
UMOWA nr Bl-pp 1300 1282120161 17

na realizacje projektu zakupu lek6w do zwalczania warrozy

w ramach mechanizmu WPR,,Wsparcie rynku produkt6w

pszczelich" realizowanego w sezonie 201 612017

zawarta w dniu

pomiqdzy:

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

NIP 525-000-78-79, REGON 006222434 (dalej avanq Agencjq) reprezentowanq

w celu podpisania umowy przez:

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

2. lrenq Blaszczyk - Dyrektora Biura Finansowo-Ksiggowego

a

Stowa rzysze n iem P szczelarzy Po ls kic h,, Po la n ka "

Pszczela Wola 9

23-109 Pszczela Wola

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

(daf ej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym pzez:

1. Roberta Chrzanowskiego - Wiceprezesa

2. Przemyslawa Gierchatowskiego - Wiceprezesa

3. Krystyng Stoklosq - 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 rozporzqdzenie 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),

- Ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu

chor6b zaka2nych zwierzqt (Dz. U. 22014 po2.1539),

zawarto umowe o nastqpujqcej tre6ci:

sl
Przedmiotem umowy jest realizaqa przez podmiot uprawniony projektu

nr 28212016 zlo2onego w Agencji w sezonie 201612017 w ramach mechanizmu

Wspolnej Polityki Rolnej ,,Wsparcie rynku produkt6w pszczelich".

Projekt, o kt6rym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu Srodk6w warrozob6jczych

realizowanego w ramach Srodka wsparcia ,,Zwalczanie inwazji pasozyt6w

i chorob pszcz6l, w szczegolno6ci warrozy".

s2
Podmiot uprawniony zobowiqzuje siQ do zakupu lek6w przeznaczonych do

zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej na podstawie przepis6w obowiqzujqcego prawa oraz ekologicznych

Srodk6w do walki zwarrozq (tj. kwasu mr6wkowego, szczawiowego, mlekowego

i octowego) wymienionych w rozporzqdzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia

5 wrze6nia 2008 r.

Podmiot uprawniony dokona realizacji projektu, o kt6rym mowa w S 1 ust. 1,

w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 lipca 2017 r.

2.

2.
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3.

4.

Leki do zwalczania warrozy zostanq zakupione u nastgpujqcego lekarza

weterynarii : Michala Jan ikowskiego.

Podmiot uprawniony ponosi wylqcznq odpowiedzialno6c wobec Agencji za

realizacjq projektu i jest wylqcznym podmiotem, z kt6rym Agencja bqdzie

rozliczae, wykonanie n iniejszej umowy.

Agencja nie ponosi odpowiedzialno6ci za roszczenia os6b trzecich mogqce

powstad w zwiqzku z realizaqq projektu przez podmiot uprawniony.

s3
Agencja dokona refundacji koszt6w poniesionych przez podmiot uprawniony na

realizacjg projektu okre6lonego w S 1, po jego wykonaniu zgodnie z warunkami

niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczajqcej 103717,92 zl (slownie: sto

trzy tysiqce siedemset siedemna6cie zlotych 921100) z czego:

1) 100 697,01 A bgdzie stanowila refundacja koszt6w podstawowych, nie

v,tylsza niZ9oo/o koszt6w netto wynikajqcych z dokument6w, o kt6rych mowa

w S 6 ust. 1, pkt 1)-4),

2) 3 020,91 zl bgdzie stanowila refundacja koszt6w dodatkowych netto

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

z zaslrzeheniem, 2e nie przekroczy ona 3% kwoty kosztow podstawowych

przyjgtych do refundacji.

W przypadku kiedy Agencja bgdzie posiadala wolne Srodki niewykorzystane

przez podmioty uprawnione w ramach um6w, we wszystkich kierunkach wsparcia

a podmiot uprawniony zlo2y dokumenty okre6lone w $ 6 ust. 1, pkt 1)-4)

uprawniajqce go do kwoty refundacji vryhszq niz okreSlona w $ 3 ust 1, Agencja

moZe wyplaci6 dodatkowq kwotq refundacji maksymalnie do wysoko6ci

stanowiqcel20% kwoty okre6lonej w S 3 ust 1.

W przypadku kosztow podstawowych refundacji podlegajq wylqcznie koszty:

1) zakupu lek6w, wynikajqce z przedloZonych faktur/rachunk6w, za kt6re

pfatnoSd zostala dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na

podmiot uprawniony przezlekarzy weterynarii wymienionych w S 2 ust. 3,

2\ zakupu ekologicznych Srodkow do walki z warozq wynikajqce

z przedloZonych faktur/rachunk6w, za kt6re platnoS6 zostala dokonana

przez podmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony,

3) poniesionewokresie okre6lonym w $ 2 ust. 2.

