyl,.icłane w Rozporzącizeiriu F,4inistra lnfrastruktt]ry w Sprawie warunków
teci'tllii;znych. .iekiłn oclwiliny ocpowiadać hudynki i ich usyttlowanie {Dz. U z Żaa2, r Nr 75,

płz.fr90)

5. I]olskie aprobaty technicznę.
{i' tr nrre wymagatl

ill llarnar,viaj

ące5łcl.

\\''ykc;rlat'ca plj\\ inien i,,,.jrozy'ć zaaprobo\łany prze'z Zarnav','iającego, forrrlaln'v system
zapewnicnia jakc,ści celeln zadęmonstrowania zgodności Z lv}/n.lcgami l-jrnorny.
S)rs.tc,tlt

zapewnieilia jakości rtię zwałnie Wykonawcy
ści.

z

jego obowiązków' zobawiązan oraz

oł 16ro n'iec!zialn,:

Szczeg,.':Ę, }:ianu zapewnienia jal.ości, proeedłlr, meicc! i dokumentac-ii należy ptzekazac

Zlirnirwizr3ącenru dc rvcześnie.jszej aprobnat5,
et li:ć,rn, wyko nii''ł,c z}rc h zo stanię ro Zpo t] Zęta.

KuŻ$l

z

zaniln rca|izacja i<azdogo

z

etapcw pro-iektu

c,z1'

clokułnęntów przekazał:1'ch Zan;awiająoernti powinięn zar.vierać podpisane
łę szłzęgiałałniokreślonymirł' Systeniie Zapelvnienia Jakości

osv.'iaclczenie jakcści.zgoclne
\Ą r lr rlialvc1'.

Zama,wi:l3ący j*st trpowaznl'on'v do kontroli każdego
pcl< |jł:c ia działł'{r kc ryg';.! ecych.

Vt/ykonerłlca trrtlvinielt r'qlposaŹvł 3*iino

z

z aspektów

s5'stemu

oraz Żądania

p.-'rulieszczeń .na bułjowie

lV

próŁlki

Lng;eliełóu, crrlz ięEali u.ykonatvcŹ1,'ł:h celern zatw'ierdzenia lch prz,ez Zarnalviającegc: '
Przed ai<ł:eptac"ią l'oclza.iu łnatęriału wykońozeniowego * w sz:z'eąoiności koioqystyki
e l;,ł:cji, oraz .it:gc i}lrt*r'-r.' i kc]{ot'u l,Ą/ykonawca vl'}.kc'na próbrie płasz.azyznii cl powiol'zchtli łiie
mn

ie

jszej rrjż. 2,0

tl.

1

u:l1'ska aiłcoptac ię Zamawiaj ącegc.

E.1. }?logram zagrew*i.emi* jakośei {.PZ.ł;

W,r,konarvcv naleŹ'l, opraocilł'anie i przedstawienie do aprr:batv
Z,łln;lrviaiąceg{} pl"ograillu zapf-&'nienia je.l;ośoi, w iłtiłry"inprzedslavri łn zarnle,rzorr1 sposrib
rvvjilnnvwatlia rłbłit"rrł:zliwr:'iici tęr:htiiczi'ir., kadrorve ł r:rłanjzac"y"jne g"łarantujące wi'konanie
rcbó:' zgodrrie z Doln'_ur*i:ni*cją Prlljektową, c;:az* pcł}ecenianri j lrstaleniami przekazanymi przez
/,r' n,ir,,iai4cegi'.

Do ohcwiązkÓlł,

1'l'ł g,:a.m zapew

n

ien ia j aŁo ści

będzie zn

rł iłrać'.

ai *zęśćogólną ł;pisująłą:
:{'li]{nizeoję..t1,'1iotlatiia robót,'W tyin terłliinrl i sposó}: r;rcrła-izrlnia robót, - organlzac.ję rucŁlu
n'?,
-

lii{:io\ł,ie 'w{ał. z ozlr*kcrlvanił:rn rc'bót,

IlilP"

_rv',,kez z.espołóv,'!'r-':bt;6''*5, icŁr l<vi,aiitjkację iprzygotowairie prakiycznr:,

1v''}:ez osó'o *cpor'vieclzialnyułr ze jłlr'łść
i terlrrkrowość v''yi.:clnania poszczegóinyclr elęmentów
lt,bó:.,
- s'YStem (spostib i proccdurę) pi'cponcwanej kontroli i sięlowania jakcściątvy_k,rtr1u'anych
-

rc bó;.,

_ir',,,'1ioseżenie

w spzet l,Jrządzenia.to

1-lomiaróit'

jkontroii (opis laboratoriurrr

w.łasnegr: iulr

{abllrłtoriirnr, litór*i-nu W}'konawcazernlęfzazlegic prołvadzenie badari),
_ sucsób oraz ibrrnę g.ronra,Jz*nia l'v,vr'ików badań labcrat*r1,jnych, zapis polłriarórv, nastaw
nłłhanizmów steru.iąc"),CLl, a teŁze wyciąganvcir wnioskóv,' i zastosowanych korekt w procesie
te,;lrrrłlcigioz.'n\ifii' pri]i]{Jnot'Ą/anii sptlsłib i fbrrnę przekazy'wania tych inforrnacji

Z*i;rirwiająi)e*1ii'

!

b; ł:zęśćszczegółową tlplrsującą cl{a lłażdegłląsol't}'iuentu robót:

glz-ądzę6 stosowanych na budowie z lch parametrami technicznv
1Ą'}pt}sazoniem w tnęchanizrny do sterowaiiia i urządzenia potiriarov!'o-i{ontroine,
- rcldllaje i ilośćśroł{kó*"r, transpot'tu oraz ,"l.tządzeli do nragazynowania i załadunku rnateria"łów,

-'łłłl:'azmasz!'ri

l

sp,cirv, lepiszcz-v. krusz;',w itp..
-:[''o:;(:b zabezpieczania i r'lchr<ln}' ładunki;.'v wzed utratrą ich właścią'ości
w czasie transpor'tu,
pobieranie próbek legalizacja
- spoić'b i proceJrrr'ę pclmi*rólv i badań (rodaa_! i częsti:tiiłvośś,
: ijpr'tłvdzanii: u'Lzf.dzeł't itp') pr'owadzonyoii podczas dcistaw rnateriełó-,v, wfi'watzanta
it ie saanek i rvykonyw a'nia poszeze gć; trnych e lenlęntó w robót,
- l_pr;sólr postępo-łania'z ntatęttaŁa'łnźi i:c'bciatrli które nie odpov,liryt2ją -x,yrnaganiorn.

s. 2- !1,ll s ael-v l*o

xr

tr* łi i alłł:s{iri; tłót:

Ceien kontr'cl! łcbót b<;dzie takie sierc\,vanię ich przygctowaltięm i w;vkonanierł, aby'

1i.; i,

11 5

l*'nąć z'aŁo Żoll ą naj,ł, 3' :Łszą j a i<c śćro bÓt'
k,llrawe a jesr odporłir:clzialny za pełną k*ntroię rcbr:i i jakośoimatęriałó.ł,'

Wykonawca zap*wli odpc'wierlni s;,sięn"' koritrcli. w*łąezająa personel' labaratł:rium,
sF;r.ł(.t. zaopatrztnte i r,lszvsflciel i-lł'ządzenla łiezbędnę do pobierailia próbek, baciań materiałórv
oraz iakościprac.
Frzed zatwierdzcriiem systernłr kontrcii Zarrrauia3ący moze zuządac od Y./ykonar,vcy
pt'lzcprowadzenia badań w eelu zademorlstro'lvar(ił}" ezy ptlziom ion wykc'nylvarria jest
zl do

'vaia"jący'

Wykonawca będzie ptzłptts=aaazał: pomiary i badania niateriałórv araŻ lo[:ót
z częstotiirł,ościązap*,.łrriajacł stwier<Jzerrie, ze rcbot1, v.ryk,:nano zgcdnie z 'ł}'maganiałni

v'lańyini rłłclo kutn'entacj i projei.'lc "v*j i ST.
h4inimainę w-Ytltagania ł0 cio zaliresu barlaii i ioh czestotliwości Są clkreślclne
p !'p:uyfikacjucl: i*chrtic;lny';lt. Ąoin]aCŁ r u'';t\,*Znv"h.
W prz"rrladku gci1, nie złstiiĘ, one tan:l ck_reślone, Zatłłavłiającyustali, 3aki zakres
ki;tltl'oll jest konieczny, aby zirp*rłnić l'4'kłnanie roból zg,:dnie :z T_-.lrnorłlą.
W"ykor.aił,ca dosial'czy Za;narviająoenlLl świedęD'tl,ła'Że wszy:ltleie stosowal1e urządzenia
i r;przęt baclłr,.;ez:q posiadają v/&zną legaliz'ację, zostaĘ plrit'"oiił{łorvo rł'l'kaiiłrrr:wane
i t,cĘ*rviarJają'i^i1rmagarliłłr:rnonr: określaja''ych prłcedur'.y ba<lań"
Zarnar,via_iąt;y $ędzj- mieii nieogranlczoli1' ciostęp co pomieszczęń iabcrator3zjnych, w
cclrl ich i6-spr:ir-cji, bę,d::ie płzelł*zy*,ai'\Ąi;lk+ntrł'c-v pis*riire infornrecje c jakicirkoiwiek
ni;'Juciągnięcia.łir <1ct1'e;ącycłl urządzeń laborarory'jłrycll, sprzętu, 'załpatrzęnia laborił"torium,
pl a)\' peisoue;u lub mel',:e{ badi]ĘicI].'cil.
Jężeli ;ri*dociąr-nięcia |€ będą tak płł'xarr\e, i!l: mogą rvpł;'rnąć na rł:yniki L:adań.
Zł'unar,via.iący rlat;"'c|rrnlasL v.', s'crz:/ma t*yoie dc rłŁról badan;ycł; nrateriałór.v i dopuśłi.je do
uLl3c,a dcrpiero n,iccl.y" gi:!'l'iiie'lołiągnięcia 1}/ pra()"/ laboratoriuln Wykonił.u,c1l zostarrą tlsunięte
r_rlaz stwierd;:cna złstanic:
';cipclwiednia.jakość tych lira.j;eria"łł1l','.
za

L3

Wsz".''srkie }<i:szły z"w|ąz?}'ni

S 5'krnawca.

z atg.anizolvaniem i

pror,vadzetrienr Ł-'aiialr materiałów ponosi

icrarlie próbek.
Próbki będą pohi*i:ane jillov;ł. !'a1eta sif ;-rto:;łwa'nre stalysiycznych nretod pobierania
pli'b*l':, opiil11zcj1 na z'asadzi*, ;:'e 'łłszystlcie jeiiłlostkowę eiementy produkcji nrogą być

8.3. ['i'L

z

. i

t' d

nirko wynr pl arviio;rr: dc b ieństwen:l wyj ipo-ł-an e do

b

adań.

