
ZAŁĄCZNIK NR 7 

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE 
 

Nazwa Wykonawcy : ......................................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy : .......................................................................................................................................................... 

Numer telefonu: ...................................., numer fax-u: ....................................., e-mail : ................................................. 

 
Zamawiający przewiduje między innymi następujące moŜliwości dokonania zmian w umowie: 

1. Zmiana terminu wykonania umowy: 
1) zmiana warunków atmosferycznych uniemoŜliwiająca wykonywanie prac (temperatura, opady, wiatr), 

 działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski Ŝywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł 
 w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, 

2) ograniczenia zakresu usługi wynikające z braku środków finansowych, 
2. Zmiana zakresu usługi: 

1) zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek 
tematu ujętego w przedmiocie zamówienia, jeśli nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości 
przedmiotu zamówienia, 

2) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np.WIOŚ, 
3) likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

3. Zmiana wartości zamówienia – ceny jednostkowej ryczałtowej:  
1) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 
2) zmiana budŜetu, otrzymanie dotacji  lub innych środków uzyskanych z zewnątrz. 
3) w uzasadnionych przypadkach cena jednostkowa ryczałtowa moŜe podlegać waloryzacji po upływie 

pierwszego roku realizacji umowy, nie częściej niŜ jeden raz na 12 miesięcy; ewentualny wzrost ceny 
jednostkowej ryczałtowej nastąpi po obustronnych negocjacjach przeprowadzonych w oparciu  o: 
- „średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” w roku poprzedzającym  
    dany rok kalendarzowy ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz  

   - szczegółową kalkulację wzrostu ceny jednostkowej ryczałtowej sporządzoną przez  Wykonawcę   
uzasadniającą ww. wzrost ceny jednostkowej ryczałtowej.  

4. Inne: 
1) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
2) zmiany osób reprezentujących stron, 
3) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron, 
4) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron,  
5) oczywiste omyłki pisarskie. 

5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

6. Z powodu zmiany technologii wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, jeŜeli wprowadzenie 
nowej technologii nie będzie powodować podwyŜszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz powodować 
będzie niepogorszenie dotychczasowych standardów wykonywania zamówienia, przy czym w/w zmiana 
spowodowana moŜe być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Z powodu okoliczności siły wyŜszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrze, które nie moŜna było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagraŜającego bezpośrednio 
Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub groŜącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

8. Z powodu zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana moŜe być okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody.  

10. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyŜej katalog zmian 
umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmianę.    

11. Wprowadzenie zmian do Wykazów lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie 
wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej. 

 
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy sporządzony zostanie protokół podpisany 

 przez obie strony. 
     

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyraŜona na piśmie pod rygorem 
niewaŜności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 

 
 

„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” 


