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ZAŁĄCZNIK NR 8 

WARUNKI ZMIAN  W UMOWIE 
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości  dokonania zmian w umowie: 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach 
wskazanych w ust. 2 – 12. 

2. Zmiana może obejmować: 
1)    pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim)  
2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, 
3) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu 

wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego, 
4)  zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne etapy, bez zmiany  ceny całego 

opracowania. 
3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 
zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty 
realizacji Umowy lub pozytywnie wpłyną na jakość opracowania lub w inny sposób będą korzystne 
dla Zamawiającego.  

2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla 
prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji 
Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego 
lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, 
której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, 
wraz z tą propozycją przedłoży:  
1)   opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania  prac wynikających z proponowanych zmian, 
2)   propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w terminach realizacji usług  

i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy, 
oraz 

3)   szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 
5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 5 dni  

roboczych zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony 
występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi 
opisane w ust. 4. 

6. W przypadku upływu terminu podanego ust. 5 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została 
odrzucona. 

7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 – 6.  
8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 
9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania Umowy określonego w § 2  

lub zmiany ceny Umowy przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana 
inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.  

10. Inne zmiany : 
a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
b) zmiany osób reprezentujących stron, 
c) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron, 
d) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron,  
e) oczywiste omyłki pisarskie. 

 
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) 
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