Zanawiaiąc1'bę<trzie niieć zapewnioną rrrażliwośćv,lziatu w pobieranlu próbek.
}da ;łl*r:ęrrię ;1amar,ł']i*ąciJgo W},kr;nawca bęcz:ie prz*prorvadza.e dodat1<ł'n,e badarria łych
nłir:eriałów, które budzą u'ątpliil'oścjco dc jekości, o ile kv,zestionorvane materlały nie zostaną
prz';;l Wrvkona\ĄIcę usunlęt* lub
':lepsztlne z własne.j włti.
Koszty'tych dr_idatllorłyłłlbeldań poi<ryr,va V{vkoitewcii tyiłro w przypadku sivlierdzenia
tt..iĆr']l'.; w prz{ix:i\,vnyrn przy.padkrr l..oszty te paktyr'la Zarnar,ł,iający'
Fojemrrilli r_io pobierałria prói:ek Ł'ęelą closiafczone przez V-J'vk_olmwcę i zatrvierdzone

pt

złz ?'amawi

;lj

ącego

"

Próbki c|c,sigrc'ztrne prz*z Wykonźilveę io tladari łvyi<oliywanych przez Zarnawiającego
br;Ja orlporviecinio ilpi*'ne i ozrialrows-ire, w sposób zaakceptowan)1przez Zamav,,iająoego.

1i*sjania i pomiar"r"
WszysLkie !:adania i pctniełr'y łrydę przeptorł,arj;Li:ne zgodrrie z.\Nyft]aganiami uctm. W
pl"zypadku, gd3'rornlr; nie cbe jnirrją jakiegeikollł,iek i:s.dania rłymaganego w Specytikac.!ach
'l''.:chnicznych. ntozria st,;s:orvać \Ą'1'ł"7t::zfie l.;r'a.icrł,t. al!rr'' inltę proeeclury,
zaakceptowarle $tzęz
Złmawiającegc'
Fi'zełi przystąpierriem r'l* pomiarów lub bacań. VlYk_orląrvca płlwiadorni Zarnawiającego
o r'''lezaju, mie.]s:cu i tgnnulle pomi3t'u ił;b i:adania.
Po w/';oiiani'.l pr;r,.iialtr irri: badarria Wykłnavlca przectstar,r''i na piślnieich łvynil'i dł
a!.c e1lr e.c. j i Załltl,,ą ąi ął ę'r\a'

S.'4.

i

lłlrg;łrtl'z łradań"
W.,'kclawca będzie 1rrze.kazyłłać Za::ra-*;ia'-iąeęfitu i<opie rapl<lrróil, z rłł,łrikar"riŁ:aiiań
ja< nzjszybcie;, .jecirlak llie póżnie.i niz rv ternrinię c!;:'eśloil!'1't \'x prcgrarnie zaperł'nlenia
ja<łi.ci. WyniJ.:i łradań {llci:ie} bętlą ;;i:zek*z'\/Wa.l1r Zanl*.lł:ia-irocei:i:J na fłrrnuiarzach we'dfug

s'5"

drlst;'rl';zonegc' pr7-97 lii*go rvz,.li"tl łilł:iriłlyeh, z,azik*eptorł'any'c1r'

s.E. i3:r,'.;lnii} prol1 adzctlc przez 7'a :r:łwlajae*gu.

I}* t:eló'w kontroji jaiiościi ;ralrvierł1z,:nia Zalr,awia.iący tłprałvniony jest do clokorrywania
kłlnticli, pobi*rania próilek i i:łdania ntate:iałóvl, u źrłdłaich u,viwai'zania, i za1rewniona mu

b*tizie łvszelka po|rue_i:tłit,co tego potnoc Ze sironlz W'vt<o;ra'wc3, i ptoelłruenta materiałów.
Zarnawiaja;;1l, pĆ, upizeci:i.*j lr'eryfikacji s},'stornu kontroli roi'.ót, bęcizie ooeniać
zi.;c'rlność maięriitłj\V i ri:bót irł'i p'-rdsta'ńic wyrlikÓv' tJec3n dłst*rczon5.'*hprz'ez \ł.v}<onawcę.
gumgwiłriąły młż;:p,cbierać prć'bł'i matęriałów i prowadzić łradałria niezaleŹnię od
$.';'k.lnawcY. .}ezeli v"łnilii tiich b*ca1r vł>,ż"ażą"zt raporty Wykłxawc}, s4 rriewiarygodne. to
Z:,"rąłsątają{)'' Bolcei W"v_kona'łvu1, 1l'lb ;.,:lcci niezaleŹnernu labcratoriurn przłprcwacxzełlic;
puii']óinych lub <1o<iatkł:wych bzdań. elbc oprze się w'yłaczriie na własnych o,;enaeh zgodnaści
łłalęii,łł'ówi nlbÓt z: do}cllł-;'r:ntaeja projektclv"'ą i Słełyfikacjaiąrll]*cł'mi.cznymi. V/ takirn

przviiadku całllowite kc,s;ł;łpcwtórn;'*ch Jub

pl,n

s.7'

t

j

ii; s io

":rry

ne

z'ct s tł lrtą

pr:rt:: Wykci

i13

lvc ę'

"ił'ciatkor...'ry,:lr

bad:łń i pclbierania próbek

fikatv i t-le!łi'*l',tcjrl

3". ,1ałna*,'iają#y mo_Ze *r;pusc,c dc, tłzlciłr; iko ie łl:atcriałY. k-tóre posiariają certy1'i1,ułrnaztlak
lsęzl,ę:z'ęrrsiwg, wi,keir'ujący Że zap'evłrńc,rlo Zgoelrlość z kryerianli tecfuliczrlyn,i okleślor-ryuri

na i:cdstarvie Polskicil Norri, apriibai iechllicznvch oraz

"o;ug.

jj1z-vch

przepisów

otarz

di;L'.ułłręntów t':,.l,]ir!;czn-veh, deklarację zgo,Jłrościiub cer't.vfiŁat zgi;iiności z: Folską Normą lub
apł:obatą techiiczilą, rv przyi:adiii'l w",,robólv. łj'la któr'ych liie ustanowiono Folskiej Norrny,
jeri.:il nie są obj,r'te elertyiiilacją i spełiria.ją wyił1ogi Spec;vfikacji'I'eehnicznej.
W prz3,padku rnatetiałow. clla których r",1,zej wymieriione dokumerrt'v są Wymagane
przc;ł Spec;,fikacje 'Iechniczrle,każó'a paitia dcstarłzona do robót będzie posiadać t1okumenty'
o i ;l'e s laj ąc e w :lp c'' s c! b .ie ;|'nrs znaczny .i ej c e łhy.

2. i}rołlukty pr:łemysłuw'e ntusz4 ptislaiiaĆ rvyze.j 1','ynrisiiicne cok*menty w'vdane przez
plodrlcental & r^"' rlzie pr-ltrzeb'v poparte rvynikami badań wyk*nał:ych przez niego" Kcpie
."v',riiiólv tych badelr b,ędą dostarczone prZ*Z wykL)nawcę Łamawiające rnu.
3" ;rakiekolwiek rraterisł,v' którt nie sp*łniają tycŁ v/}'mftgań-lręr1'ą odrzucone.

Wyrłlag;ania drrt'l't:zące spnzętu i łllirszYtr niezŁlędn'ych [nh zał*:łanychdo wyl<olrania robót
b u d c'l v l* łryeh zg*t* n ie z zał*żrłm* j akośc ią.
W1łn;rgarria dot.t'ezące sprzęłu i masz}'n niezbędnycl'l iub zaiecanych cio wykoiiałria
i"':bllt budrrwlirnvc}t . zastah ujęte w spL'c-vfikacjacn tęehniczłrycil poszczególnych branz.

g.

W'yłnegania dofycząee środki;vłtransportu.
\Ą/ymaganirl elcĘlczące środkórł'transpor[tr
tr:c;hniczn1'ch po szł;zegii!łlvchbra.nz.

