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POROZUMIENIE 

w sprawie wprowadzenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem 

przepisów dotyczących   Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako: ,,PPK”) 

 

(dalej jako: ,,Porozumienie”) 

 

 

zawarte w dniu……………….w …………………… 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Wronia 53, 00-

847 Warszawa), w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1. ……………………………… – Dyrektor,   

2. ………………………………. – Zastępca  Dyrektora  

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w …………………………….., NIP 

………………., REGON …………………………….. zwanym dalej: „Zamawiającym", 

 

a 

 

- ……………………. z siedzibą …………………………………., akta rejestrowe prowadzone przez Sąd 

Rejonowy ………………………….., nr KRS …………………., NIP ……………, REGON …………………, kapitał 

zakładowy w wysokości ……………… (słownie: ……………………..), wpłacony w 

wysokości…………………(słownie:…………………),  

reprezentowany przez:  

1. ………………………………………, 

2. …………………………………….., 

zwanym dalej: ,,Wykonawcą” 

 

[gdy Wykonawcą jest konsorcjum należy wskazać wszystkich konsorcjantów] 

 

przy czym: Zamawiający oraz Wykonawca zwani łącznie w dalszej części również „Stronami", a 

odrębnie każdy z nich również „Stroną” 

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiającego i Wykonawcę łączy zawarta w dniu ………………r. Umowa nr ………….:  

„…………………………………………………………………………………………………………………………” 

(zwana dalej: ,,Umową” lub „Kontraktem”); 

2. W dniu 01 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz.U. 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.), zwana 

dalej: „ustawą o PPK”; 

3. Stosownie do treści art. 135 ust. 1 ustawy o PPK, jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie 

PPK przez Podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 

uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

— usunięto: ,

Z komentarzem [A1]: Stanowisko branży: 
 
UWAGA OGÓLNA nr 1 (przy dalszych odwołaniach w tekście – UO1) 
Nieadekwatność tytułu. 
 
Proponujemy dostosowanie postanowień Porozumienia do 
przepisów ustawy o PPK, która nakłada na Zamawiającego 
obowiązek odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
odzwierciedlającej całość poniesionych kosztów związanych z 
wprowadzeniem PPK. 
Zmiana taka winna uwzględniać, poza samymi wpłatami do PPK 
(podstawowymi i dobrowolnymi – te ostatnie w zakresie, w jakim są 
ponoszone przez podmiot zatrudniający) oraz inne koszty, w tym 
koszty związane z obsługą PPK. 
 

— usunięto: wynikającej z wpłat dokonywanych do 

— usunięto:  

— usunięto:  

— usunięto:  

— usunięto:  

— usunięto: ¶

— usunięto:  

— usunięto:  

— usunięto:   

— usunięto: 0

— usunięto: tekst j.ednolity

— usunięto: 20

— usunięto: 1342 

— usunięto:  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojwgiyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojwgiyts
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zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), wszczętym i 

zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty 

realizacji tego zamówienia, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z 

pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia 

porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

4. W dniu …………..Wykonawca działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy 

o PPK zwrócił się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia z powodu wzrostu kosztów realizacji zamówienia związanych 

bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK; 

5. W dniu…………….Wykonawca i Zamawiający działając w zamiarze zawarcia 

Porozumienia, przystąpili do negocjacji prowadzonych z poszanowaniem zasad 

współżycia społecznego, w tym w szczególności dobrych obyczajów. 

6. Stosownie do treści art.135 ust. 3 ustawy o PPK, Wykonawca przedstawia sposób 

i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji 

potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia 

publicznego; 

7. Stosownie do treści art. 135 ust. 2 ustawy o PPK Zamawiający uwzględnia odpowiednią 

zmianę wynagrodzenia, o której mowa w art. 135 ust. 1 ustawy o PPK, obejmującą 

sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego 

wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące 

w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot 

zatrudniający. 

