
UMOWA nr Bl-pp 107 61 428120161 17

na realizacjg projektu analiz jako5ci miodu

w ramach mechanizmu WPR,,Wsparcie rynku produkt6w

pszczelich" realizowanego w sezonie 2016/,2017

zawartaw dniu

pomiqdzy:

Agencjq Rynku Rolnego w Warszawie, 01 - 207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,

NIP 525-000-78-79, REGON 006222434 (dalej zwanq Agencjq) reprezentowanE

w celu podpisania umowy przez:

1. Andrzeja t-uszczewskiego - Zastqpcq Prezesa Agencji Rynku Rolnego

2. lrenq Blaszczyk - Dyrektora Biura Finansowo-Ksiqgowego

a

Stowa rzysze n ie m P szczelarzy Po ls ki c h,, Po la n ka"

Pszczela Wola 9

23-109 Pszczela Wola

NIP 713-289-39-55, REGON 060039828, Numer w CRP 7132893955*01082858

(dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez:

1. Roberta Chrzanowskiego - Wiceprezesa

2. Przemysfawa Gierchatowskiego - Wiceprezesa

3. Krystyng Stoklosg - Skarbnika
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Majqc na wzglgdzie:

- Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130812013 z dnia

17 grudnia 2013 r. ustanawiajqce wsp6lnq organizacjq rynkow produkt6w rolnych

oraz uchylajqce rozporzqdzenia Rady (EWG) nr 922172, (EWG) nr 234179,

(WE) nr 103712001 i (WE) nr 123412007 (zp62n. zm.),

- Rozporzqdzenie Delegowane Komisji (UE) 201511366 z dnia 11 maja 2015 r.

uzupelniajqce rozpozqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim,

- Rozporzqdzenie Wykonawcze Komisji (UE) 201511368 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

ustanawiajqce zasady stosowania rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 130812013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim,

- Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektorych

rynk6w rolnych (Dz. U. 22016, poz.401),

zawarto umowe o nastgpujqcej tre6ci:

sl
1. Przedmiotem umowy jest realizaqa pzez podmiot uprawniony projektu

nr 42812016 zlo2onego w Agencji w sezonie 201612017 w ramach mechanizmu

Wspolnej Polityki Rolnej ,,Wsparcie rynku produktow pszczelich".

2. Projekt, o kt6rym mowa w ust. 1, dotyczy analiz jako6ci miodu realizowanych

w ramach Srodka wsparcia ,,Poprawa jako6ci produktow, aby skuteczniej

pozycjonowa6 produkty na rynku".

s2
1. Podmiot uprawniony dokona realizacji projektu, o ktorym mowa w S 1, w okresie

od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 lipca 2017 r,

2. Analizy jako6ci miodu zostanq wykonane w nastgpujqcych laboratoriach:

Gospodarstwo Pasieczne,,Sqdecki Bartnik" Laboratorium Badania

Produkt6w Pszczelich, A. iJ. Kasztelewicz,33-331 Str62e 235.

3. Podmiot uprawniony ponosi wylqcznq odpowiedzialno66 wobec Agencji za

realizacjg projektu i jest wylqcznym podmiotem, z kt6rym Agencja bqdzie

rozliczac wykonanie niniejszej umowy.
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4. Agencja nie ponosi odpowiedzialno5ci za roszczenia os6b trzecich mogEce

powsta6 w zwi1zku z realizailq projektu przez podmiot uprawniony.

s3
1. Agencja dokona refundacji koszt6w poniesionych przez podmiot uprawniony na

realizacjq projektu okreSlonego w S 1, po jego wykonaniu zgodnie z warunkami

niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczalqcej 1 779,51 zl (slownie: jeden

tysiqc siedemset siedemdziesiqt dziewiq6 zlotych 51/100), zczegol

1) 1 727,68 zl bqdzie stanowila refundacja koszt6w podstawowych, nie wy2sza

ni? 80o/o koszt6w netto wynikajqcych z dokument6w, o kt6rych mowa w S 6

ust. 1, pkt 1)-4),

2) 51,83 zl bgdzie stanowila refundacja koszt6w dodatkowych netto

wynikajqcych z dokument6w, o kt6rych mowa w S 6 ust. 1, pkt 5),

z zastrzeheniem, 2e nie przekroczy ona 3% kwoty koszt6w podstawowych

przyjgtych do refundacji.