, ZUsiilły u.ięte M,' spec1'fikaejach

3#.1V91rlągania dłlĘ'taą,:e vłykgsr'łs}ie h_olrót budl:lvlan}'Ćt} Ź B}oda{iiern spcsohu wykilńcrenia
p*szezególn_vefu efienrentóu,, to{cł"ancji łv,7łnianolvy*lr" szczegółów {echrro}ogic.'cn3'*h oraz
**rlrędne infarrre*cae *J*Ęczące tląlcilrków rłłŁló{ ł,udclrvlanyctr., plnzer'rł' i ograniezeń"
a {akże rvymagaui.a speł-.;alrle'
W-v-ma"{ania tlłtyuzące wykonałria rotlót budcli'ianych' ; i:odirnien} lrvykończenia
pcsllczegóiłry,;i'l .llen-'entóił', ;-olerancjt wyuliarowyc;h, sz,łzt'gółćłvltechrio1ogicznyłh oraz
łii*zbęcine irrfbrniaoje':ictyczii,;e cidcii'*;il.n'robót bilelou'1''nr7ei1. pi"Zerv-/ i ogranicze n, atakzę
w1łra;gania spejijaii1e. ;tlstał}'uj{,i-e i'; screc5'fikacjach Łechnie :I't"ł!ł;l\ pcszczególnYch branz"
1x. {}glis
b

udłrwlanych łr, nawfu1:łg

z

&_ontrłlą, hadanianri łr'az odbier€m
niir cio dclłx rnen tór.., łrit xrieoieyl i*.

c'ziałań rivtąuamych

$rvrohórv

i

rubót

Ro'boty blirjłv,ilnc mi3ą b;,c reaii:ł:owane $/ eiapircłr przez ki}krł' rru.,,konawców częstc
prac u.jącyclr jetlnrroześnie i,;Ł 1Łoirinł; -iedł:n pic eirugir1 alatr;Bo 1eż.llg;n ,'nl jest', aby praca była
c':ii<ł'łicie i c'i.lgic ki_'']rii'i;rio?,/ana :z p-{asa.nri poirr:red:za.jąc-v'rni. Ł:ieeąeli.'-nri oraz następującynri"
lirłłw},'ko1ly"1'le;1 LĄ' r:łl''eii itui\,';}r rvvkcllarvcólv \d"/ ttporządkc'v.'an;' sposób Ptv-: pełnt1
i k -ii ir_.rlclncj i /i;)i,fllf llcr.
Stostrrąłie co iĆsł, ll/ykonatvca lvinięn urlioŻlirvic inn5'irr w'ykonarn,com realizac!ę ich
pliłC ara'z kcłrdyloo.,,ał; ive l'łszyrtkich asJ^el-"|ar'h i szczegaĄach każcią fazę w'yi<onawczą
budclwy wspć iłiie i: Zaln*wia.j ącyn ol"az inii.r'rni rvykonarvcami"
Zak{'acla się. Źe \Ąr'vko.rrawca dol,:i_ll-la. iłrspekc.ii bu'cio,łly, plzeprovrarJzi kontr*lę oraz
złal<ceptuje prij;'ę Wy!,lolunę przel inlr1.'*:1l zanim rczpłl*znię res.iizllcję t'łasn','oh p,ra: ora7.
poinibrmtlje Ze'rnaiviłl.iącl-.gii o v.';,{*1t"i'cŁi riieprawidłon'*ściacłt_
lVykoi"lit.łcr, i:'ęcizie ołjpowiedzialny złl pokry'cie dodati<crv'vch i<osztó.ł w;''nikĘch
z rlit:spełniełliu tegł: l.Vaflirlku.
W1'iło;tir,,vt;a pol.r.i,ierciza. Ze jL'gÓ oi_lo';tiązki dotyoz16ę koorrlynaoji i -łspóĘracy
s;ancwią istoln.v v'&rrinck L;irrorvJ',
W}'kl]!1a1\Vci3 \"/;nig$ kcrorqj'vnr''wac {)taz w pełni v.;spóĘlacovłać z Zarnawiajaclvl
ll.c6l fu g wylnc gow. rvart mi,:óv; i d rele.i'v'lł-.
rlu

t5

Z,amaw'iając:ernu
\Ą/yl;olrłn'i:e .iest zobiigclvail;'' clo Opl'.juo}venił- i
^nr:ł,:k"tzania.
niiesięcznego .l"apc.l'|tr;l postępu toiri:t. przeclstan,iłj'lcego rz*t*1nY posięp vl rea'lizacji robÓt
vl liaŻciyrn rliesiqcu. Forrnat i zarvartośĆtego rai:ońt; winna 1ł1'ći'przecinic rrzgodniona

z I{anurwia3ąci;i11.

t I.1.

do

Idłntrolc i łr.iĘ'"

1-Tpowazirił:ni 1crc*cstawicjcię Zatnawia"1aL:egtr porł'inni łii*ć .ł 1*.aŻdi'6 czas1e pełny dostęp
t,.,i.z:ystkich nliejsc i'-'' litóryclr są ,uvykclnywane robot.v budoił ia!rc łraz .r'zszystkich n_riejsc,

rv ktśrycŁ nrateriał jest s1łładow,Bl1\1" u: irakoie prołiukdi, trrz.e1'l,lć:.rz'łl'tia czy budcwy (rra placu
budov,'}' lritl grjz-ieircllrviek_). }*iporvazłii.cni pr::edsta.ł'icielę Z*nlawia.;ącego pc,siada1ą prawo do
dokoni.wanie kontroli, irrspekcji. porniarÓrł i testćlr,z nla'terialór;v ol"az jakościwykon;rnia, .iak
rćuwnił:z lr'ontroli ;l rtrsiępt"ł p1'ac l}"{ąi pror}l;kcji i przetrvarzaniu mat*riałót".
Wykonawc: v",iliei: unczliivić przeeistal*iicielom Zarnaił'iającego pełną sposobność
r*ali;:;,,c1i t-l,ch c:l1'rlnc''ści z uwzP;!ędllietrlęryt łatwego dosłępu, urządzen, zęzwoleń oraz adzież
oclui:;tl,ą. Żedna u. i:vcli. czynncli_rr;i 11ię 7l,vai'fiią \},iył^onai,vl-c od zaclłryctr obowiązkórłl czy'
zia lno

o dpc'v.:i,:d

śł:i

z61łl!6qJ3ry1j[ (w ciągrr '\ cjnii Zanrawiarąeego iłekroc jakakolwiek
gctarn;'a' plr:ed pur.1'itr..;cir:rrt ił:b zakr"r;ł;ierrl ( :obcty zarlika-jąee), zapakowaniem d'o

1'fuykonau';a

powiilieil

częśl:;:racy jest
prz**howania lub lransportu.

tr}łzedstawii"lię] Zarnawiaii,i;ego v.iirieti ił' 'takiej sjliUacji iokonać przeglądu" iłrspekcji,
polrt'aiÓr,''l iub tęstó'x b';z uzasadni{}neFjo opózltlenił iub zaąiadr;nrić W.;konalvcę, ż takie
czyrr+ścłnie są plzez Zalua,,yiajacego r,vymaga:lc.

jeśli

Wylicx:tl-wca nie dop'łłnioborłiązkr'l poir:tbriłov"'ania Załnawiąjąccgtl
Pl)tl!-lZSZYI11, ,łi::ietr olr, jeśliw",'1Itr1l]8il t*gtl Zar'*awiąiący, rlilk-i'yó r:zęśćprac, a następłlie
F)rzylviocić je clo sfairrl irłprzerlriiegł. Działania te rv;vkorlane ;tist::lną na k'clszt Wykona.lrcy I>u

o

ivpĘ wu ira

re

alizaEj ę hł"rnl r:l no gra rnli rv.,'ko

nn

\}./OZe

go.

\!'ykonarł'ła viinię.n dostłrc'zyć całośćapźjr:}t1lr},', l"isparcie, cokurrreł:tac-ię OI'dz innę
inforil*;je. ęlektrt,*ziłc${,, ;:a}irnzo' pl:oeirrkty zlzywalne, przyn:ądv', rnateriaĘl oraz oclpowiednio

ifikowan}, l dc s'ł ieclczony ilel'soile !.
illementy ie są kolliełznę c<]' płzcpri,.v;tr1'zenia lrięz'becln1'łh tęs[óv"' .ł'eryfikując;yclr jakośi:
y'ykl,lrania, młtcl'iały,itista}acje. w'',,ptłsazellię ortlz irule r;zęści robót, zgc,dnił:

y",ykr vai

Z Lłli1i-'ti"ą.

n

tłzgodnić z

rrr l,amalviajacego cŻ:as i

lniejsoe
robót.
przei;lowadzenia oł<ręślor,'vci'lięstÓrx' it:slaiacji' matęriałów lrib inn;vch częśi;i
l''owyzsze aie zwainla Wykorr;*v*y o<i stclso*'tiłli'a się i1o pcr:;tanowień loo}skich T{orrn"
1,\l-yfu.6113vlr:l; rvinie

