
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Załącznik do Zarządzenia nr 13 z dnia 1 marca 2018 r. 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

 

 

Instrukcja wprowadzenia zmian do umów z wykonawcami lub kontraktów 

realizowanych w ramach projektów termomodernizacyjnych 

dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

Niniejsza instrukcja dotyczy zasad wprowadzania zmian do umów zawartych z wykonawcami, 

których zlecenia są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności przyznanych Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na realizację projektów termomodernizacyjnych. 

§ 2 

Zakres dopuszczalnym zmian w umowach zawartych w ramach projektów 

termomodernizacyjnych dofinansowanych z Funduszu Spójności 

1. W przypadku umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane objętych zakresem 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wszelkie w nich zmiany mogą być dokonywane w granicach 

określonych w art. 144 ustawy oraz przy zapewnieniu zgodności zakresu aneksu  

z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji  

o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu, jak również w zgodności  

z zasadami kwalifikowania wydatków, które zostały określone w Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.  

2. W przypadku umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane nie objętych zakresem 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wszelkie w nich zmiany mogą być dokonywane przy 

zapewnieniu zgodności zakresu aneksu z zakresem przedsięwzięcia określonym  

we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie  

o dofinansowanie projektu oraz w zgodności z zasadami kwalifikowania wydatków, 

które zostały określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, w szczególności z zasadami wskazanymi  

w rozdziale 6.5.2 pkt 17) ww. Wytycznych. 



§ 3 

Sposób przeprowadzenia zmian w umowach 

1. O zmianę w umowie może wystąpić zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.  

2. Wniosek o dokonanie zmian jest składany w formie protokołu konieczności, w którym 

wnioskodawca określa w szczególności: 

a) opis i zakres wnioskowanej zmiany, 

b) cel wnioskowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, 

c) skutki zmiany (finansowe, terminowe). 

3. Wzór protokołu konieczności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.  

4. Po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Kierownika Projektu Główny 

Specjalista ds. Inwestycji sporządza aneks do umowy. 

5. Aneks do umowy po podpisaniu jest przechowywany wraz z dokumentacją projektu.  

 

§ 4 

Sposób dokumentowania zmian dokonanych w wyniku aneksowania umowy 

1. Zmiany wynikające z aneksowania umowy, powodujące odstępstwo od zatwierdzonej 

dokumentacji projektu wymagają udokumentowania. 

2. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie zmian są w szczególności: 

a. dokumentacja powykonawcza robót budowlanych, 

b. protokoły wykonania robót zamiennych, 

c. dokumentacja fotograficzna, o ile potwierdza realizację rozwiązania 

zamiennego. 

3. Dokumentacja potwierdzająca realizację zmian wprowadzonych w wyniku aneksowania 

umowy stanowi dokumentację projektu. 

 


