
   
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
WARUNKI ZMIAN UMOWY 

Nazwa wykonawcy: .......................................................................................................................... 
Adres wykonawcy: ........................................................................................................................... 
Numer telefonu: ..............................., numer faks-u............................, e-mail.................................. 
 

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie: 
1. Zmiana terminu wykonania umowy: 

1) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,  
2) ograniczenia zakresu usługi wynikające z braku środków finansowych. 

2. Zmiana zakresu usługi: 
1) zmiana tras linii komunikacyjnych, zmiana liczby kursów wykonywanych na danej linii komunikacyjnej,  

od  poniżej -10%  lub powyżej + 10% umownej, rocznej pracy przewozowej. 
2) zmiana „autobusów zastępczych” zgłoszonych do obsługi zamówienia, w przypadku ich zmiany przez 

Wykonawcę  pod warunkiem, że nowe autobusy zastępcze będą spełniały warunki określone w umowie,   
3) zmiana obowiązujących rozkładów jazdy w zakresie liczby kursów i godzin odjazdów  

   w ramach rocznego zakresu rzeczowego. 
3. Zmiana wartości zamówienia: 

1) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 
4. Inne: 

1) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
2) zmiany osób reprezentujących strony, 
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, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

6. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

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

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

9. 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy”.  
Zadanie  związane jest z realizacją projektu pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów  

na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 



 