StanrJ;ir,Jów i Przepisórv
]:'r'zędstawiciei Zzi;:tlawiajił't'ego ll1fi

prze,Jstav,,icię

je

ilfi]wo do zmiar'y lokalizacji czy deiali dor.3rcząc;'*h
nrze1lrcwadzerłia pl'ób i testóvr. Jejii oł:aŹe się. ;e te!-:'towana in-qta].ar:ja, ntateria.iy ery jakość
v,,y1ri;i;ania lrie s;;ełnia w}'irrosÓw J'jrno'rą,V. ki''s;zt przeprowad.zenia łlodatl;owych tęstór',, zostanię
ponir: I ir.:n3r przez W.v'konawoi. .
nVyktxawct pol",'inicn zavi'iadc,nri(: 7'a.rrnl,łiąiące grl nie póź:t"iił:j rriż 21 god'ziny
,; zariii;trze przepii'cvli;lcirilla prćb i l"ęisi'ł'}Vl. .ieśliprzedstalł'iciei Zamav'ie14cega nie rna zamiaru
rvziti:;iciziału ru",próba*il itestaci'r w uzgocilrioilvn1 czasie l rni*jsłu, \Vykorrawca lll*Ze
p'Jelrio'"lvadziĆ tę:11.,v (o ile 1rrze,jstawiciei 7-'ar;la''niaj4c'egtl llie posta-rr*wił i;'taczej1.
lV;i,kctrawc;l v'.inieil ilatyt;honi;rst prtekazet !'ał'alviajacetnil neliez'y':ie zatwierdzony raprrrt
7' i)1']cei}ro1^,'ał1zonych prł:h i te stór'v. Fci 1:r:łei:l'o''va-dzeniu t,;stów i'iamawiająły porvinicil
p o iv' it'i' i i ć st a so _'?ll',v,:i a lir-t tłe nt
.,e:{li v/ iezuLltaci* koll-{łoli, inspłkeji pl'tib;,', poliliź'lU C'l':: te31Łl, prze,cstalł'iciei
Zamllł'iającogrłzirieri1;if1l;ri.jr; ja.iłąkrilwiek r,r.'e.ii!iwą in.staiac;ę, rlrałeriai cz;ł iakośćrv'/liormnia lub
irił;zŁ:ł_:dnośćz Uraoą'ą, l{tił Frawo ilc odr'zuceriia insta[*eIi, mat.eriaJó.ł. pro3ekiu czy jakości
1'Ą/yĘ11n3r,19y
z podarrieffi plzyczyn taliiej c1ecyz.ji.
v.;;,'k<rtiania pOpfZeZ ziiiviit.-tomlen'tt; t-' tyrit fak:cie
1łykonar,v;a ł'r'in;en w tej s3,ttl:rcji ilaiYi;hl:ri;,:sl napra'wic szkorJy ataz Za?ęwnić, żę
odrzłił:ony elęmęl'rf loiir;r.vnie speŁri;i'łiiru.rlti [Jnlov;;'"
;_l

.

i{;

prqe

.leśiilv'vłrogiem varna'łllającego jcst l-1oilo\ł/no prz*testowanie instalacji, inatęriałórv,
ktti cły jaicośol w'n*i<trnania, test1' rłalelrv po:łrór:.;c r,veciług t1,ch samych za4ożen

i warw,ków. .Iesl: cilizucerlie i połrorvlie lest'1, s-i:'clwoduja poniesie:nie przez, Za.rnawiającego
elorlatl;crłyi;h kosztól,v. V"ykonarvca zlvrrjci Zaiłar.via'!acernu ploniesione koszt'l' lub stosorvna
kwota Zostani€ poti4ccrm ![i plłainościłrriesięcznej' \tlykonawca .iest odpowie<izialnv
pfz€|'ilo'vr'13dzane

pr,iŁl"i

i

tesl;u rnateriałórv Ł'rrd,lwia'n-vłh.

Za

Zanim Zostefią zamór,ł'ione materiały,

Wykl--navrca rvjrrien dtlstair-'z1'c Zamau'ia.jąCemu do aprobaty c-wie próbl<i tych materiałów.

Jędnakże aprcbata próbek nię zrvalnia W1.kcnar'-lcy z istolnego C,'bolviązku dostarczenia
o s*t-_rzsfakelrxL1iącej lakości' fulaieri*ł;'', [<tóie zostaną uznane -źa łiiezgodne
: w}lliaganiami tyłh ivysp*c-i'fi|1o.'*;al}-r-.il iub zatwięrdzłnycil, l:nIeŻ3'nat3rchrniast usunąć z plactl
budcu,-v crazzasl"+pić łia kcls:--,t W3,konaw';y nraieriałarni rłłaśeir,vyrni"
;eślina rysutrilacłt lub speuyf;}iacjach zcs1.aly u.ż.'ite łlazla;l łiłrrdlowe,aŻyłte takiego
proei,_łrtu nie jest obowią;:kcwe, s[atrorvi "jer!'":ak łv:łkazórvkę ciotyczlącą rodzaju, r.vykona.nia, st"vlu
oraz llYrnag;inej .j akośa i.
'ieśliWyko:lawca noŻe zaprtlponować produlc aiternatylvny. winien ocenić. czy u'skazar'y
proei*i<t aiternatrrv"'rly' .jest ęł<l'vir';a1entnl' d,: produktu nołninowanęgc, ataz dostarozyć pisełrrny
rvnio s..:i. o jego zrłt łńer dzełslę.
Wniosek lłinięn ;la'wj'eraó kopię erkusz;r danycn tecłinic,;rnych rlorninowanego plroduktu
łączr.i,.: z arkusz*łn łlan1'ch teł!6i67n'olr produkiu aitemat1'wnego z zaznaczeniern róznic
porn;ę'J:.:y ołroma procluktałni. jak ró';vnitż próbki. jeślilł'3rmaga tego Zarrn_wiający.
W1''konar.r'':a lłpr,,-łi';adzi procedury ''ł'łasnycłiprzeg|ądóvj płszczegóinyclr etapów robót,
które .':l':reś!ą 1yyiłi;".te ustetki, okseśląspclsób oraz tet:nin5, ich łlsilniEeia. Dopiero po ttsulrięciu
usterei< i r_lkreśienir-rzgodlrości $i}.'lłcnarłcazgłosigotorvr;ść do odbioru.

mateiiaiów

1

i {.!dłiio row ej Wykonarvca povlinierr zo ganizo-wtć test.u- kł;ńcov,,e. łrrzetrlrci.vadz.ane przez trlomisję
Clcbiłirorvą - ;lgocnie z ustalęniami wy'nikającynri z wczeŚniejszego rozriziału - po ptzekazanlu
ł;rłej'niezbęcnoj dc!;ur'.'lentacji p'rwy'konawcz;j i instrur}<ojami ocltyczącymi konserwacji

L.2. T'esty końcł.rlł e F{"o;nr isj

oi:ie <tu.

Wykolrarvca za'łiiador:i Zanralvia.jącego ct gotov,oś,;i przeprcwadzenia testóv;
końr:o.l'ych 2i dn wcześ:riej 6;rzec{ ustalęnięnr tęrrninLt wykonania testów. Jezeli *i* .''n$qiicrnc
się inaczej, 'icsty k_ońcowe zcrsta.trą przeirrorvaczana ptzęz Komisję odbiorową w terr*irlie
1'-1 dnipo upĄ'wie r.r,cz:eJniej ltstalonych 21 ,*ri okresu zawiridcmiei:ia.
L 1.

3,'T'esty clodaf.

si

&"ołv ł:

prą.zpaiikr: bralru poz1,|;"r,.;ir1'c1i w1'niiłów z l.estó-'łl kofi*orł'y,;h przeprłlwadzon-vch
pr",.ez l(cn:is.jq (Jdbicrovłą, Zalnal,viajął;'- i'na pfawfi żącac pollo\łnego i;ruęplcwadzęnia lestów
el*łlie ntórł Łludcu,ianycł'l ł:a ta}:icłl sanr;'ch -wal'unłach jek';,cześ*icj.

i"3..4.ł'iegłĘwne t+.vniiri festórv !*ońłł:łvycFrrJ"reepr{.tlviit}zrrnycfu p!- eir Konlis.ię #rlEricrową"
Ieżę|l eięrnęnl-'y brldorviane lub instaj.acje nie pr:zejrja pornl'ślnie testórł' kortcowyr:h
przeprowałxzcin.-vch pcilł'{.c''rnie prz,ez' K'ctłtisję odŁiiorową Zamarviając1, rna prawo do redukcji
l*iłot,r'tlmijw)'o i;v-,,cltę" które odpo'v'liada stracie pcnirsion,ąj yłr'z*y Złr-tnawiającegc; rłr zr,viązltu
z lrrilkienr p o ;:y ti'rl'liył h'lryn ików, te stĆlił.
11.5. ŁIlrożliwieni.,: cz"v*nm*ści ko;mtrtllx:yeh .! iąonseręl'acyjn.lt e h"
W czasir-' trwalti*' {Jrnow'\, s/*ikonau'oa zapeYłfii "'łszelkie środkidosiępu. drabiny, el,c,
\'.,tlł|, 7, poirzeblt3łą pet'soneion:, unioziirviajłrce v-,amałviającernu czynnościkontroinę oraz

pl*riar robót.

1Ż" {}okumenty hrrtlo'łvy.

74

Llziennitrr bucl<l.ł;v jest' Wynlaganvit7 przęt p,;a'rvO buclowlarle dr;kunrenieni urzędo."vyrn,
i lVyl.:clnawcę r,v okr'esie od przekarania rvykonawcy tęrenLl
b.i'JowY do końca okręstt g'ń/:trał_1cyinegcl' Piolvacizenie Dzlennik:l oudc..'i'5l zgoclnie z $ 45

obrr.'viązującYm Zamav'iiająor:gtl
ij

si

aw-y L'rawo

ł;r-t<Jo wial

te Spocz}vva na kiero tvn i}:u bl'tdo lvv.

