miejsce montażu oprawy oświetlenia wyjścia
ewakuacyjnego. Oprawa oświetleniwa wpuszczana w
grubość muru w łuku wejścia. Kolor oprawy czarny.
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UWAGA: W RAZIE TRUDNOSCI TECHNICZNYCH Z
MONTAŻEM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
ZAKAZ MONTAŻU OPRAW NA ELEWACJI ZABYTKU.

ul.Mariacka

wnętrze obiektu

Poziom +1
280

ul.Mariacka

wnętrze obiektu

UWAGI:
1.Wykonawca przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się ze
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru
mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rożnicy zauważonej między projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę
informację do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z rownoległą bieżącą
koordynacją międzybranżową.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić drzwi i okna do akceptacji biura
projektowego
5. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie
systemow rownoważnych, po uprzedniej akceptacji biura projektowego.
6. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z
uszczegołowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do
wymogow stawianych przez technologię, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora bez konsultacji z projektantem
7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiałow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałow i wykonywanych
robot.
8. Wersja cyfrowa projektu obowiązuje tylko z wydrukiem
9. Elementy konieczne do zdemontowania w celu wykonania robót należy zamontować
z powrotem lub odtworzyć.
10. Projekt chroniony prawem autorskim.
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