
 

 

DG.340.151.22 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

WARUNKI ZMIAN UMOWY 

 

...................................................... , dnia ....................... 2022 r. 
 (miejscowość) 

Nazwa Wykonawcy ................................................................ 

Ulica, nr domu, nr lokalu ..........................................................  

Kod, miejscowość .................................................................... 

REGON ........................... NIP .................................................. 

Numer telefonu Wykonawcy...............  

Adres e-mail Wykonawcy .......................................... 

 

1. 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 ceny jednostkowej ryczałtowej brutto, 

2) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. PIP, 

3) uzasadniona okolicznościami realizacji zadania zmiana ilości zakontraktowanych zajęć 

nieprzekraczająca 20% ilości przyjętej w umowie, jeśli nie będzie to związane ze zmianą 

ceny jednostkowej ryczałtowej brutto, 

4) likwidacja lub rozwiązanie firmy. 

2. Zmiana wartości zamówienia:  

nie przewiduje się (z zastrzeżeniem pkt 1), 

3. Inne: 

1) wystąpienie 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) uzasadnione  zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne 

dla Zamawiającego, 

7) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron - np. przełożenie terminu spotkań.  

 



 

 

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) 

lub 

Podpis elektroniczny 

.............................................................. 
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub 

elektroniczny podpis osobisty 

 

 

 

UWAGA: Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. 

podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a konsekwencji odrzuceniem oferty.  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