Zap;sy rv d_zier,:riku buclowy' będą prowadzcnę na bieŻąco i będą do1yczyć przebiegu robót,
slanir bezpiec;:ctistwa iudei i trrie,tia, 0fa7- strc}ny teuŁrrliczirej budcwy.
Zapis;l bęclą plorrladzone w sposób czyielny' ciok:on3v",arre lrwałą techniką łv porządku
clu'onologicztly'l-l, bezpcśredrrio jederi porl drugirn bez: jakichkolwie]< przo*vv. ZaŁączone da
dćiennika budr-'rv1z proroi,ioły i inne ic1."ug:eirtv będą i';oiejr7a t}Z{iałzot1ę nurnęrenr załącznil*a
i ol:ntrzołie c:tei t:,raz po'cipi5ę1-1' \'d1'Ęr;n6v,;gy j Iaspelcioróul Nedzoru, działającytkl
z p'J w a:Żniln La Z anliL\N i a j ące gł.
[;ł_, d1'i*','''ka burlorv.v l";alez.ll rłlpis3'rvać w szczególności: łiatę przekazania Wykonawcy
1erenu bl"lcłlwjr uzguldni.:łrie przęz Załłatviającego prografilŁl zapewnienia jakości
i harmclnc'gratuów r.;bót terii-ttnx- rłzptlczęcia i zakończenia poszczególnr\.gh elementów
robÓt przebieg rr;bót. trrtcinr:ści i przeszkorjy ,.ł' icil ptowar1zeniu, okresy i przycz'yn.v
pfZ€fv/ Ę' roLl,:taclr uwagi i prlieconia ZaInalvia.jąoegc i Inspektora }r]adztlru datę
:''arządzenia' ęwętl-ua.lnegc, r,vstrąvntania robół, z podaniem powodu, zgŁoszenia i daty
<ldbioru rcbilt zankajaeyoŁr i uległriącyt:lr zakryciu, cześci':w'vahi ostatęcznvch oilbiclrór,v
|-1

r*bót, w-vjainierria. u\Vegj ipł:u1iozycje trĄ/yk,:naNic-y. s'tan pogod1,, temperaturę po'wietrza rv
okresie rł.1_koilrtłłlaniarobót p.'diegając,1'm łgraniczeniorn lui: rłyrnaganiom w związku
.,: warunka'rni trłiir'aty*r:ny;lni, zgołlnośćrzeczywistycłr ,.ł'aruniiólł' gectechnicznvch z iclł

łpisenr w Ćł:kllrnentac.ii proielrtc.,ł,ej datie dotyczące czynncści geociezyjnycłl
i porniarowvch) oo}:ony*an5'clr przed i w trakcie 'wykon':,wania robót, dane dotycząoe
sposobu vrykon1'''ł'i''ilia zabezpieczenia robót dane c1otyczące jakościmateriałórv.

Wyniki przep-1o-'7;ilc1zcn}zch baiŁari z poda.iriem j<tr: _ię przeprowadzał.
l'"^yniki pr,.ii: pos;:ł;zególnycir e}enrentólv brrdłlwli z ptr.danienr ktc .je przeproivał"lzał kłne
istotne inibnrrałje cl pl"zebiegl rcLrór Płopoz'i'cji". lrwa"gi i i.'n,iaśnięlria Wykclłien'c;y, l,vpisane
łlc clziennii<a Ł'rr'Jowy bętią pr';:,etiło:ło]'je/ie'ma}^",ia-iącctrtlł .lo ustclsuni(ou,atlia się.
l 'tł1z:je Insi;rlł:ił:róvi h'ac{':łru wpisan* ,lo dzienłika bucolłly ltri1'korrawca pcdpisuje
't';:.uil\aczęl1ielrl icir prz:''j'cla lub za-ięciłn: sianclviska. lVpii projektanta clo clzięnnika budow1i
oi:łigrrie inslpektora naelzoru do ustosunl;oivania sic' i}rojektant nię jest stroną 'J{llo\i/.v i gie n'la
pl'iłl',/a do wyciai'iania poie ceń W;;kr:nawcy robÓt.
pobierania

x

J. \ł y ln agan

L3.

;:rÓł_lek C!r3z

ił łloĘ' u:aące *bxlrńgtrll

r*lrói.

L"\Vvmagania ogólne"
Clb'ntiar i:obót l;ęd;:ie łl}:rr:śiaćfa,ktv*zlrry zakres wy}ir;nyvranYch rc.brlt zgodnie Z orlracowarją
d:l<t'łr:rerłtecja ilLo.ieŁ_ttllł'4 i specyfikaeja t*c}rniczną v.ł_jedrrcstl';.acłr usraiorr;''ofi rv kosztorysie.

CiŁnliaru rcbói dokonL:je \\I1rkonawca po pisernn1,nr pcrł,iari,:mieniu Zatnawiajątego
zaki:esie ł:bl*ierzari1,eh roŁ'Ół i c ternrinię obmiarłt cc najn'rniej 3 rlni pi'zed tym terminem'
Rejestru cbmiarórł''
W'',,rlilti obmiaru będ'ą il1lisane
'3r:
.ilil"iiiolłvięl. błąd lub {;i'ze{lozenic ( cpuszczenie) w podan1,ch iłościachnie zv,'alnia

c

Eawc y c ci o bo on' iązku ui<cńczł:nia rł,sz'1rstl.: ich i'* bu.t'
BŁ;ł_lne rlatr* zosta.rrą i:clpl'awicrre'werjług instrukłji Zema.łiają*ego. f'a piśnrie.
{'lŁrrriiar goŁo.jv"y'Ch i:oińi, wta;z z, rJojr.txrienaa.łni oribiorrrvy-nłi i slanowić bęllzie poclstawę do

Y!/'!'l-o

r':zlic;:cnia etapit

robrii

l

L3.3" { Ira:4<izenia i sprzęt ;.r;rłnia rłr'wy

Vl;zystkie tlrząłJzłnia i

:sprzęt plomiarowy stosowane rv ezagie obmiaru robót bedą musiał-v

rl zYskać akceptecję Zal"nawiaj ąi:ego'
L.tłł:'dzenia i sprzq:t bę'J:l.lostat'Cz'łnę przi':z $łyk*.na\Ą/cę.Jeżeli urzllcizełrie lub sprzęt
v.rrriagają baciatll att:stuiacy'ch, io vy')1i{oilawca b*clzie zobor''iiązany do posiadania waznego

rs

ś.viaclectrva ie,galizac!i. Wszystkia urządzenia pumilrowe będąprzez Wyi.ionav"'łę
u;rz'lrnwvane w dobq'łrłstanie przez oaty'cikres trwania robór.
}.3.3' t jząs

przcp !:olv'ar}zenia

obgm na

ru

{)brniary L.ęuą prz"epro'ładzolle orued częściorł'vini ostatecznvm t;dbiorem robót, a także
rv przypadku wystopolvania dłuższych przerw rv robr:tach.
{-)blniar robćt zanik_a^iącvch pr.'-eprorł'adza się l.ł czasię ich u'r,kon}rłania. obmiar robót,
1tl'<lrxlzycje, urvagi i l'lyjaśrrienia .Vł'3'kona!VoY lvpillane do Dziennika Budołvy bęcią
1

5"3.4-

li'z,:ołc zo

n

e Z a rl'ew i aiaceniu 5ił: ilsto s unł;c r.vania s ie.

&ejestr' obmiarów

}Łl:.jł:str obtnii:lrrirł' st:t]}sv''i

dclkrlmeltt pozvlaiający aa roz|liczenie fai.<t1'cznego postępu każdego

rł' snosób

ciągły

{abora1ory,jne" ceklaracje zgcidnościiub uert-vfikaty nrateriałó,N, orzeczenia c

jakości

;- ęicmęntów r'obót. {Jbmiar;,'

w5lkclpy.'1'611ych

lv orzy.jętych jełlrrostlłach i wpisuje
1'3. 5.

[}c kurnenĘv

li.łicnniki

ła

dr-'

r'obót przeprowadza slę

rejestru obnriarórv'

bor'ai.* ry j ne

i ktlntrclnę wyniki badań Wykotrałvcy bęcią grornadzone
fr;mie uztr1cltitric;ne'j ł\i FirolJramie zapewr,ienia ..iakcści' I}okur-nent3' te stano\Ą/tą zaŁącztliki
rl łłlbioruroł:ót. 1lVintr5'lryć łlclosLępłiic;lena kaŻ'1o Ż:yczenia Zarnarł'iającęgt_,.

lr:atręriałów. rer;epty rc_.bocze
,,,,'

14. {}3ris sposobtt odbńoru ł'obół hueiowBanych.

li;lczegółorve clpisy cribicru rob*t b.ranzo.ł''ycir ujęto rv i:cszczególnyr:Łr łzęściachspecyfii':acji
toiłmicznej w3'l.:oxania i łdbiorł;łobót.
1ń: zaleznościoi l"lsta1ęń *dporł;eduich Spe;cy'fikac.!i T'echnicz'nyoL, roboty podlega.;ą
l uLs l-ępującyn e iap]om urolbiortl :
ju,
;l ) o Jbiorowi ro bÓt zariiF;ając5,-ch i uiegając}'ch zalfi ';ię
i: o dbiorowi *ręścio"ł*rnu,
:} o,Jbiorowi k,; ńccrwelnii.
}

t

L4. 1. { }d

hiór robót

zan iliaj ął;vcłrł uEegaj ąaJ'*i}

:ea

ł'il3 .ci&.

{)iŁliłir Robół ::anikająi:1'clr i lrlegajacyoŁr zakr;,cirr pclega na f'lnainej ccenie iloścji jakc;ści

rvyl:.cn1^*an1'ch Rllbiit, ktÓrc rv daiszyrl prł-'cesie rcilizatjl rileglrą zakryeir:.
i),jl;iór Rcbó; zanii<aje1cyłir i uiega;ąc1''ch złi.:ryłiir będzic dolłr-'rra'lry v"' łzasle urnożlilł'ia.jąc1'in
rv'i'i,:onanic ew*ntr'ialłl;,,ch kor*kt i po;lrar.veir. [:ez hanrorvania ogólnegr:, postępu l{c'Łlot. odbioru
j
i,viaj ące go'
ł,-i Łćr cio kc nu'll * prze ci si':'rł'ic ię i
"1arna
{'i';io1v6$g dalląi ł-.:łcóci F"obÓt do .:.jbior'u rgła-sza W3,i1,r''*-.".ą 1ł'piselm clo Dzięrrnika Buciow.v
;:, eŁlllo czg snyl i'! po
iacio mie n ięrri Zarirarv iaj ące gc
"'*
{}it;iór bęczie preeprłrivaclzoriy i:'iez''vłoc;'ni*. .ięilnak nie pćŹniej niŹ lv ciągu 3 cini od ciaty
.

.]

:':głtlszenia łl'1;iseirl dc [}zienlrikłi Buc[łiv;" i pcr,.,lałlołtrieniac tym fakcie Z,amalviającego

.