8. W przypadku, gdy żądane dodatkowe dokumenty lub informacje zawierają dane 

osobowe, podstawą żądania ich udostępnienia i przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z wyżej przywołanym art.135 ust. 3 

ustawy o PPK; 

9. Strony w wyniku przyprowadzonych negocjacji postanawiają zawrzeć Porozumienie  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje: 

 

1.  Zamawiający - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ,,PZP”); 

2. Wykonawca - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 11 PZP; 

3. Podmiot zatrudniający - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 w zw. 

z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK – w przedmiotowym Porozumieniu przez Podmiot 

zatrudniający rozumie się Wykonawcę, a w przypadku gdy Wykonawcą jest 

Konsorcjum – Konsorcjantów, lub Podwykonawcę; 

— usunięto:  

— usunięto: art. 

— usunięto:  

Z komentarzem [A2]:  
Stanowisko branży: 
 
Do rozważenia odwołanie się do nowej ustawy PZP – uwaga 
porządkowa; 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tc
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4. Osoba zatrudniona - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy  

o PPK, przy czym wymaganą minimalną liczbę osób zatrudnionych ustala 

się na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy o PPK; 

5. umowa o podwykonawstwo – oznacza umowę, o której mowa w art. 2 pkt 9b PZP; 

6. odpowiednia zmiana wynagrodzenia – oznacza sumę wzrostu kosztów, o której mowa 

w art. 135 ust. 2 ustawy o PPK  

 

§ 2 

Przedmiot Porozumienia: 

 

1. Zamawiający dokona na zasadach określonych w przedmiotowym Porozumieniu 

zwrotów na rzecz Wykonawcy kwot z tytułu odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przy 

czym zmiana ta uwzględnia sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z 

realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez 

Podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonaniu zamówienia publicznego, w zakresie 

obciążającym Podmiot zatrudniający. 

2. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia dotyczy poniższych przypadków: 

1) wpłat do PPK w zakresie obciążającym Wykonawcę, dokonanych przez  

Wykonawcę za okres od dnia rozpoczęcia dokonywania wpłat do PPK do dnia 

podpisania Porozumienia; 

2) wpłat do PPK dokonywanych co miesiąc przez Wykonawcę za okres od dnia 

podpisania Porozumienia do dnia upływu terminu obowiązywania Umowy; 

 

[w przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum w pkt 1 i 2 słowa „Wykonawca” 

należy zastąpić słowami „Konsorcjant” użytymi w odpowiedniej liczbie i 

przypadku] 

 

3) ewentualnego wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z dokonania przez 

Podwykonawcę lub Podwykonawców wpłat do PPK w zakresie obciążającym te 

podmioty za okres od dnia rozpoczęcia dokonywania tychże wpłat do dnia 

podpisania Porozumienia; 

4) ewentualnego wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z dokonywania przez 

Podwykonawcę lub Podwykonawców co miesiąc wpłat do PPK w zakresie 

obciążającym te podmioty za okres od dnia podpisania Porozumienia do dnia 

upływu terminu obowiązywania Umowy. 

5) pozostałych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę lub Podwykonawców  

w konsekwencji wprowadzenia ustawy o PPK związanych z realizacją Kontraktu; 

 

§ 3 

Zasady zwrotu  na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego kwot z tytułu odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy odpowiedniego 

wynagrodzenia obejmującego sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z 

realizacją Umowy. 

— usunięto: ilość 

— usunięto:  

Z komentarzem [A3]:  
Stanowisko branży: 
 
Komentarz j.w. - do rozważenia odwołanie się do nowej ustawy PZP 
– uwaga porządkowa; 

Z komentarzem [A4]:  
Stanowisko branży: 
 
Proponujemy odniesienie się do pojęć zastosowanych przez 
ustawodawcę w przepisach ustawy o PPK; 

— usunięto: , uwzględniającą wpłaty podstawowe obciążające 
Podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 % wynagrodzenia (art. 26 
ust. 1 ustawy o PPK).…

— usunięto: y

— usunięto: e

— usunięto: e

Z komentarzem [A5]: Stanowisko branży: 
 
