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 W ogłoszeniu jest: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia zmian w Umowie w następujących okolicznościach: a)Strony Umowy 

przewidują możliwość zmiany terminów wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, bez 

możliwości zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie spowodowane m.in.: wstrzymania 

jednostronną decyzją Zamawiającego prowadzenia robót, działań osób trzecich oraz organów 

władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji Umowy. 

Strony Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że 

zmiana umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o 

konieczności wprowadzenia zmiany z podaniem uzasadnienia jej wprowadzenia oraz uzyskania 

akceptacji zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. b) W przypadku wystąpienia w 

trakcie realizacji Umowy wydarzeń noszących znamiona „siły wyższej” rozumianej jako 

wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywane i poza kontrolą stron niniejszej Umowy, którego 

skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożność 

wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, strony Umowy niezwłocznie po ustaleniu 

przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy, protokolarnie ocenią skutki jakie 

dla wykonania Umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie aneksu do Umowy zmienią 

treść Umowy w zakresie w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy 

i Zamawiającego wynikające z treści Umowy. c) Strony przewidują zmiany Umowy w zakresie 

zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania robót budowlanych, gdy będzie ona 

spowodowana: • niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana urządzeń pod warunkiem zastąpienia 

materiałami lub urządzeniami posiadającymi właściwości nie gorsze od tych zastępowanych; • 

pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pod warunkiem 

zastąpienia materiałami lub urządzeniami posiadającymi właściwości nie gorsze od tych 

zastępowanych; • koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej 

lub technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; • koniecznością zastosowania 



innych rozwiązać technicznych / technologicznych i materiałów ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; d) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla 

Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili 

podpisania Umowy, bez zmiany Wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy. Jako 

korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom 

Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności lub 

wyższej użyteczności. Strony Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z 

zastrzeżeniem, że zmiana Umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem 

poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem 

informacji na czym polega zmiana rozwiązań technicznych i technologicznych i wyrażenia 

zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. e) zmian technologii lub parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu składowego robót, z zastrzeżeniem, że nie 

spowoduje ona zmiany wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy oraz że zmiana 

technologii lub parametrów nie spowoduje uszczerbku dla jakości wykonanych prac. Strony 

Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana 

Umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o 

konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem informacji na czym polega zmiana 

technologii lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu składowego robót i 

wyrażenia zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. f) Strony Umowy przewidują 

możliwość zmiany sposobu i warunków płatności w przypadku zaistnienia okoliczności lub 

zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy. Strony Umowy dokonują zmiany 

Umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana Umowy w ww. zakresie 

możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia 

zmiany wraz z podaniem przyczyn żądania zmiany i wyrażenia zgody Zamawiającego na 

dokonanie takiej zmiany. 2. Zamawiający może wprowadzić zmiany Umowy, gdy wystąpi co 

najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 do ust. 3 ustawy.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w następujących okolicznościach: a) Strony 

Umowy przewidują możliwość zmiany terminów wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, bez 

możliwości zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie spowodowane m.in.: wstrzymania 

jednostronną decyzją Zamawiającego prowadzenia robót, działań osób trzecich oraz organów 

władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji Umowy. 

Strony Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że 

zmiana umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o 

konieczności wprowadzenia zmiany z podaniem uzasadnienia jej wprowadzenia oraz uzyskania 

akceptacji zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. b) W przypadku wystąpienia w 

trakcie realizacji Umowy wydarzeń noszących znamiona „siły wyższej” rozumianej jako 

wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywane i poza kontrolą stron niniejszej Umowy, którego 

skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożność 

wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, strony Umowy niezwłocznie po ustaleniu 

przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy, protokolarnie ocenią skutki jakie 

dla wykonania Umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie aneksu do Umowy zmienią 

treść Umowy w zakresie w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy 

i Zamawiającego wynikające z treści Umowy. c) Strony przewidują zmiany Umowy w zakresie 

zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania robót budowlanych, gdy będzie ona 

spowodowana: • niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana urządzeń pod warunkiem zastąpienia 

materiałami lub urządzeniami posiadającymi właściwości nie gorsze od tych zastępowanych; • 

pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 



na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pod warunkiem 

zastąpienia materiałami lub urządzeniami posiadającymi właściwości nie gorsze od tych 

zastępowanych; • koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej 

lub technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; • koniecznością zastosowania 

innych rozwiązać technicznych / technologicznych i materiałów ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; d) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla 

Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili 

podpisania Umowy, bez zmiany Wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy. Jako 

korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom 

Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności lub 

wyższej użyteczności. Strony Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z 

zastrzeżeniem, że zmiana Umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem 

poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem 

informacji na czym polega zmiana rozwiązań technicznych i technologicznych i wyrażenia 

zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. e) zmian technologii lub parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu składowego robót, z zastrzeżeniem, że nie 

spowoduje ona zmiany wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy oraz że zmiana 

technologii lub parametrów nie spowoduje uszczerbku dla jakości wykonanych prac. Strony 

Umowy dokonują zmiany Umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana 

Umowy w ww. zakresie możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o 

konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem informacji na czym polega zmiana 

technologii lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu składowego robót i 

wyrażenia zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. f) Strony Umowy przewidują 

możliwość zmiany sposobu i warunków płatności w przypadku zaistnienia okoliczności lub 

zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy. Strony Umowy dokonują zmiany 

Umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana Umowy w ww. zakresie 

możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia 

zmiany wraz z podaniem przyczyn żądania zmiany i wyrażenia zgody Zamawiającego na 

dokonanie takiej zmiany. 2. Zamawiający może wprowadzić zmiany Umowy, gdy wystąpi co 

najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 do ust. 3 ustawy. 3. Zgodnie z 

art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej zmianie 

ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawianych fakturach podatku VAT w 

wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, przy czym powyższa zmiana będzie miała 

zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami 

wystawionymi w dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki 

podatku od towarów i usług. 4. Zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy, w przypadku zmian: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), lub 2) zasad 

podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - Strony wprowadzają zmianę 

wysokości wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian ulegnie koszt 

wykonania umowy przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian 

na koszty wykonania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację 

kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu 

po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. 



Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawienia kalkulacji, w szczególności 

poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie 

zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji. 5. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany wynagrodzenia może 

wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po 

otrzymaniu żądania Zamawiającego. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu 

jej wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed 

dokonaniem zmiany umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia będzie uwzględniała także 

zmianę wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a 

przed datą dokonania zmiany umowy.  
 