2. W przypadku koszt6w podstawowych refundacji podlegajq wylqcznie koszty

analizjakoSci miodu:

1) wynikajqce z przedfoZonych faktur/rachunk6w, za kt6re platno6d zostala

dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony

przez laboratoria wymienione w S 2 ust. 2,

2) poniesione w okresie okre6lonym w S 2 ust. 1,

3) za kt6re pfatno6ci dokonal podmiot uprawniony w formie przelewu

bankowego lub przekazu pocztowego.

3. W przypadku koszt6w dodatkowych refundacji podlegajq wylqcznie koszty

zwiqzane z przy gotowa n iem i rea I izacjq p rojektu :

1) okre6lone w zalqczniku nr 3 do niniejszej umowy,

2) wynikajqce z przedloZonych faktur/rachunk6w i innych dokument6w,

poniesione w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do daty zakoficzenia

realizacji projektu okre6lonej w S 2 ust 1.

l. Prawa i obowiazki podmiotu uprawnioneqo

s4
1. Refundacjq objgte sq wyfqcznie koszty poniesione na wykonanie analiz:
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1) okreSlonych w zalqczniku do Rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 3 pa2dziernika 2003 r. w sprawie szczeg6lowych wymagari

w zakresie jako6ci handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773

z po2n. zm.),

2) analiz pylkowych odmiany miodu.

2. Pr6bki miodu przeznaczone do analizy mogq pochodzic jedynie z gospodarstw

pasiecznych producent6w produkt6w pszczelich posiadajqcych weterynaryjny

numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza

weterynarii, posiadajqcych na dziefi pobrania pr6bek przynajmniej 10 rodzin

pszczelich.

s5
1. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do prowadzenia odrgbnej ewidencji

rzeczowel i finansowej w celu dokumentowania realizacji projektu.

2. Podmiot uprawniony zobowiqzuje sig do pisemnego poinformowania wfaScicieli

gospodarstw pasiecznych, z kt6rych pochodzq pr6bki poddane analizie

o wynikach tych analiz.

3. W celu potwierdzenia wykonania zapisow niniejszej umowy podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do posiadania pelnej dokumentacji 2rodlowej poniesionych

koszt6w, a w szczeg6lnoSci :

1) oryginalow faktur/rachunkow dokumentujqcych poniesione vuydatki,

okre6lajqcych m.in. dokladnq specyfikacjq wykonanych analiz, ich ilo56 oraz

cene,

2) dokument6w potwierdzajqcych dokonanie pfatnosci (przelewy bankowe,

przekazy pocztowe, wyciqgi z rachunk6w bankovvych),

3) oryginalow lub kopii potwierdzonych za zgodno6c z oryginalem dokumentow

potwie rdzajqcych wyn i ki przeprowad zo nych analiz,

4) listy gospodarstw pasiecznych, z kt6rych pobrano probki poddane analizie,

5) oryginal6w faktur/rachunk6w i innych dokument6w, wystawionych na

podmiot uprawniony dokumentujqcych wydatki poniesione w ramach

kosztow dodatkowych.

4. Lista gospodarstw pasiecznych, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 4) powinna byi

sporzqdzona wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do przechowywania rzeczowej

i finansowej dokumentacji projektu, o kt6rej mowa w ust. 1-3 oraz innych
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dokument6w zwiqzanych z realizaciq niniejszej umov\ry, przez okres

5 fat ficzqc od roku nastqpujqcego po roku, w kt6rym zostala zakoficzona

realizaqa projektu.

s6
W celu uzyskania refundacji poniesionych koszt6w, podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do zlo2enia w Agencji nastgpujqcych dokument6w:

1) oryginafu wniosku o wypNatq refundacji na formularzu stanowiqcym zalqcznik

nr 2 do niniejszej umowy,

2) kserokopii faktur/rachunk6w wystawionych na podmiot uprawniony

potwierdzajqcych wydatkowane Srodki finansowe, zawierajqcych

szczeg6fowE specyfikacjq wykonanych anaLz, poSwiadczonych przez

Gtownego Ksiggowego podmiotu uprawnionego lub osobg upowaznionq

zgodnie z KRS.

3) kserokopii dokument6w potwierdzajqcych dokonanie platno6ci przez

podmiot uprawniony (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciqgi

z rachunkow bankowych), poSwiadczonych przez Glownego Ksiggowego

podmiotu uprawnionego lub osobg upowaZnionq zgodnie z KRS.

