
Potwierdzenie należnych kwot 
polecenia zmiany lub aneksu 
do umowy budowlanej

Umowy budowlane zawierają z reguły 
postanowienia dotyczące procedury 
wprowadzania zmian zakresu, ceny i terminu 
realizacji. Niekiedy jednak strony nie uzgadniają 
szczegółowych zasad kalkulacji zmiany. 
W przypadku konieczności wprowadzenia 
zmiany do umowy pojawia się kwestia 
sprawdzenia, czy negocjowana lub wyliczona 
przez jedną stronę kwota zmiany jest poprawna 
i zgodna z umową. Dotyczy to zwłaszcza tych 
umów, w których mechanizm zmian odnosi 
się do szerokiej grupy biuletynów cenowych, 
do pojęcia kosztu wykonania zmiany lub 
ogólnie do cen rynkowych. W każdym z tych 
przypadków pojawia się możliwość wielu 

interpretacji, a wyliczane na podstawie 
takich interpretacji kwoty przez strony lub 
inżyniera kontraktu potrafią różnić się od 
siebie o kilkaset procent. W zamówieniach 
publicznych dochodzi konieczność utrzymania 
dyscypliny finansów publicznych i potrzeba 
udowodnienia przez zamawiającego zasadności 
dodatkowego wynagrodzenia. W tym zakresie 
pomocny jest udział niezależnego eksperta, 
który uwzględniając okoliczności inżynieryjne, 
prawne i komercyjne zapisy umowy, jak 
również ogólne przepisy prawa, standardy SCL 
oraz zasady kosztorysowania w budownictwie, 
wypowie się na temat zasadności ustalonych 
kwoty, terminów i zakresu robót.  

USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Zapoznanie się z wszystkimi 
okolicznościami prawnymi 

i faktycznymi, które doprowadziły do 
konieczności zmiany zakresu, ceny lub 

terminu realizacji.

Analiza i wykonanie procedur 
o zakresie i szczegółowości

dopasowanej do specyfiki umowy 
budowlanej.

Raport potwierdzający zgodność 
dodatkowych kwot, nowego terminu 

i zakresu z warunkami umowy lub 
wskazujący miejsca do dalszych 

negocjacji lub ustaleń. 

Działania



Korzyści

Do kogo skierowana jest usługa?

Do wykonawców robót budowlanych, zamawiających roboty budowlane, w tym zamawiających publicznych oraz do 
firm świadczących usługi inżyniera kontraktu. Możliwe jest świadczenie takich usług także dla instytucji pośredniczących 
i monitorujących wydawanie środków publicznych. 

W czym jeszcze może pomóc KPMG?

• Doradztwo prawne – weryfikacja lub przygotowanie SIWZ dla zamawiających; weryfikacja ryzyka prawnego
w umowach dla wykonawców kontraktów; pomoc w unikaniu ryzyka i sposobach przeciwdziałania skutkom zdarzeń
niekorzystnych dla klienta.

• Zarzadzanie ryzykiem nadużyć – w przypadku podejrzenia nadużyć.

• Doradztwo w zarządzaniu roszczeniami i harmonogramem inwestycji, w tym analiza przebiegu inwestycji.

Podniesienie wiarygodności 
projektowanego Określenia 

inżyniera wg kontraktu, 
ograniczenie ryzyka 

zaniżania lub zawyżania 
dochodzonych kwot, oraz 

unikanie sporów sądowych.

Identyfikacja obszarów 
nieuregulowanych przez 

kontrakt budowlany.

Większa motywacja stron do 
sporządzania prawidłowych 
kalkulacji opartych 
o dokumentację kontraktową;
unikanie eskalacji roszczeń
i minimalizowanie ryzyka
zerwania negocjacji.

Wskazanie obszarów 
potencjalnych usprawnień 
w formułowaniu 
treści przyszłych 
umów i usprawnień 
w prowadzeniu 
przyszłych kontraktów.
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