UO1 
 
Proponujemy dostosowanie postanowień Porozumienia do 
przepisów ustawy o PPK, która nakłada na Zamawiającego 
obowiązek odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
odzwierciedlającej całość poniesionych kosztów związanych z 
wprowadzeniem PPK. 
Zmiana taka winna uwzględniać, poza samymi wpłatami do PPK 
(podstawowymi i dobrowolnymi – te ostatnie w zakresie, w jakim są 
ponoszone przez podmiot zatrudniający) oraz inne koszty, w tym 
koszty związane z obsługą PPK. 

— usunięto: podstawowych 

— usunięto: podstawowych 

— usunięto:   

— usunięto: podstawowych 

— usunięto: podstawowych 

Z komentarzem [A6]:  
Stanowisko branży: 
 
Proponujemy odniesienie się do pojęć zastosowanych już w § 2 ust. 
1 Porozumienia;  
Brak podstaw do ograniczenia zobowiązań Zamawiającego w 
stosunku do tych, które wynikają z ustawy o PPK, tym bardziej, że w 
pozostałych postanowieniach Porozumienia jest mowa o 
zapłacie/zmianie wynagrodzenia, a nie o zwrocie kosztów – vide np. 
§ 2 ust. 1, § 3 ust. 8, § 8 ust. 1  
 

— usunięto: wpłat do PPK, dokonywanych przez Podmiot 
zatrudniający w zakresie obciążającym te podmioty…

— usunięto:  zwrotu udokumentowanych przez Wykonawcę wpłat 
do PPK, obejmujących wpłaty podstawowe obciążające Podmiot 
zatrudniający w wysokości 1,5 % wynagrodzenia (art. 26 ust. 1 
ustawy o PPK…

Z komentarzem [A7]:  
Stanowisko branży: 
 
Komentarz – j.w. - UO1 

— usunięto: ).
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2. Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu wpłat do PPK, które obciążają osoby 

zatrudnione przez Podmiot zatrudniający (art. 27 ustawy o PPK). 

3. W zakresie wpłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 3 i 5, Zamawiający dokona 

jednorazowego zwrotu udokumentowanych wpłat w terminie  (…..) dni liczonych od 

dnia przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa w 

ust. 5.  

4. W zakresie wpłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 i 5, Zamawiający będzie 

dokonywać miesięcznego rozliczenia dokonywanych wpłat, przy czym pierwszy okres 

miesięczny rozpoczynający się od dnia podpisania Porozumienia nie musi obejmować 

pełnego miesiąca kalendarzowego. Szczegółowe wymagania związane z 

przedkładaniem przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5, oraz 

terminem wypłat, jak również obowiązkami Wykonawcy wskazanymi w ust. 8 i 9 będą 

określone w przygotowanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z  Wykonawcą 

harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do Porozumienia.   

 

[harmonogram Oddział przygotowuje we własnym zakresie dostosowując go do 

specyfiki danego kontraktu] 

 

5. Wykonawca ma obowiązek udokumentować wpłaty dokonane lub dokonywane do 

PPK w części obciążającej Podmiot zatrudniający za osoby zatrudnione, które 

bezpośrednio biorą udział w realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot Umowy, 

jak również pozostałe koszty ponoszone w związku z wprowadzeniem ustawy o PPK 

związane z realizacją Kontraktu. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu w 

terminach miesięcznych do każdego kolejnego dokumentu rozliczeniowego: 

1) oświadczenie o  poniesionych w danym miesiącu kosztach wynikających z wpłat do 

PPK dokonywanych przez Wykonawcę (załącznik nr 2), zawierające: 

a) globalną wysokość wpłat dokonanych do PPK za wszystkie osoby zatrudnione 

w sprawozdawanym miesiącu, ze wskazaniem, że jest to wpłata obciążająca 

Podmiot zatrudniający; 

b) informację, czy pracownicy, których dotyczy przedmiot niniejszego Porozumienia 

świadczyli pracę wyłącznie na rzecz GDDKiA ze wskazaniem właściwego 

Oddziału/ Oddziałów GDDKiA, bądź 

c) informację, czy pracownicy, których dotyczy przedmiot niniejszego Porozumienia 

świadczyli8 pracę na rzecz podmiotów trzecich i GDDKiA ze wskazaniem wymiaru 

etatu pracy świadczonego bezpośrednio na rzecz GDDKiA (w ujęciu ilościowym). 

