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Załącznik nr  10  do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

UMOWA KONSORCJUM  

 
 

 

UMOWA  KONSORCJUM 

 

zawarta w dniu …..………. r., pomiędzy Stronami: 
 - …………………………………………………………….….………….., dalej zwanym Partnerem, 

- ……………………………………………………………………………., dalej zwanym Liderem Konsorcjum.   

 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że niniejszym tworzą Konsorcjum, składające się z Lidera Konsorcjum 

oraz Partnera, w  celu wspólnej realizacji zamówienia (dalej zwanego „Zamówieniem”), 

polegającego na zaprojektowaniu i budowie hali Kwiatowej B2 wraz z infrastrukturą 

towarzysząca na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce. 

2. Wykonawca Zamówienia zostanie wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce (dalej zwany 

„Zamawiającym”). 

3. Wyłącznym celem Konsorcjum jest współdziałanie Stron w postępowaniu o udzielenie 

Zamówienia, zawarcie umowy dotyczącej wykonania Zamówienia oraz wspólna i solidarna 

realizacja Zamówienia. 

§ 2 

W celu realizacji Zamówienia, o którym mowa w §1 Konsorcjum zobowiązuje się podjąć wszelkie 

konieczne czynności niezbędne do zawarcia i wykonania umowy poprzez zrealizowanie 

Zamówienia.  

§ 3 

Konsorcjum zobowiązuje się do: 

1) prawnej, łącznej i solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu Zamówienia, 

2) do pozostania w Konsorcjum przez cały okres obowiązywania umowy dotyczącej wykonania 

Zamówienia, 

3) przestrzegania zasad wzajemnego zaufania i lojalności zarówno w stosunkach wewnętrznych 

jak i zewnętrznych, 

4) nie podejmowania działalności konkurencyjnej, przez którą rozumie się działalność, której 

przedmiot może oddziaływać niekorzystnie na osiągnięcie celu Konsorcjum, np. na opóźnienie 

terminu lub uzyskanie niekorzystnych warunków kontraktów niezbędnych do realizacji 

Zamówienia,  

5) zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie obowiązywania umowy odnoszących 

się do realizacji Zamówienia lub Strony, których ujawnienie mogłoby spowodować 

niekorzystne skutki dla realizacji Zamówienia lub narazić Stronę na szkodę lub ujawnienie 

chronionych przez nią procesów technologicznych, produkcyjnych, powiązań organizacyjnych 

lub funkcjonalnych oraz informacji finansowych.  

§ 4 

1. Strony ustalają, iż w zakresie, o którym mowa w §2 niniejszej umowy,                              a w 

szczególności do złożenia oferty oraz zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia Lider 

Konsorcjum jest upoważniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Konsorcjum oraz do 

działania we własnym imieniu i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera, 
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z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej umowie,                                 a w 

szczególności do: 

a) podpisania, parafowania i złożenia w imieniu Konsorcjum i/lub jego członków wspólnej 

oferty składanej w związku z postępowaniem ogłoszonym przez Zamawiającego na 

udzielenie wyżej wskazanego Zamówienia, w tym do podpisania i poświadczenia za 

zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów, w  tym dokumentów składanych wraz z 

ofertą lub w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia, 

b) reprezentowania Konsorcjum i/lub jego członków w toku postępowania                         o 

udzielenie Zamówienia, 

c) składania Zamawiającemu w imieniu Konsorcjum i/lub jego członków oświadczeń 

pozostających w  związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, w tym oświadczeń o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, 

d) zawarcia umowy z Zamawiającym w sprawie realizacji Zamówienia oraz składania 

wszelkich oświadczeń w związku z zawartą umową, w tym dotyczących odstąpienia od 

umowy lub wypowiedzenia umowy w przypadkach w niej określonych, 

e) dokonywania zmian w umowie zawartej z Zamawiającym, 

f) dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym oraz przyjmowania korespondencji 

kierowanej do Konsorcjum i/lub jego członków,  

g) przyjmowania płatności od Zamawiającego.  

2. Partner udziela niniejszym Liderowi Konsorcjum pełnomocnictwa do działania            w 

zakresie określonym w ust. 1 w jego imieniu i na jego rzecz. 

§ 5 

W ramach zadań określonych w §4 Lider Konsorcjum będzie koordynował działania Konsorcjum, 

w  szczególności dokona podziału zadań pomiędzy Strony, wynikające                 z osobnych 

porozumień wewnętrznych określających stosunki między Liderem Konsorcjum a Partnerem, z 

uwzględnieniem zapisów niniejszej Umowy. 

§ 6 

1. Za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty, jak i z tytułu zawartej następnie umowy 

Strony odpowiedzialne będą wobec Zamawiającego solidarnie. 

2. W stosunkach wewnętrznych każda ze Stron jest odpowiedzialna za swoje czyny i ich 

konsekwencje w stosunku do pozostałych Stron. 

 

§ 7 

1.    Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i wygasa: 

a) w przypadku nie podpisania umowy z Zamawiającym  i/lub wyboru przez Zamawiającego 

oferty innej niż Konsorcjum – z dniem  ostatecznego dokonania takiego wyboru, 

b) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Konsorcjum - po całkowitym 

zrealizowaniu i rozliczeniu Zamówienia, nie wcześniej niż z upływem terminu rękojmi i 

gwarancji. 

2.  Strony umowy zobowiązują się do nie rozwiązania Umowy konsorcjum w trakcie 

wykonywania zamówienia poprzez jakiekolwiek swoje działania czy zaniechania. 

3.   W trakcie trwania umowy nie dopuszcza się zmiany uczestników konsorcjum. 

§ 8 

Szczegółowe zasady współpracy oraz rozliczeń Strony określą odrębnym porozumieniem. 

§ 9  

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości ugodowego rozwiązania sporu właściwym będzie 

polski sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 
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§ 10 

1. Niniejsza umowa może być zmieniona w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony zobowiązują się do wprowadzania tylko takich zmian, które nie zmniejszą stopnia 

zabezpieczenia interesu Zamawiającego. 

3. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Strony zobowiązują się do przekazania 

Zamawiającemu wszystkich aneksów do niniejszej umowy konsorcjum. 

4. Po zawarciu umowy z Zamawiającym Strony zobowiązują się do przekazania Zamawiającemu 

wszystkich aneksów do niniejszej umowy konsorcjum zawartych od dnia zawarcia umowy z 

Zamawiającym – zawsze w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu. 

5. Zobowiązania wyrażone powyżej (w ust. 2, 3 i 4) nie mogą zostać zmienione żadnym 

aneksem. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

zostaje przekazany Zamawiającemu. 

 

 

 

 

………………………………….   ………………………………………….. 

                            Lider Konsorcjum                                                                                 Partner 

 


