Umowa DZ-2501163/18/…

Zawarta w dniu ……….. r w Puławach pomiędzy
Państwowym

Instytutem

Weterynaryjnym

–

Państwowym

Instytutem

Badawczym

w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin- Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000118357, reprezentowanym przez:


dr hab. Krzysztofa Niemczuka, profesora nadzwyczajnego - dyrektora

zwanym

dalej

Zleceniodawcą

a: ……………………. zwanym

dalej

z

jednej
Inspektorem

strony,
Nadzoru Branży Sanitarnej z drugiej

strony w wyniku wyboru oferty w drodze art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, została zawarta umowa o
następującej treści:

§1
Zleceniodawca zleca, zaś Inspektor Nadzoru zobowiązuje się świadczyć usługę polegająca na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej na inwestycji pod nazwą „Modernizacja
instalacji do inaktywacji wirusa pryszczycy - montaż filtrów świecowych na instalacji
odpowietrzającej - zlokalizowanej wewnątrz budynku Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli, przy ul.
Wodnej 7 na podstawie umowy DZ-2501/………. .z dn. ……… r. oraz zgodnie z szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
§2
Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada uprawnienia nr …………..

w specjalności branża

sanitarna uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
§3
Strony ustalają następujący zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego:

- Wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją
projektową, w szczególności:
- Demontaż istniejącej kanalizacji, filtrów wraz z konstrukcjami wsporczymi na dachu.
- Montaż nowej instalacji kanalizacji wykonanej z rur PEHD oraz stalowych 316L.
- Montaż filtrów świecowych.
- Montaż zaworów odcinających.
- Montaż wywiewek kanalizacji z blachy kwasoodpornej 316L.
W zakresie zamówienia jest nadzór nad pracami, udział w próbach i odbiorach prac branży
sanitarnej i niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Szczególną uwagę należy zwrócić
na połać dachu w miejscu likwidowanego odpowietrzenia, gdzie przegrodę budowlaną należy

naprawić i uzupełnić tak, aby uzyskać ciągłość termiczną oraz przeciwwilgociową, a także
hermetyczność odpowiednią dla bariery pomiędzy otoczeniem, a strefą PCL3.
Nadzór inwestorski obejmuje pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz czynności
przewidziana zakresem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, określone w ustawie
Prawo budowlane.
Ponadto po wykonaniu prac w zakresie zamówienia jest sprawdzenie wykonania
dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem wewnętrznych przepisów Zakładu
Pryszczycy.
§4
1. Inspektor

Nadzoru

jest

w

granicach

umocowania

określonego

niniejszą

umową

przedstawicielem Zleceniodawcy w kontaktach z Wykonawcą wymienionych w § 1 niniejszej
umowy.
2. Inspektor Nadzoru potwierdza odbiór następujących dokumentów:
- umowa na wykonanie robót budowlanych nr Dz-2501/66/18/… z dn. …………
- dokumentacja projektowa

§5
1. Po zakończeniu robót, Inspektor Nadzoru potwierdza w dzienniku budowy wpis
kierownika budowy o

gotowości obiektu do

odbioru oraz o należytym uporządkowaniu

terenu budowy.
2.

Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez

Wykonawcę

dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich
opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem.

§6
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 zgodnie
z ofertą ustala się na kwotę brutto …………………...
2.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo po końcowym odbiorze robót, które

są przedmiotem nadzoru inwestorskiego na podstawie faktury przedłożonej Zleceniodawcy

przelewem na konto, nr…………………… ...............................................................................................…………………

§7
Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru
Zleceniodawca poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej
wysokości.
§8
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy albo na wniosek wykonawcy lub projektanta.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.
§10
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§11
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zleceniodawca

Inspektor Nadzoru

Załączniki do umowy
załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………..
Załącznik nr 3 – umowa z wykonawcą robót budowlanych DZ-2501//66/18/…. z dn. ………………..