 - w wersji podpisanego dokumentu oraz w wersji elektronicznej. 

2) dokumenty dotyczące pozostałych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawców w konsekwencji wprowadzenia ustawy o PPK związanych z 

realizacją Kontraktu, o których w § 2 ust. 2 pkt 5. 

3)  W przypadku wnioskowania o zwrot kosztów składek na PPK z okresu 1 lipca 2019 r. 

do 30.05.2020 r. informację o równoległym ponoszeniu kosztów z tytułu opłacania 

składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego. 

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wpłat podstawowych do PPK za osobę zatrudnioną 

przez Wykonawcę niezależnie od liczby zamówień publicznych realizowanych przez 

— usunięto: kompletu 

— usunięto: kwartalnego 

— usunięto: kwartalny 

— usunięto: pełnych 

— usunięto: trzech 

— usunięto: ęcy

— usunięto: ych

— usunięto: ie

— usunięto: podstawowe 

— usunięto: .

— usunięto: W szczególności 

Z komentarzem [A8]:  
Stanowisko branży: 
 
Porozumienie winno zawierać katalog zamknięty dokumentów, jakie 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu; 

— usunięto: i na zasadach określonych w harmonogramie

Z komentarzem [A9]:  
Stanowisko branży: 
 
Proponujemy, aby oświadczenie dołączane byłoby do dokumentów 
takich jak np. PŚP;  

— usunięto: , w formie miesięcznego zestawienia,

— usunięto: zatrudnionych pracownikach zgłoszonych do PKK

Z komentarzem [A10]:  
Stanowisko branży: 
 
Proponujemy uzgodnienie nowej formy Załącznika Nr 2 (bez 
ujmowania w nich danych osobowych); 

— usunięto: <#>dane osobowe osoby zatrudnionej tj. 
imię/ imiona i nazwisko, data urodzenia…,¶
,¶

— usunięto: <#>,¶

— usunięto: każdą 

— usunięto: ę

— usunięto: ą

— usunięto:  w wysokości 1,5 % wynagrodzenia osoby ...

— usunięto: dany 

— usunięto: k

— usunięto: ł

— usunięto: dany 

— usunięto:  k

— usunięto: ł

— usunięto: informację na rzecz którego Oddziału lub  Oddziałów ...

— usunięto: świadczy pracę oraz wymiar etatu pracy ...

Z komentarzem [A12]:  ...

Z komentarzem [A13]:  ...

— usunięto: <#>wydruki miesięcznych deklaracji ...

— usunięto: o 

— usunięto: ilości 
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Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w tym samym czasie. Oznacza to, że w 

przypadku, gdy w tym samym czasie osoba zatrudniona przez Wykonawcę realizuje 

zamówienia na rzecz kilku Oddziałów Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

zgłosić ten fakt do każdego z Oddziałów wraz ze wskazaniem, do którego Oddziału 

Wykonawca zwróci się o zwrot wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i w jakiej jego 

części.  

 

[w przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum w ust. 6 słowa „Wykonawca” należy 

zastąpić słowami „Konsorcjant” użytymi w odpowiedniej liczbie  

i przypadku] 

 

7. W przypadku, gdy osoba zatrudniona przez Podmiot zatrudniający realizowała 

bezpośrednio zamówienie stanowiące przedmiot Umowy przez okres krótszy niż okres 

rozliczeniowy, wysokość zwróconego wynagrodzenia powinna być ustalona 

proporcjonalnie do okresu bezpośredniej realizacji zamówienia.  

8. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. 

9. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części 

zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym  

w wykonaniu zamówienia, tj. Podwykonawcom. 

10. Powyższe zasady dokonywania rozliczeń stosuje się odpowiednio do zmiany 

wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, 4 i 5, przy czym zmiana 

wynagrodzenia jest dodatkowo uzależniona od: 

1) faktu przedłożenia Zamawiającemu zawartej przez Wykonawcę kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub 

2) faktu zawarcia przez Wykonawcę uprzednio zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

 

Zamawiający dokonuje zapłaty  wynagrodzenia, przewidzianej w niniejszym 
Porozumieniu, przy rozliczaniu  przedmiotu Umowy na podstawie Faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia z tytułu 
udokumentowane kosztów związanych z PPK, poniesionych przez Wykonawcę za okres 
…………………. do dnia zawarcia niniejszego Porozumienia, przy najbliższym rozliczaniu 
przedmiotu Umowy na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Kwota 
stanowiąca zmianę wynagrodzenia powiększona zostanie  
o stawkę podatku obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT. 

 

 

§ 4 

Zasady dokonywania zwrotu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kwot 

otrzymanych nienależnie z tytułu odpowiedniej zmiany wynagrodzenia: 

 

— usunięto: z

— usunięto: i 

— usunięto: cia

— usunięto: uprzednio przedłożonej Zamawiającemu 

— usunięto: (z tym zastrzeżeniem, że w umowie może być 
wprowadzony wymóg akceptacji takiej umowy) …

— usunięto: zwrotu

— usunięto: Robót

— usunięto: W zakresie dokonanychponiesionych przez 
Wykonawcę wpłat nkosztów związanych za PPK ,do dnia zawarcia 
niniejszego Porozumienia, Zamawiający dokona zapłatyzwrotu 
udokumentowanych wpłat finansowanychkosztów poniesionych 
przez Wykonawcę za okres …………………. przy najbliższym rozliczaniu 
Robót przedmiotu Umowy na podstawie Faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę. Zamawiający dokona 

— usunięto:  wpłat

— usunięto: do PPK 

— usunięto:  
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1. Dokonanie przez Zamawiającego zwrotu na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia (o 

którym mowa w § 2), będzie uznane za świadczenie nienależne w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) wypłata wynagrodzenia dotyczyła osoby zatrudnionej przez Podmiot 

zatrudniający, która nie uczestniczyła bezpośrednio w realizacji przedmiotu 

zamówienia objętego Umową lub osoba zatrudniona przez Podmiot 

zatrudniający nie uczestniczyła w sposób bezpośredni w pełnym wymiarze czasu 

pracy w realizacji przedmiotu zamówienia objętego Umową (dotyczy to złożenia 

przez Podmiot zatrudniający oświadczenia, że osoba ta w pełnym wymiarze 

czasu pracy realizuje bezpośrednio przedmiot zamówienia objętego Umową);  

2) Wykonawca otrzymał zwrot wynagrodzenia za te same osoby zatrudnione przez 

Podmiot zatrudniający za ten sam okres rozliczeniowy od kilku Oddziałów, 

pomimo tego, że zwrot ten mógł zostać dokonany tylko przez jeden wybrany 

przez Wykonawcę Oddział. 

3) Wykonawca otrzymał zwrot wynagrodzenia za cały okres rozliczeniowy w 

sytuacji, gdy osoba zatrudniona przez Podmiot zatrudniający realizowała 

bezpośrednio przedmiot zamówienia przez okres krótszy niż okres rozliczeniowy. 

Skutkiem powyższego, wynagrodzenie wypłacone w wysokości wyższej, niż 

wynika z § 3 ust. 7, stanowi świadczenie nienależne. 

2. W przypadku dokonania przez Zmawiającego na rzecz Wykonawcy świadczenia 

nienależnego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zwrotu tego świadczenia.  

3. Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą proporcjonalnej części wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, do czasu zwrotu przez Wykonawcę całości 

nienależnie pobranego świadczenia.  