",akłśći ilośi:Rrrbót til,:gająeych zakr}7ciłl ocenia lanravziający ili':- ptldstav;ie dokurnentóv'l
-ivynikrivr badań iabcrato1vjll.rcil i rł' oparłiiJ c przeprc'"vadzone
:;:e vr iełająo1,c1t ki:m1l{e|
!l0r1!ą1'',, w koll&ol'tta*ji z Doł:unentscją Pr:c{ektową, S'}" i uprzednirrri usta}enianri.
i4"2.Ctctbiór częściowy.
t}lŁ:lór częścic,lv;' oclicgll na oi:enie itościi jairłściv,,.i4tonał:yc1r łzęści-Robotodbioru
prz3'odbiorze ostłteoznyrn Robót.

{,?:ęliciOiĄ/egłl F"obcit r1okcnuje sie, rv6 zasał1 ol'',ow'iązującyc1',
{f db io ru ro bćt rio korrLde p rze cl's1 a.r'v ic ie l i1am ewiej :ic ei;o .

LY

t4.3"O{lbiór końcowy.
])izę<l odbiorer' l."tlńtovrlynt Wykonnu''ła jest zcbov;iezanY uą,'5iąo6 t1a czas oraz opłacić
.vszystkie pr--zwcleni*" przygc;tcl'wać v', or'ygiriale: {cpioezęti>r,varrą przez nlzładze buclowłane)
ł1ilk unrentacię.

pł.zrvolenia. pLóbki, atestY' prlibri badań :nsiajac.-ii, łlakrrmeirt.l' inspekcvjne, celtyfikaty,
h;n:oiogacje, iti'l. nie;łł;ęilnędia r-.siągrrięcia <seze1<i,łłanych rezu]tató\&'DfaZ s*nę.łnienia podanyłh
r"-:'.r

fit&p8ti.

!

$i,ll'ionalvca irtusi uz.yskaÓ oś"wiaci;zęnie jeclnostki certyfikującej' że w'szyst}<ie element1'
cblestu wskazane jaki,' uster'ki przez jednostkę ceńyfikłljącą w trakcie oałego procesu
b'łrltłvi'lanego zcstały itprarviorle, lrib viyjaś;iione,i obiekt .1est gottłwir do uzyskania
c :l t;. fkatu jal c.ści
Ponaclto Wykonalvca
n e,łt'ipującyclr pozycj

n'li:lqi pr:leilł'*łzyc niłl*j lv'vlllienicne
i

dakirinenty,

:.i''ie

:rie ograiliczać się do

:

ciolrrurretrtaq!i proir;lEtrt:wei pc;istaitolvej z :ranit,:sionynłi :rinianami'
ry sun k ór''' pcwyko na l'r CZY fu .\. *'"ił' r&:. ie kon ic czncl śc i,
f

:lpecyt-lkaeji technic:łn1'cl'r ( płrlstawDwe Z uł:ioi";i v i ein,elłl:ualnie rrzripołniające hrb
;.lefiIieffte) protokcłÓw i:aderi i sprawdzań iub oktą,ilł,alentne pozvrolenie umożIirvia.jące
tiŹy.tkovlarrle u'tzączeń zgoeinie z regula*janli cot.vcząeyrni oclrr'cn1' środowiska i naclzortl
teelrriiczneg<i, proto}ło!ów baiialr i spra'rłclzań lłib ękwlwaiełrtnę p,:lzrvcllenie st"wierdzające
::astosowanic r*guiaeji ciotycząc'voh bezpieczeństrą,a i higierly pracy zatrudnion.v_ch,
łi--kunręntóri'zainste io$'ancgc tł1uposazenia - w przryatiku rvystąpierria tetkiegcl reje stróui

llbmiarćlrv ( oryginałv}
rv'yriików pl;nriirÓw j<ołltrclinyoh oraz bad'ari

1'

ozna,:zęń' laboratoryjnyclr,

Po za}iończenir, prac pl'zy obieiio]i; budoil,iain),tn i zainjerze przystąp:enia ttro
u'l;.ltkowania $i.'vkc'narnicaptze'dłł:Ż)/ Zaft1a\_li?łąC:rfi:J: olygirra'ł d;:ięrrnika bud-owy
oświadczęnia kierol,r,niira budr-lrvy o zglłl:lrościvłyi<rlnania obięktu z projektem
łlucic'rvtranylli' pfografitorn }."o:lserv.,'atcnrskinr i lvariinkarii pozwłłenia konser*łalorskiego;
rvarunlcami pozwoi*nia na buclor'vę, pi:zepisłrmi, łraz o <ioprowa'dzelłiu do nalezyŁegcl stantł
i porządku ter.nu bu'dowv, & ś,akżę- -.łl ł"Jz.ię korzystania - itiicy, cz;y' sąsie,dnich
rli *r uc hc mc' ścl. pl'o to ko ł"v- ba dań i spraił'dzeń
in'łręntarvzilc*ę geo'Jei:yjieą pl;rv}rkotL{1\/\łĘzą - i"l ra:-;ie korlieeznośę! yiyi<onania"
lvszęlkic in*ę cl_rkiirrenty, 1.1óle \ĄI Ó'oillii Zaruia'wiająceg* będą niezbędne bął1źpolrll:cne
pr:zy odbir.:rze i elr,spicatao.ii obiektu.

rohłit f"ymczasovrl,ch i Erp,c totvarlyszac1'*il.
t5. {}pi;s sposobui łłrzlic:łłłrłia

Ecziiczeniu

bęrją podiegały tvlkt: itr Fracę i robot./ budowlane które Zostaną w całości
rłykonane oraz odebrane, zgortni= zp<:zycj*nti hernrcncgrafi1u rzęczolvo - tinarrsowegc'
S1 a łl{_]\Viącegc załącznik clo untłi,tiv. Wy'i:lucza się :
- it,ny s{rosób rtlzliczałria niż okreśiony-tv unrowie
- iłpiat'v zalicze-k. nił rr;bctv ptzezZatnawirłjącego'

}.a ;.'yłzenie

Z.*l-nawił'rja_{:ego, 1V1,l<t;nałvca przeelŁt>;:.y

piselnn'e torrł,iązanie oftrtolve które, o ile

Zi}jt-rnię zaak,;e{:ttłv';an* rjrzez ,ŁarnavvtającegO miJze prz5'czynić się ",Jc;;
- !},'z:vśpieszęni:: ukctit'zełia prac" a' i|9 iąlp:i-vniO 1-* flź't zninie_!s:':cnie lro::ztów.
- Z::n'i1iejszenia kosztći"*, eksploatałji obiciclu, pryez \Ą'!t;'o-;vaclzęnie rczrltiązeń.' ktclre łrie były
ia p rzeta.r'gu.
- irlno'i korzyśei Zai:nau,ia_iącego.

Z

}3{' e w' qin tu

:ł-l zstrz1l

g;

rriq-c

r!

$/v,L-onawea przygotr.tje wyżcj ł}mer,r'ianę roziłiiązanie ofbr-fowe na sviój koszt
rł' fr;rrnie anęksu.

i

przedŁoŻy

łłykonania rołrcit budowlarrych,
}1' tyrn wsrystkie elenrenty do!ł'urnentacji projektow*.i, normy' aprobatv techniczne oraz
inne dokurnenty i ustalenia tcchniczne"

16. l}okumeniy o,l{rriesienia

*

drr&.tłnnetrtv Ł'eł}ące podstałvą do

Doklrntelrty r:clni*:sionia,

orai

elokunrerttv będące pods|awą dr: r,vykonania robót
w tym

Łlc-ldc'wianych. zost*ły uj9te l'', slpei'lfikacjach teehnicznvcll pclsz:czegóinych branż,
ni]fn]}/' aproba-t''- techniczrru' oilłz irrtle iił:kunlent1,' i ustalerria tec}inioznę.

}"

ssT

1.

*

Pl"ace konscnvatorsiiie _ portal i okładzina z karnienia

1.y'stęp.

hiiniejsze rv"vmagania datyczą rnrykonania robói zł';iązanyciłz konserwatorskim ręmontern
elein,acji - iv sk-ład i<tórego wr,hodzą: Renowac.ja elemerrtołv portalu i detali ka'miennyc1|, otaz
illt'ie prace wykon1.wane na elemęrtach elewac.ji. ił.oboiy vuykcnav'cze powinny być wykonane
\r,i ilparciu o ubowlązu;ące nor!ny' arzł st*nrlar'dy na podst:"wie niŻej przedstawione.j
s;:ccyfikacji i s*yrn z*tkresęm obe.irnowaó pcłen zekrr:s rol-lót"

Ż. frlaterial.y.
},{at*riaĘ L&:yte

dłl iirac

zgclcine

}-c;nscrlvatorskiłrr 'zastaŁy opisarre
[-}clpuszcza

T'ec'}:nicz.ł':lynl

ł'pkt. ,,\Ę'l,'}ionyr,va'nię

atał' Progratnem Frac

robót",.

ró\Ą,nou;azn;:-cłł, t'' porórvnpł'alnyctr, nie gotszych
ł-.pisanycir
progr.:nrie
prac konscrwatarskicir pod wal'unkienr ł-ł.z:yskania
dł
ił'

się zastosowanie nrateriałólv

parantetrach
ZB|}

r opisclil

d! Itr.łesto.t"i/Zamarv ia.jącego.

}"iakłacia się na WYkatmwcQ Str)SÓVt'źll1{6. rl4yirrcznie matęriałć*:i' sprarvczoirych i dopuszczonycłl

c<iptrri'iednim cłokumerńeln (rir.:ntą luł:

'Ąprobatą

Teclrni.;zną; do po'wszechnogo stosowałia.

