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1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy
nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-
wykonawczy).
5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście
wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a
także z projektantem i za jego zgodą.
7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z
projektantem.
8. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207
poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
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