4. Niezależnie od możliwości wstrzymania się przez Zamawiającego z wypłatą 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, Zamawiający może wedle własnego wyboru 

albo żądać zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia, albo dokonać ustawowego 

potrącenia z przysługujących Wykonawcy kwot wymagalnych do zwrotu z kwoty 

nienależytego świadczenia.  

 

§ 5 

Kary umowne: 

 

1. Kara umowna zostanie nałożona za każdy stwierdzony przez Zamawiającego  

przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązania nałożonego na Wykonawcę w Porozumieniu, przy czym kary te będą 

nakładane za zdarzenia powstałe w okresie obowiązywania Porozumienia. Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1) w wysokości (…..) zł – w przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że dokonany 

zwrot wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 dotyczył osoby zatrudnionej przez 

Podmiot zatrudniający nie biorącej bezpośrednio udziału w realizacji zamówienia 

objętego Umową;   

— usunięto: w szczególności 

— usunięto:   

— usunięto:  

— usunięto:  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
liczonymi od dnia otrzymania nienależnego świadczenia do dnia 
zwrotu świadczenia.…

Z komentarzem [A14]:  
Stanowisko branży: 
 
Postanowienia dotyczące możliwości obciążenia Wykonawcy 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania 
nienależnego świadczenia winny zostać skreślone, albowiem w 
przypadku świadczenia nienależnego termin jego spełnienia nie jest 
oznaczony, zatem zgodnie z art. 455 k.c. świadczenie powinno być 
spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. W 
związku z powyższym odsetki mogą być liczone dopiero po 
bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zwrotu 
tego świadczenia. 
 

— usunięto:  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
liczonymi od dnia wypłaty świadczenia do dnia zwrotu.…

Z komentarzem [A15]:  
Stanowisko branży: 
 
Wnioskujemy o zmianę postanowień § 4 ust. 4  poprzez określenie 
opisanych w nim uprawnień (do żądania zwrotu świadczenia 
nienależnego lub do potrącenia) w sposób alternatywny do prawa 
wstrzymania się przez Zamawiającego z wypłatą wynagrodzenia 
określoną w ust. 3, w celu uniknięcia podwójnego karania 
Wykonawcy. 
Powinna być zachowana następująca sekwencja: 
1. Postawienie wierzytelności w stan wymagalności – wezwanie do 
zapłaty (art. 455 k.c.) 
2. Zatrzymanie żądanej kwoty albo złożenie oświadczenia o jej 
potrąceniu. 

— usunięto: z 

— usunięto:  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

— usunięto:  

Z komentarzem [A16]: Stanowisko branży: 
 
Zapis niezrozumiały – o jakie nienależyte świadczenie chodzi? Być 
może zamiarem było odniesienie się do „nienależnego świadczenia”, 
a nie do nienależytego. Gdyby faktycznie chodziło o nienależyte 
świadczenie (a nie nienależne), to powstaje pytanie – o jakie kwoty 
do zwrotu z tytułu nienależytego świadczenia chodzi? Jeżeliby 
chodziło o kary umowne, to postanowienia te stanowiłyby obejście 
przepisów ustawy, albowiem łączyłyby się z nienależytym 
wykonaniem świadczenia pieniężnego, a od takiego nie można 
zastrzec kary umownej (argumentacja przez analogię np. do III CZP 
3/19 – niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek 
odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o 
charakterze pieniężnym); 

— usunięto: powiększonego o należne odsetki ustawowe za 
opóźnienie. 