V,I;iiłonawea 1llJż'e u'r'rlać jed1nie iakiego silrzęil-t, l*óry rrie spor*rccuje niel<or:ł'ystnego
',',pł.łvu na jak.lścvrylron"7want cl-l rclbd:t"

3" Tnansport.
zabezpieczone" Wylconarvca jest
ll'{;rteriaŁ na ;zas -transpcrtll i:c'ivinn;y b'yć właśłrrł'ie
zcrbtrwiąza,iry eir: uz'vcia.}edynie łakiego sprzętr-r, kl-óry' rrje spo',vociilje niekc'rzystnego rvpł1wu
ła jllktlśc *,yk(]ti!,V' anych roblcł.

4" Wykcnywanie

rrrłrót.

lV

programa* p'rac k-o:łrserwato;"s$qich łcarÓżnią-xłtl poslęprrwanie lł'o*ser'ęvatorskie dia
ttastjępując)'*fu rcdz,ajłi,łv w;,k,rflezenia etenaentł}w inrh detall elełvacji:

ał1
AT

1. c*zyszczenie powier;lclrni kanlienntgo portaiu
kamiennej

z

{

i

znajdującej się powy'Źe.i

potvielzclłriovl;vol_l zebr'ldzęn parownicą;

rnetod5i - mi:Żliw* i;i;łlowanie iub

2' Cdkucie

i

lł, przypadku

,lkładzin;v_

niew1,starczalności

strl;rnięlriotai:io suclryr:r loceił'

zrnur"szałych iiagnrentó'w piasi<o"wea strefY cokoło.,vej, starych uzrrpełnień i spcin:

czyszczenie

por.l,ie r;:chni

z pozo stałc ści i pyłu.

3" cisolenie l<amieni.a preparatełn Srllfatęx fliissig ptoci' ł(ełnmei's (w ptlłączeniu z Kiesol
i Sirlfatexsch]anrnre z"l.valcza wiigoć i sale)'

4.

Prl 'lsuszeniu }<arnienia powlcczenie powiorzchni śrcckiem grz'ylrobójcrym

BFA'

5' Wznlocnienię strukturalłle csłabi:rr-vcłr ttagmentóvl kamienia preparatem
{rzęmoorg'iłłicznyrct Ksf, 300 iir'lri), 1ł_ę111'mel:s łrietodą powiekarria i nasączarria pędziern.
Po wykona;rirr zabir:gu nalery cldczei<;'ć z pracalni przez ofu'es oił. 2 tygodni ze względu na
łrt

$.

rzy muj ąe1ł s ię prze"j sc iorvo

e

lbkt h'v{ro fłborv;u.

'\'1'ykorurrie izoiacji iiiifko;'i11g.j iĄ,stiefie c,oiioŁlr'vej - zaięca się za'stłlsowanie np. pr'eparatóu'
:;-r'ste

rnolvyr:h K

i.e s o

i pro d. }?_etn'łners.

7.

Wykonarrie izoiacji sziamolvej w stl"efie cokołl_'lvej preparainr'n Sulfatexsc]rlarrrrne'

L

Wykonanie taszlowania. 'rVi<lejenie taszli

z

ucipc-rw'iednio dobra,nego kolorystycznie

i f.rkturainie piasltov,ca' Mcicorvanię na nieidzewnych szpilk?łch na kotwie chemicznej.
9" i.rzupełrrienio rlb5t1iów kaini*lria przy r"rż,vcitl gotowej zapra:Ny rnineralnej
RESTALĘąI]]R_h4GE"T'jjL

sK

firnr'v Re;ł.trers, barrłionej ilignrentałni odpornyrni na wapno}

ci:ntent i i']\.. DIa rv::łi.ocnięnia szoz-efrności pi*rwsze.j

warstr.vr-l,

ki;u i w pł$kii':h ub1tkach,

piiłiiię'".L"ił;karnienia porł'ic;c iriozlja $repałaterlr Aide

ł{*.ft|est

fiłnłyftemruers.

1i!. {lpracowarrie powieł'zclrrii uzupełtien;:god'nle z

il'

w

pierwłtną takturą kamiorlia.

razie kłryiecznośi:t' scalełrię ilclcryst;'czne uzupełnieri pigrnentami ziernnvmi na

preparacie Ai<j'a Haitibst prod' Rernmęirs.

i.).

.'labezpiec;zeąie poiłlierzchni kal;:ienia prz-erl nił.1rttiel'nynr'łrłikaniern włd1,opadorł,ej
1)reparateffi ti1,cłrotbł;b:u.iąo7,rrl

5.

E*clr

iłpartyin na sililconac}ł) Funcosix SL'.

tr$la jakoś,:i rcLiót.

(}g'.óiile :łasad1.

lął;r',t ro [i

.iakośc i rob,'-,l- pot1ałro 'w ST_0

l

,.

w*ymagania ogótrne"

"

\Vszystlcie prace pro\\,a{izo!',tl na i-.l*,łac"]aoil zcstałrą odpowiecnio udokumeritowane 'w forrłiie
p iseinnej i fcto grałiczrłel.

6" (}llr:lrar

rę-rbóf.

{.:gó!r;e ,urruuj.r:i v,yrrlagani

a

datyc?.ąłę,oŁ,;riiaru rcbót podanc, w ST"-0 t ,. fvVymagania ogóine".

7" t'łł!ł,iiirrohót"

f,ź

{.'

C}gólne warunki odbioru łobót podano

8.

vi ST-0i ',W;znragania ogólne".

Fodstawa płatności.
Ogólrre ustalenia dotycząi:e płatnościpcldano w ST^01 .,\Iymagznia ogólne''.

3.

ssT-

Prace konsęrwatoy'skią_ **ró***u ościeże.

1. Wstęp.
Niniejsze wyłnagania dcł,yezą v,.ykonania robót dot" !'eiTlot1tu murowanych ościeży.Roboty
t'5konawcze powinny b5'ć wykonafie w opareiu o obor,viązujące norlny' oraz standardy na
pocstawie nlŻsj przedstawione'j spec;lfikacji i sw-v'm zzktesem obejmować pełenzaL<tes robót.

-

?.. i\'fateriały.
h4ateriały uż5.te do prac zgodne

z opisem Technicznytn oIaZ Frogramenr Konserwatorskim

_

z*steĘ opisane w pkt' ,,Wykonywanie robót''
}Jakłada się na Wykołrawcę stosowania łvy,łącznie rnateriałów spralvcJzonych i dopuszczonych
odpcrł,iednira clokument:m (norrną iub Aprobatą Techniczną) do powszechnego stosowania.

\Y;lk66*'a rnozę użyłvaćjc;dynic- takiego sprzętu, }ltóry nie spcwi;duje

niekorzystnego

rłpĘłvuna jal<ośó wykon;,zwan3'ch rcbót.

3.

1l[r'ałlspoń.

MateriaĘ fia gz&s transportu

byli właściłviezabezpieczone. Wylconawca jest

pLr\ryinny

zobowiązany do uŻycia "}ed.vnie takiego spł:zęttt" łctóry nie spowoduje niekor:rystnego wpływu
na j ako śćw1.iłonyrł'a11vch robót.

.

4.

lĄ/ylłonywanie robót.

1. Ręczne rrsunięcie spękanych

i

zwieŁrzaĘoh t,vnkólv oraz r,vtór'rrych nieestetłcznych

uzrrpełnień. spoin. Cdkucie oornęntor,"z*j zadetkt
;lłvietrzałej Zapra\Ą y

2.

rł, ap

le ll

z

ptslvietzłlrni ościezai

r"lsunięoie

no piasko v;ej.

pod ciśnieniem ściernilvęnr
(priaskowanie na sucho lub szczotki

{,}czyszczętlię wąiku c*glanego metodą strunrienirlwania

lrrvarcowym

r,

płzastał,ościtł'nków

i

::abrir<Jzeń

rnetalower}. Usunięł:ie zmutszałych cegieł v'z stręfię cokołowej.

3' Ptlwlęcronie
4. W}'korranię

powiełzehni *egĘ środkiemgrzyboŁló;ezym F}FĄ f-ir'rny Remmers.

izoiac.ji irieko;'inej

;lreparatti'w sys

te

morł,'i' ch ifi

ęso

rv stręfie cokołorvej - za|eca się

l pro d' It'emnrers.

1ł

zastosowanie np.

5" jJzupełnierrię irbytkć:rv

rł struiiturze

rnuru ł:egłąeeramiczną, przy uzyciu

zaprev']Y

wapienno-tiasowe.-i.

6.

Wykonanie \Ą stręfie cc-lcołorr,ej ięrto\Ąiacyjnycil t1,kćlv', solr:chłonnych
{-np. systenr Rerrinrors:

obrzutka Vorspritzi::iońel

-

w systemię WTA

50% krycia brodawkorvo' warstawa

magazynująca sole - crundputz, watrstq;a }rydrofołlorva - Sanieipirtz).

i.

Wykonarrie n& pozostah-j powierzchni ścianelewacji tynków wapienno-traso'lłych
gotowych, ltib przygołowanych na piacu buLnowy -z zastosrrwanięm proporcji: 0,5 cz. trass-

cernent:{},5cz.irass*wapno:1cz.ciastalvapienrrego:ó-8cz.piaskuogranulacji
0 - 2rnm.

a.
ir'

tynk ił:yrórł,nujący

c.

zacierka cienkor,varstwowa

obrzutk:a sczepna - 50 % k,vcie.

Ty'nk wyró.'vrrujacy (naieŹ-v opracoweć na .,fforstko'',

przyczepności ostatniej }vafslwy

_ zał:ięrJ<i (np.:

v,"

ceil! zapevlnienia jak rrajlepszej

*liversaiptrtz -Fein fumy Keim o uziarnięniu

0,b tnm, barrłicnej w rnasię ugrov}i.Y-rn pigrilente;rr sypkini.

