
 

 

ZAŁĄCZNIK  NR  6 

WARUNKI ZMIAN UMOWY 
 
Nazwa wykonawcy:....................................................................................................................... 
Adres wykonawcy: ....................................................................................................................... 
Numer telefonu: ..............................., numer fax-u............................, e-mail .............................. 

 
1. Zmiana terminu wykonania umowy: 

a) zmiana warunków dostawy niezależna od Wykonawcy – np. opóźnienie lub zatrzymanie  transportu, 
opóźnienie transportu wynikające z np. warunków atmosferycznych, remontów dróg itp.  

b) konieczność uzyskania certyfikatu lub innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania dostawy, 
c) udokumentowany brak dostępności danego modelu sprzętu niezależny od Wykonawcy np. wycofanie z 

produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowoprodukowanym 
modelem o parametrach nie niższych niż zaoferowany w ofercie  itp. 

d) ograniczenia zakresu dostawy wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego, 
e) zmiana finansowania dostawy  związana ze zmianą budżetu Zamawiającego. 

 
2. Zmiana zakresu dostawy: 

a) ograniczenia zakresu dostawy wynikająca z braku środków finansowych Zamawiającego, 
b) zmiana finansowania dostawy  związana ze zmianą budżetu Zamawiającego,  
c) zmiana przepisów prawa, 
d) zmiana modelu sprzętu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu 

niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego  
z produkcji modelu – nowoprodukowanym modelem o parametrach nie niższych niż zaoferowany  
w ofercie  itp. 

e) jeżeli w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji,  
lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów) 

 
3. Zmiana wartości zamówienia 

a) ograniczenia zakresu dostawy wynikająca z braku środków finansowych Zamawiającego, 
b) zmiana finansowania dostawy  związana ze zmianą budżetu Zamawiającego,  
c) zmiana ceny spowodowana zmianą stawki podatku od towarów i usług. 
d) udokumentowana, znacząca zmiana kursu walut. 

 
4. Inne: 

a) zmiany osób reprezentujących strony, 
b) oczywiste omyłki pisarskie, 
c) zmiany formy prawnej stron umowy, 
d) zmiany adresowe. 
 

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

2. Z powodu zmiany technologii wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wprowadzenie 
nowej technologii nie będzie powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie będzie 
powodować pogorszenia dotychczasowych standardów wykonywania zamówienia, przy czym w/w zmiana 
spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  
 
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog 
zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmianę.    

 
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy sporządzony zostanie protokół podpisany 
 przez obie strony. 

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

 
 
   

 Podpisano 
         ............................................................. 

           (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy) 
         .............................................................. 

                  (nazwa, adres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji 
miejskiej w Legnicy”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

 
 
 