Z komentarzem [A17]:  
Stanowisko branży: 
 
I. W ocenie branży brak jest uzasadnienia dla wprowadzania kar 
umownych do Porozumienia z uwagi na poniższe względy – dalej w 
komentarzach jako UWAGA OGÓLNA 2 – UO3: 
1. Kontrakt przewiduje sam z siebie bardzo szeroki katalog kar 
umownych. ...
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2) w wysokości (….) zł – w przypadku ustalenia przez Zamawiającego, 

że Wykonawca nie wskazał, że ta sama osoba zatrudniona przez Podmiot 

zatrudniający wykonuje w tym samym czasie bezpośrednio zamówienia na rzecz 

kilku Oddziałów Zamawiającego, co skutkowało nienależnym wypłaceniem 

Wykonawcy świadczenia; W  celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości ustala 

się, że każdy z Oddziałów będzie w takim przypadku uprawniony do żądania od 

Wykonawcy zwrotu nienależnego świadczenia;    

3) w wysokości (….) zł - w przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że Wykonawca 

nie wskazał, że  ta sama osoba zatrudniona przez Podmiot zatrudniający realizuje 

bezpośrednio przedmiot zamówienia w okresie krótszym niż okres rozliczeniowy, 

co skutkowało nienależnym wypłaceniem Wykonawcy świadczenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 3. 

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia niezależnie od siebie nałożonych kar 

umownych. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania 

postanowień Porozumienia.  

4. .Postanowienia o karach umownych zachowują swoją moc w przypadku wygaśnięcia 

Porozumienia na skutek upływu czasu realizacji Umowy, w przypadku odstąpienia od 

Umowy lub też w przypadku wypowiedzenia Porozumienia przez którąkolwiek ze Stron 

Porozumienia. 

5. W przypadku naliczenia kary umownej Zamawiający ma prawo wedle własnego 

wyboru albo żądać niezwłocznego zapłacenia kary umownej albo dokonać potrącenia 

ustawowego naliczonej kary umownej z wymagalnych wierzytelności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego. 

6. Strony ustalają limit kar umownych w wysokości ………………………., z tym zastrzeżeniem, 

że limit kar umownych przewidzianych w niniejszym Porozumieniu stanowi część 

składową limitu kar przewidzianych w Kontrakcie. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zwrotu Zamawiającemu 

nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 

liczonymi od dnia wypłaty świadczenia do dnia jego zwrotu. 

§  6 

Okres obowiązywania Porozumienia 

1. Niniejsze Porozumienie obowiązuje na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu 

obowiązywania Umowy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Niniejsze Porozumienie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za okres objęty 

Porozumieniem w zakresie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 2..  

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez ostatnią ze Stron. 

— usunięto: -

— usunięto: – 

— usunięto: nałożenia na Wykonawcę kary umownej jak również 
do żądania od Wykonawcy zwrotu ewentualnego 

— usunięto: ewentualnego 

Z komentarzem [A18]:  
Stanowisko branży: 
 
Karę umowną może nałożyć Zamawiający jako strona, a nie jego 
poszczególne Oddziały; oponujemy możliwości multiplikowania kar 
przez poszczególne Oddziały GDDKiA;  

Z komentarzem [A19]:  
Stanowisko branży: 
 
UWAGA OGÓLNA 2 – UO3 

Z komentarzem [A20]:  
Stanowisko branży: 
 
Postanowienie powinno zostać skreślone, albowiem nie odpowiada 
przedmiotowi ani celowi Porozumienia.  
Trudno wskazać, o jaki obowiązek Wykonawcy chodzi? 
Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie 
wniosku o zmianę wynagrodzenia w związku z PPK. Jeżeli 
Wykonawca nie udokumentuje wniosku, to nie otrzyma zapłaty. 
Jeżeli zaś postanowienia te  
dotyczą zwrotu nienależnego świadczenia, to potwierdza to tezę o 
zastrzeżeniu kary umownej de facto za świadczenie pieniężne (vide 
uwaga do § 4 ust.4), co jest niedopuszczalne; 

Z komentarzem [A21]:  
Stanowisko branży: 
 
Zbyt daleko idące restrykcje, wobec jednak, co do zasady, 
akcesoryjności postanowień dotyczących kar umownych. 

— usunięto: wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie 

Z komentarzem [A22]:  
Stanowisko branży: 
 
Abstrahując od braku zasadności postanowień o karach umownych 
w Porozumieniu (UO3), limit kar umownych w nim przewidzianych 
winien „wchodzić” w limit kar umownych przewidzianych 
Kontraktem. 