8" jiomaiowanie powierzchni ścianfarbą zo1o.łł-

krzemiano"'1/ą Soldalit

{gruboziarniste, zbrojona -włćl..nęm. o lękkirn cziałaniu szlar,ując;,nr.
starannię clohrać do kclloru sąsiadującego

r.r

Grob prod. Kaim

Kolor farby naieży

poitaiu piaskowoa.

f}łpuszcza się tjikorzystanie prclduktów lłrh unządzeń innych prcducentów c
równoważnej jakośc!"

Niniejsae szł:zegółowe spacvfitrłacjel iechnicz:re naieży fozpetłYwać z prograrneni prac
k.cnsern'atorskicłl"

!Ysz1st[<ie etatrry prłłck*nserwatorsE<ich zclstaraą otipowiecnnio udolrumentowane w formie
pisenłnej i focograficzne.f .
}uodcaas prow*clz*nia prnc na e(ervaeji naleĘ zape'tvnić staĘ'
sp rawowany piYzeL dyplomonva neg$ konserwato ra dzieł sztuki.

5.

nadzór kcnserwatorski,

Konti"ola jakościrobót'
OgÓtne zasady ].:ontroii'jaxości robót podallo w S1'-0l ,,Wy'magania ogólne'''
Wszystkie prac:r prowa<lzone na eler.vacjłch zostallą nldpcwiednio udokrirnęntowane w formie
pise,rnnej i foto gra'fi cznej.

&. Ct|lrnlar

robót"

C}gólne zasad3l i w5'nragania riot5'czącę oLlmiaru rolrót p,:idano w

ST-ci

.' Wymagania ogóine''"

7. otibiór

robót.

[}gólne warunkiodbicrru rcbot połśanow ST-0] .'Wyrnagania ogóine".

8.

Fodstawa płatności.
()gólne ustalenia diltyc,zące płatnościpodano w ST-01 ,,Wymagania ogólne'''
4. s

ST- Frace konsełwiitors$rie * dŃgriana stoiarka drzłviowa i elernenty metalowe.

1" Wstęp.
iliiniejsze wrymagania dłtyczą wykonania robót dr'ęr'vnianej stolarki drzwiowe.j i elęmentów
nłetalowych. Roboty rn,ykcnawcze powilrn'r' być wykona'ne w oparchł o obon:iązujące normy'
orłz standardy na porlstawie rriżej przedstawionej spec1'f,rkaoji i swym zakresem obejmować
pełelr zakres robót.

2. ilI*leńały"
hłIateriałyużyte do prao zgodne z opisem Technicznyrn oraz Frogranrem Konsęrwatorskirn
zostały opisane w pkt. ,,Wy'konyłvanie robót''.

_

}'Iakłada się na W3lkonalvcę ltoscwania w3'łąoznie materiałów sprarvdzclrryoh i dopuszczonych
tłdporviedrrinr dokumęntem (irorrną lub Ęrobatą Techniczną) do powszechnego stosowania.

W".,konawca nruźe użyrrać jedy:ric takiego sprzętu. który nie spcwodujc n!ekorzystnego
n'płylvu na iakłłśó_wykony'ił'an'vch robót.

3. T'ranspoń.
i\{ateriały na Czas tr&nspor{B pox'inny być .łłaściwiezabezpięozone' Wykclnawca jest
zoborviązany do uŻycia -|edynie takieg,c sprzętu. któ4'nie spł:woduje niekorzystnego wpływu
na jakośó rxr5.konylvan'vctr ro!ót.

4.

1ł'_vk'onywanie robót.
Żb

l

"

kres prag dtltv c:rąr:ycłt elerłrentów

rn etg !ow^y

eh.

Dgmonraz elerrrerrtó'.,lr t'uchomych; elerrient;v stoiarki łrltlirtowanę na stałe konserwować jtl
:łiiłł.

Ż. Wymontcwanie

szyb.

-?. tJcz'yszczetrie elententów clrewniarryclr i metalcrw_1,ch z łl,tórnych nawarstwień olejnych
rnetodą mechaniczrtą z, 'zastcsov,,anienr preparatów chemicznych do usuwania powłok
rłlalarskich (np, Scansoi' lŁenrosol AM, Profit, Alkutex Abbeizer furny Remmers)"

4.

Frzeprorva<lzenie dezynfel,;cji

i

dezyrrsekcji dret,ła treparaten-l Fęrmethrin lub Antox B,

ilub dezynfokłja r'','trakcie imprognacji -

5.

i)rzepro'*,';ar1zenie im1rregrrac.ii *ałcś*iłv,'e-iiillr mi*jscł."ł'ej cirewna

'|orrlenie (clk 1091').

W

łaĘch skrzy,ceł ;labieg

(Paraloid ts-72 w

prz;'paclku ptz*pr'ł:wa<iz.;nia ilnplegnacji ro.łt.worenł paraloidri
dez;,'ntiekcji wykorrać jednooześrrlęptzęz dodatek 5%o raztworu

parachlcro tnętakrezo lu w a lkclra lu'

6.
7"
8'

;a}i rr!żej)'

nre t'llrr

wym

.

Sklejenie pęknięć" rvamocłrięnie pcĄ;ą,łzetiteolitticznych, naprav,'1' stolarskię drzwi.
łilekowanie ubytl:ciw i r,ł1'paczeń clręra'nem tegł senłego g;atunku.
Wykonarrie drobn3,łh uzupeŁnień kitełr' trocinowvm.

9''ńiyórvnaiiie powierachrj jręłv;ra cidporviednią gru!:łści\Ą'arstwą gruntu. Po
:;ziifowanil-ł 'wa'rsi-,l,'3l

grtlnlł zabezpien:eyc ją rr:zIworęnl

serlal"'u

v\ry

vi aikcllrolu eĘzlowym (ok

1%).
1*. |Łabezpieozenię clrewtla śr*^dkan:ri gruiitł;jącymi np. 'firrny

l

i.

'iikkur'ila ił'lb Eieckers.

Malorł'rrnie rv trawiązanitl dU 1,ięnv6tfiej koiłrystyki stolarki - kolor us'ialony na podstawie
hadań straĘgratic z'*y t h,

12.

w trakcie

prac konserw'atorstich nal*ż3'roz'ł'a::y(: zabezplecz"ełrie elęrnentów drewnian_vch

iakieręnr ognioodpoulym"

i3. Elęmęnty

mechanicznię
r:eta}<-llvę cjokłaciirię v,łyłz,łśalć,

i ciręrnic'znie z powłok rnalarskich

iScansol), rralctólv patyny i rilzrl.
[

4. W" razie k"ill'lieczno ściocirdzelł"ić eiemerlty rnotalo wł:

i5' tsr*kujące ęiertentl,
rr* występl'ljący,'ch
1

+dtworąv(j Iub uzupęłrrić rrtrwymi najlepiej inosięznymi. wzorowanymi

w czasię płrrvsłania hi.rcl;in}<u {1ł'bt'ać z dcs!.epnej cferl';r han^dlo.łej).

6. Sprawdzić sprawrlcśćzanrkó w,

V.,

razi* ltoniccz*aśc i wynr ien ić.

17, r.)kucia. zarvias;,' i kraty z:abe;pia*zyć nodkładein antykorłzr'jny-rn'

l8' oj,'ucia i krety spat'ynłr.łaćatl łiełrtru: tarlrą trrłiiwlrryiow4 np. Lolvigrat. luh Eddię Schrnied
iianoszoll'1 półsurchvnr pędzlerł i pruec ieraną szinatką.
19. 'ńIykonać montaz-sz;iLr; zaieca się n3'nrianę rra sz;rby bezpieczne.
2

0.

ful

ontaŻ w szystkic}:

2 1' lv! ontaŹ o ;ibcj'rri

kr-,

e

lv

lernetit ów skrzy ć,eŁ c! urn'i

twyęĘ.

V'' 0€ lLl zeber-p i ecze;r i,l śc; ti l'i.

T}cr1iuszcza się wykoravgta.nie prcdm't<tót'v !rłb nłreądzeń lnmyefu pnołlueentórv o
rółt' łlow"ażr'rei .i nlłrłści.

Fjiniejsre szezegłiłtlwł:spec5'fikacje rechmicz'gre naEeźv ł'tlrpatr5,wać z progx'amem prał
l:*nsęrwatorsliich o$}rźłfo}ł$ilyffiprl]ez mgł_ "}uannę Krryłvdę * komserłvator dzieł sztuki.

Lł

\1szystkie etapy prac konsenwatorskich zostaną odporł,iednio udokumentowane w forrnie
pisemnej i fotogra*'icznej.

Fodczas prowadzeni* prac na elewaej
sp

3.

!"e.wowany przez, dyplo rno'wan ego ko

i

n se

nateży zapewnić staĘ nadzór konserwatorski,
d ziel sztu ki"

rwa to na

Kłlntrola jakościrobóf.
ogólne zasady koniroiijai<ości robót ilodano rv ST-s1
ogóine'''
',\\'yrnagania
Wszystkie prace pro\\'a<jrone na elewacjach zastaną cclpowiednio udokurnentowane łv formie
pisemnej i fotograficznej.

6. (}lrmiar robót"

ogolne zasady i w7magania dc,tyczące obmiaru robót podano w S'I-O1

7.

,,

Wymagania ogólne''

Oclbiór robót.
Ogólne warulłki odbioru robót podałio w ST-01 ,,Wyma.gania ogólne'''

8.

Podstawa płatności.
C)gólne ustalęnia clotyczące płatnościpodano vr ST_0i

',Wvmagania

7"&

ogólne''

ś$car'sr(C"

m!/r łl}Z, ć' y i_.,;
uVr. bud,. nr \r',A,?'/a2b7t
do projtlicwaata i lit.awaat,' .ol:
bez oąraniczcil w a?ccj kafigir

M^7/9OlOo9,l

Ż'r

