
Usuwanie pojazdów z dróg miasta Legnicy i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, w przypadkach 

określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260, z późn. zm.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ZAŁĄCZNIK NR 7 

WARUNKI ZMIAN UMOWY 

 
Nazwa wykonawcy:....................................................................................................................... 

Adres wykonawcy: ....................................................................................................................... 

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

 
1. Zmiana terminu wykonania umowy: 

1) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie prac (temperatura, opady, 

wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, 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) likwidacja lub rozwiązanie firmy. 

 

3. Zmiana wartości zamówienia – ceny jednostkowej ryczałtowej:  

1) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 

 

4.Inne: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, 

stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

2) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych,  

3) zmiany danych osobowych, 

4) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy, 

5) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

6) uzasadnionych  zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

7) wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez 

doświadczonego wykonawcę prac, 

8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

 

Zmiana określona w  pkt.  3 ppkt. 1) może zostać wprowadzona na umotywowany wniosek 

Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację 

udowadniającą, że zmiana stawki podatku VAT,– ma znaczący wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

 

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. 

 