Z komentarzem [A23]:  
Stanowisko branży : 
 
Uwaga analogiczna jak do § 4 ust. 4 oraz ust. 3 niniejszego 
paragrafu; 

— usunięto: Rozwiązanie Porozumienia:¶

— usunięto: określony 

— usunięto: czas

— usunięto: rozliczenia kosztów związanych z realizacją 

— usunięto: <#>Niezależnie od powyższego, każda ze Stron jest 
uprawniona do dokonania pisemnego, pod rygorem nieważności, ...

Z komentarzem [A24]:  
Stanowisko branży: 
 ...

— usunięto:  Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń 
związanych ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w § 2, 
nieobjętą przedmiotowym Porozumieniem…
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3. Każda zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 

rozwiązania sporów przez Strony, które mogą powstać pomiędzy nimi.  

5. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (ul. 

Wronia 53, 00-874 Warszawa). 

6. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz PZP.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.  

8. Przeniesienie praw lub obowiązków z przedmiotowego Porozumienia wymaga 

wyrażenia uprzedniej zgody  Stron, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

9. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część. 

10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram postępowania Zamawiającego przy dokonywaniu zwrotu 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.  

2. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o czasie pracy, w jakim osoby 

zatrudnione realizowały bezpośrednio przedmiot zamówienia objęty Umową za okres 

od dnia dokonania wpłat do dnia podpisania Porozumienia - oświadczenie, w formie 

miesięcznego zestawienia, o zatrudnionych pracownikach zgłoszonych do PKK. 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— usunięto: przez Zamawiającego

— usunięto: .

— usunięto: <#>Zakres niezbędnych danych ujawnianych w 
dokumentach ZUS RCA potwierdzających poniesienie kosztów na 
składki PPK.¶
<#>Wzór ”Klauzuli informacyjnej”.

— usunięto: <#>¶
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— usunięto: ¶
¶
¶

Podział strony

Załącznik nr 3 ¶
Zakres danych ujawnianych w dokumentach ZUS RCA 
potwierdzanych poniesienie kosztów na składki PPK.¶
1. Koszty wpłat do PPK dokonywane od 1.06.2020 przedstawiane w 
ZUS RCA w treści formularza obowiązującej od 01.06.2020.¶
- pkt I  pole 01 (identyfikator raportu);¶
- pkt III.A. pole 01 (nazwisko ubezpieczonego);¶
- pkt III.A pole 02 (imię ubezpieczonego);¶
- pkt III.A pole 03 (typ identyfikatora);¶
- pkt III.A pole 04 (numer identyfikatora) – jeżeli jest to numer 
PESEL- to ujawnienie w zakresie 6 pierwszych cyfr¶
- pkt III.B pole 04 (podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe)¶
- pkt III.B pole 28 (kwotę wpłaty w ramach pracowniczego planu 
kapitałowego finansowaną przez płatnika składek).¶
¶
¶
2. Koszty wpłat do PPK dokonywane w okresie od lipca 2019 do 
1.06.2020 przedstawiane w ZUS RCA w treści formularza 
obowiązującej do 01.06.2020¶
- pkt I  pole 01 (identyfikator raportu);¶
- pkt III.A. pole 01 (nazwisko ubezpieczonego);¶
- pkt III.A pole 02 (imię ubezpieczonego);¶
- pkt III.A pole 03 (typ identyfikatora);¶
- pkt III.A pole 04 (numer identyfikatora) – jeżeli jest to numer 
PESEL- to ujawnienie w zakresie 6 pierwszych cyfr¶
- pkt III.B pole 04 (podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe)¶
- pkt III.B pole 27 (kwotę wpłaty w ramach pracowniczego planu 
kapitałowego finansowaną przez płatnika składek).¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
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 — usunięto: Załącznik nr 2¶
¶
Dane za lipiec 2020 ...