Agencja nie wymaga potwierdzenia za zgodno6c z oryginalem dokument6w

potwierdzajqcych wykonanie dyspozycji drogq elektronicznq zawierajqcych

adnotacjq, 2e zostaty sporzqdzone na podstawie ustawy Prawo bankowe

i nie wymagajq dodatkowych podpis6w oraz stempla bankowego,

4) listy gospodarstw pasiecznych, z kt6rych pobrano probki do analiz, wedfug

wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykaz powinien

zosta6 przekazany w pliku Excel, na no6niku elektronicznym (ptyta CD) lub

drogq mailowq na adres sekretariat bi@arr.qov.pl,

5) w przypadku kosztow dodatkowych - kserokopii faktur/rachunk6w oraz

in nych doku ment6w wystawionych na pod m iot u prawn io ny potwierd zajqcych

wydatkowane Srodki finansowe, po6wiadczonych przez Gl6wnego

Ksiqgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upowaZnione zgodnie

z KRS.

Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1 nale2y zloZyc nie po2niej niz ostatniego dnia

realizacji projektu okre6lonego w S 2 ust. 1 niniejszej umowy.

s7
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Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do umoZliwienia Agencji oraz organom Komisji

Europejskiej dokonywania kontroli prawidlowej realizacjiwarunk6w niniejszej umowy.

s8
1. W przypadku wykrycia, 2e cala kwota refundacji lub jej czg56 zostafa nienaleZnie

wypfacona, podmiot uprawniony zobowiqzany jest do zwrotu nienaleznej kwoty

refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania

wezwania do zaplaty.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 opr6cz zwrotu nienaleznie wyplaconej kwoty

refundacji z odsetkami, podmiot uprawniony zobowiqzany jest do wplaty na rzecz

Agencji dodatkowej kary w wysoko6d stanowiqcej r6znicq pomigdzy kwotq

refundacji pienrotnie wyplaconq a kwotq refundacji, do kt6rej byl uprawniony.

3. Odsetki sq naliczane za okres pomiqdzy dniem wyplaty kwoty refundacji a dniem

dokonania wpfaty nienale2nej kwoty refundacji przez podmiot uprawniony na

konto Agencji.

se
1. Podmiot uprawniony zobow)qzany jest do pisemnego informowania Agencji

o wszystkich okoliczno6ciach mogqcych zagrozi1, realizacji niniejszej umowy lub

mogqcych zagrozi1, dotrzymaniu terminu jej realizacji.

2. Podmiot uprawniony, na pisemne wystqpienie Agencji, jest zobowiqzany do

udzielenia pisemnej informacji o stanie realizaili niniejszej umowy.

3. Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umowy podmiot

uprawniony zobowiqzany jest zloZyc nie poZniej ni? 30 dni przed datq

zakoficzenia realizacji projektu okre5lonq w S 2 ust. 1.

ll. Prawa i obowiazki Aqencii

s10
1. Agencja oraz Komisja Europejska mo2e w kaZdym momencie realizaqi umowy

przeprowadzi6 kontrolq w siedzibie podmiotu uprawnionego, majqcq na celu

sprawdzenie stopnia realizacji dzialan wynikajqcych z zawartej umowy. Osoby

przeprowadzalqce kontrolq powinny mie6 zapewniony dostqp do ksiqg i innych

dokument6w dotyczqcych wydatk6w wynikajqcych z zawartej umowy w trakcie jej

trwania oraz przez okres 5 lat, liczqc od roku nastqpujqcego po roku, w kt6rym

zostala zakoftczona realizacja p rojektu.

6
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2. Po zakoficzeniu realizacji projektu i otrzymaniu prawidlowo sporzqdzonych

dokument6w, o kt6rych mowa w S 6 ust. 1, Agencja ma prawo dokona6 kontroli

na miejscu (dokumentacyjnej i fizycznq) wykonania warunkow zawartej umowy

zwiqzanej z realizacjq projektu przez podmiot uprawniony. Agencja zaslrzega

sobie prawo podjqcia czynno6ci w celu sprawdzenia, czy wlaSciciele gospodarstw

pasiecznych, z ktorych pobrano probki do analiz, zostali poinformowani o ich

wynikach.

3. Po zakoficzeniu kontroli uprawniony pracownik Agencji sporzqdza raport

z przeprowadzonej kontroli. Raport podpisywany jest przez kontrolera oraz przez

osobg uprawnionq do reprezentowania kontrolowanego. Raport sporzqdzany jest

w dw6ch egzemplarzach, z ktorych jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej,

drugi przekazywany jest do Centrali Agencji.

