
4/12/ZO/2022              Jarosław, 05.12.2022 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna informuje, 

że wpłynęły zapytania do treści Instrukcji Dla Wykonawców.  

Dotyczy postępowania: 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego do maksymalnej ilości  58 000 l wg Przedmiotu 

Zamówienia spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN—C 96024 

środkiem transportu Dostawcy do miejsca dostawy: 

Jarosław, ul. Przemysłowa 15- maksymalnie 50 000 l (50m³) 

Ustjanowa Górna 98A- maksymalnie 8 000 l (8m³) 
Lubaczów ul. Techniczna – maksymalnie 2000 l (2 m3) 

 

Pytania i odpowiedzi: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę brzmienia § 7 projektu umowy, aby termin 

płatności był liczony od dnia zrealizowania dostawy paliwa ?  

Proponujemy następujące brzmienie § 7 projektu umowy: „Zapłatę” za dostarczony olej 

grzewczy Zamawiający zobowiązuje się przekazać w terminie 30 dni od dnia realizacji 

dostawy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 7 projektu umowy. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy poniższych postanowień 

umowy dot. tzw. Siły wyższej ?  

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, 

chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi 

w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są 

one następstwem: 

a) zdarzeń stanowiących przypadek „siły wyższej" (jak np. zamach terrorystyczny, 

zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź 

b) skutków rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących 

mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób 

koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź 

c) ograniczeń lub innych restrykcji w organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do 

miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy bądź ograniczeń dostępności lub 

innych restrykcji w dostępie do produktów, których dostarczanie przez Wykonawcę 

stanowi przedmiot umowy. 

W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie 

będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w umowie. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy poniższego postanowienia ? 

„Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania każdocześnie wymaganych przez prawo 

czynności związanych z dostawą towaru, w szczególności pozwalających na zastosowanie 



do dostawy sprzedawanego towaru (olej opałowy) preferencyjnych (obniżonych) stawek 

podatkowych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający zobowiązuje się zrekompensować 

(pokryć) Wykonawcy równowartość kosztów, sankcji, kar i obciążeń (w tym podatków) 

obciążających Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Zamawiającego zobowiązania, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 

Powyższa propozycja jest spowodowana faktem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 t.j.) objęcie 

dostaw oleju opałowego tzw. obniżoną stawką podatku akcyzowego jest możliwe jedynie przy 

zachowaniu przez dostawcę pewnych wymogów formalnych (m.in. legitymowanie się 

stosownymi oświadczeniami składanymi przez nabywcę, rejestracja nabywcy jako podmiot 

zużywający, rejestracja urządzenia grzewczego przez nabywcę, złożenie oświadczenia 

opałowego w wersji elektronicznej przez nabywcę, czynności związane z zamknięciem 

zgłoszeń przewozu towarów przez nabywcę). Brak powyższej deklaracji Zamawiającego w 

umowie może skutkować koniecznością naliczenia podatku akcyzowego w podstawowej 

stawce. Dodatkowo powyższa propozycja jest podyktowana faktem, iż na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2020 r. poz. 859), dostawy oleju opałowego 

objęte zostały systemem monitorowania towarów, co również wiąże się z koniecznością 

dopełnienia zarówno przez dostawcę jak i odbiorcę szeregu obowiązków. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w umowie. 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy poniższego postanowienia ? 

„W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy 

Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. 

Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, 

po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie 

Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w umowie 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy poniższego postanowienia ? 

„Każda ze stron niniejszej umowy może złożyć jednostronnie oświadczenie o jej 

wypowiedzeniu z 30 terminem wypowiedzenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w umowie. 

 

 

UWAGA!!! 

Zmiana terminu składania ofert z 06.12.2022 r. na 09.12.2022 r. godz. 10:00 a otwarcie 

10:15. 

 

Z   poważaniem 

Prezes Zarządu 

PKS w Jarosław S.A. 

Witold Duszyński 


