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UWAGI I ZALECENIA:
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montażowych).
2. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją,
3. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpŁywem warunków
atmosferycznych.
4. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urzadzenia będą
odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i
aprobaty).
5. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z okreslona technologią należy wykonywać
dokładnie według wytycznych i zalecen producenta.
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralą część
niniejszego opracowania.
7. Po wykonaniu wykopu wezwać nadzór autorski.
8. Ze względu na charakter prac wszystkie wymiary, rzędne, otwory i zestawienia należy
sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiałów budowlanych (przed
przystąpieniem do wykonania robót), a w przypadku wystąpienia różnic projektowany
układ należy dostosować do stanu istniejącego.
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 portal kamienny do renowacji zgodnie
z programem konserwatorskim

wymiana opraw oświetleniowych
logo CeTA do
zachowania

wymiana numeru policyjnego
na nowy podświetlony

schody kamienne do renowacji zgodnie
z programem konserwatorskim

wymiana pokrycia zadaszenia z papy na
pokrycie z blachy tytan.-cynk.
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