Umowa konsorcjum
w zamówieniach publicznych

Zawarta w dniu ……………………………. w …………………………….. pomiędzy:
1.
2.
3.
zwani w dalszej części umowy „Partnerami”.

§1
Strony

umowy

(członkowie

konsorcjum)

Konsorcjum …………………….
ul. ………………………….. ,

z

siedzibą

zawiązują
w

pomiędzy

…………………

sobą
pod

konsorcjum

adresem

o nazwie

……………………..,

zwane w dalszej części umowy „Konsorcjum”.
§2
1.

Konsorcjum zawiera się w celu wspólnego udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
z

zakresu

gospodarki

leśnej

na

rok

………………………

organizowanych

w

trybie

przetargu

nieograniczonego przez Nadleśnictwa : …………………………………...
2.

Konsorcjum zawiera się na czas określony do dnia ………………………….. roku, przy czym Konsorcjum nie
moŜe zostać rozwiązane wcześniej niŜ jest to niezbędne do całkowitego zrealizowania celu, w jakim zostało
zawarte, a w szczególności Konsorcjum uwaŜa się za zawarte na czas dłuŜszy w przypadku ogłoszenia
przetargu przez którekolwiek z nadleśnictw na okres dłuŜszy niŜ jeden rok.

3.

Za dzień zawiązania Konsorcjum uznaje się dzień, w którym podpisano niniejszą umowę.

§3
1.

Partnerzy zgodnie postanawiają, Ŝe sprawy Konsorcjum na zewnątrz będą prowadzili partnerzy

zwani w

dalszej części umowy Pełnomocnikami, ustanowieni dla kaŜdego z nadleśnictw na których wykonywane
będą prace.
2.

Oświadczenia woli złoŜone przez Pełnomocników wobec osób trzecich, w zakresie wspólnego działania w
ramach Konsorcjum wiąŜą Partnerów, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zaciągnięte w tym
trybie zobowiązania.

3.

Partnerzy ustalają, Ŝe funkcję Pełnomocników będą pełnić:
1)
2)
3)

4.

Partnerzy upowaŜniają Pełnomocników do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określonego w § 1 ust. 1 na terenie określonego nadleśnictwa oraz zawarcia umowy w sprawie
wymienionego zamówienia publicznego. Dokumenty pełnomocnictwa stanowią załącznik do umowy.

5.

Pełnomocnik upowaŜniony jest w szczególności do dokonywania następujących czynności :
- reprezentowania Partnerów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonego
w § 1 ust. 1,

- składania oświadczeń związanych z przebiegiem w/w postępowania,
- zawarcia umowy o udzielenie w/w zamówienia publicznego w imieniu Partnerów,
- wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

§4
KaŜdy z członków konsorcjum jest obowiązany informować pozostałych o wszelkich sprawach istotnych dla
naleŜytego wykonania umowy.
§5
1. W przypadku udzielenia zamówienia Konsorcjum Partnerzy zobowiązują się do wspólnego wykonania na
warunkach uzgodnionych między sobą składających się na przedmiot zamówienia.
2. KaŜdy Partner ponosi we własnym zakresie koszty związane z realizowanym zakresem zamówienia.
3. Wynagrodzenie za wykonanie określonego zakresu zamówienia przysługuje temu Partnerowi, który ten
zakres zamówienia zrealizował.
4. Wszyscy Partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie udzielonego zamówienia.
5. Podstawą wykonania określonej części zamówienia będzie protokół przekazania prac do wykonania.
6. Wypłata naleŜnego Partnerowi wynagrodzenia będzie następowała na podstawie protokołu odbioru robót.
7. Protokół wykonania robót , o którym mowa w ust. 6 stanowi podstawę do wystawienia przez Partnera faktury
dokumentującej naleŜne mu z tego tytułu wynagrodzenie.
8. Partnerzy są obowiązania do dołoŜenia maksymalnej staranności dla osiągnięcia zamierzonego celu
Konsorcjum, w tym do zgodnego współdziałania oraz wzajemnej konsultacji podejmowanych przez siebie
działań.
§6
Członkowie konsorcjum biorą udział w zyskach i ponoszą straty na zasadzie odniesienia tylko do swojej części
zamówienia zgodnie z poniŜszym wykazem:
1)
2)
3)
§7
Wszelkie koszty związane z postępowaniem o zamówienie publiczne (np. utrata wadium), członkowie konsorcjum
ponoszą proporcjonalnie do swojego udziału w łącznej wartości oferty.
§8
Nie dopuszcza się zmian podmiotowych w konsorcjum.
§9
Członkowie konsorcjum solidarnie odpowiadają przed Zamawiającym za zawarcie umowy, jeŜeli oferta
konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz za jej prawidłową realizację zgodnie z zawartymi w niej
warunkami.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
Umowa została sporządzona
do wspólnej oferty.

w …………

jednakowych egzemplarzach, po jednym dla stron i jednym

Załącznik nr 1 do umowy Konsorcjum z dnia ……………………. roku

……………………….. dnia ………………….. 2011 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Członkowie

Konsorcjum

zawiązanego

………………………………….

udzielają

dnia

………………………..

…………………………….,

w ………………………….
zam.

o

nazwie

…………………………………..

,

legitymującego się dowodem osobistym seria ………………. numer ……………………..pełnomocnictwa do
reprezentowania

Konsorcjum

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
organizowanego przez Nadleśnictwo …………………. .
Pełnomocnik upowaŜniony jest do dokonywania wszelkich czynności w toku w/w postępowania, a
w szczególności do :
- reprezentowania Partnerów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- złoŜenia oferty,
- składania oświadczeń związanych z przebiegiem w/w postępowania,
- zawarcia umowy o udzielenie w/w zamówienia publicznego w imieniu Partnerów,
- wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo obowiązuje aŜ do odwołania.

udzielenie