4. W przypadku, gdy raport z kontroli wskazuje na wystqpienie uchybiefi

i nieprawidlowo5ci w realizacji projektu, Agencja wzrya podmiot uprawniony do

zNo2enia wyjaSnien w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

s11
1. Na podstawie dokument6w, o ktorych mowa w S 6 ust. 1, raportu z kontroli,

o kt6rym mowa w S 10 ust. 3 (w przypadku, kiedy miala ona miejsce) oraz

wyjaSnien, o kt6rych mowa w S 10 ust.4, Agencja dokona rozliczenia niniejszej

umowy oraz wyliczenia naleZnej kwoty refundacji koszt6w poniesionych na

realizujq projektu do wysoko6ci okre6lonej w $ 3 ust. 1, z zastrzeZeniem ust. 2.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci przy realizacji czq6ci projektu,

Agencja moZe podjq6 decyzjq o nieuznaniu realizacji wykazujqcej uchybienia

czgSci projektu i zm n iejszen iu kwoty refu ndacj i.

3. Po rozliczeniu umowy iwyliczeniu naleZnej kwoty refundacji, Agencja przesyla do

podmiotu uprawnionego informacjg o przyznanq kwocie refundacji oraz notg

ksiqgowq uznaniowq.

4. Agencja dokona wyplaty plzyznanq kwoty refundacji na rachunek podmiotu

uprawnionego w terminie 30 dni od daty wystawienia informacji i noty ksiggowej,

o ktorych mowa w ust. 3.

s12
Agencja nie dokona refundacji koszt6w poniesionych na realizacjg projektu

w przypadku, gdy:
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1) podmiot uprawniony nie zlo2y w Agencji dokument6w, o kt6rych mowa

w S 6 ust. 1 w terminie okre6lonym w S 6 ust. 2,

2) ztohone dokumenty, o ktorych mowa w S 6 ust.1 sq nieprawidlowe, niekompletne,

nieczytelne lub nieodpowiadajqce wymaganiom okre6lonym w S 6 ust. 1,

3) podmiot uprawniony uniemozliwi przeprowadzenie kontroli, o kt6rych mowa

w $ 10,

4) stwierdzone zostanq ra2qce uchybienia i nieprawidlowo6ci dotyczqce realizacji

calo6ci projektu,

5) podmiot uprawniony naruszyf zobowiqzania wynikajqce z niniejszej umowy,

6) podmiot uprawniony dostarczyl falszywe dokumenty w celu uzyskania

dofi nan sowa nia ze Srod k6w Wspolnoty E u ropejskiej i Pa nstwa CzNonkowskiego.

lll, Postanowienia koficowe

s13
Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy mogE by6 wprowadzane tylko w formie

pisemnej pomiqdzy stronami umowy.

s14
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Unii

E u ro pej skiej or az przepisy kod eksu cywi I n ego.

s15
1. Podmiot uprawniony o6wiadcza, 2e zapoznal sig z ,,Warunkami ubiegania siq

o refundacjq koszt6w poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie

rynku produktow pszczelich w latach 201 612017, 2017 l2O1 8, 201 812019" .

2. Podmiot uprawniony o6wiadcza, 2e nie bgdzie ubiegal sig o dofinansowanie

z innych Srodk6w publicznych na dzialanta zwiqzane z realizacjq projektu.

s16
Podmiot uprawniony przyjmuje do wiadomo6ci, iz jego dane oraz otrzymane kwoty

z tytulu doplat mogq zosta6 opublikowane za po6rednictwem strony internetowej.

s17
Wszelkie spory i wqtpliwo6ci, jakie mogq wyniknq6 przy wykonaniu niniejszej umowy,

strony bedq staraty sie rozstrzygnq6 na drodze polubownej. W przypadku

nieosiqgnigcia porozumienia, stronom przysluguje prawo dochodzenia roszczeri na
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drodze postqpowania przed sqdem powszechnym wla6ciwym miejscowo dla siedziby

Agencji.

s18
Strony zgodnie ustalajq, 2e przez Agencjq w treSci niniejszej umowy naleZy rozumiec

Agencjg Rynku Rolnego (ARR), a takhe jej nastqpcow prawnych i/lub novvy podmiot,

kt6ry przejmie calo56 lub czq56 praw i obowiqzk6w lub zadafi po ARR, o ile odrgbny

przepis nie stanowi inaczej.

sle
Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze stron.

s20
Umowa wchodzi w 2ycie z dniem podpisania ieiprzez obie strony.

s21
Nastqpujq e zalqczni ki sta nowiq i nteg ra I nq czq56 u mowy :

Zalqczniknr 1 - Wykaz gospodarstw pasiecznych, z kt6rych pobrano pr6bki miodu do

analiz

Zalqcznik nr 2 - Formularz,,Wniosek o refundacje"

Zalqczniknr 3 - Wykaz koszt6w dodatkowych

AGENCJA PODM:OT UPRAWN10NY
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