5.

2.

3.
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4. W przypadku koszt6w dodatkowych refundacji podlegajq wylqcznie koszty

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

1) okreSlone w zafqczniku nr 3 do niniejszej umowy,

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

3) poniesione w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do daty zakoficzenia

realizacji projektu okre6lonej w S 2 ust 2.

5. Podmiot uprawniony dokona pNatno6ci za zakupione Srodki warrozobojcze

w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

6. Refundacjq nie sq objqte wydatki poniesione na uslugq weterynaryjnq (leczenie).

l. Prawa i obowiazki podmiotu uprawnioneqo

s4
1. Odbiorcami Srodkow warrozobojczych zakupionych w ramach niniejszej umowy

mogq by6 jedynie producenci produkt6w pszczelich posiadajqcy weterynaryjny

numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

W przypadku odbioru ekologicznych Srodk6w do walki z warrczq, dodatkowo

posiadajqcy certyfi kat gospod arstwa e ko log icznego.

2. KaZdy producent produktow pszczelich, do kt6rego zostanq dostarczone leki,

zakupione w ramach niniejszej umowy, musi posiada6 ksiqzkq leczenia zwierzqt,

w kt6rej powinien byd dokonany wpis pzezlekarza weterynarii poSwiadczajqcy

rodzal i ilo5c zakupionego leku.

s5
1. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do prowadzenia odrqbnej ewidencji

rzeczowel ifinansowej w celu dokumentowania realizacji projektu.

2. W celu potwierdzenia wykonania zapis6w niniejszej umowy podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do posiadania pelnej dokumentacji 2r6dfowej poniesionych

koszt6w, a w szczeg6lno6ci:

1) w przypadku zakupu lekow - oryginal6w faktur/rachunkow wystawionych na

podmiot uprawniony pzez lekarza weterynarii wykonujqcego praktykg

weterynaryjnq, dokumentujqcych poniesione wydatki, z Wszczegolnieniem

nazwy leku, ilo6ci i ceny jednostkowej,

2) w przypadku zakupu ekologicznych Srodk6w do walki zwarcozE - oryginal6w

faktu r/rach u n kow wystawio nych na pod m iot u prawn ion y przez sprzedawcg,
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3.

dokumentujqcych poniesione wydatki, z Wszczeg6lnieniem nazwy, liczby

opakowari, pojemno6ci opakowania jednostkowego i ceny jednostkowej,

3) dokument6w potwierdzajqcych dokonanie platno6ci (przelewy bankowe,

pzekazy pocztowe, wyciqgi z rachunkow bankovvych),

4) wykazu odbiorc6w Srodkow warrozob6jczych wedNug wzoru stanowiqcego

zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy (odrgbny zalqcznik dla lekow, odrgbny

dla ekologicznych Srodk6w do walki zwarrozq),

5) kserokopii ksiqzek leczenia zwiezqt wydanych przez lekarza weterynarii,

o ktorych mowa w S 4 ust. 2, lub zbiorczej listy odbiorcow lek6w zawierajqcej

o6wiadczenie lekarza weterynarii, 2e dokonaf wpis6w do ksiq2ek leczenia

zwierzqt,

6) oryginal6w faktur/rachunkow i innych dokumentow, wystawionych na

podmiot uprawniony dokumentujqcych wydatki poniesione w ramach

koszt6w dodatkowych.

Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do przechowywania rzeczowej

i finansowej dokumentacji projektu, o kt6rej mowa w ust. 1 i 2 oraz innych

dokument6w zwiqzanych z realizagq niniejszej umovvy, przez okres

5 lat liczqc od roku nastqpujqcym po roku, w ktorym zostala zakoficzona

realizaqa projektu.

s6
W celu uzyskania refundacji poniesionych koszt6w, podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do zlo2enia w Agencji nastqpujqcych dokument6w:

1) oryginalu wniosku o wyplatq refundacji na formularzu stanowiqcym zaNqcznik

nr 2 do niniejszej umowy,

2) kserokopii faktur/rachunk6w wystawionych na podmiot uprawniony

potwierdzajqcych wydatkowane Srodki finansowe, po6wiadczonych pEez

Gl6wnego Ksiqgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upowaznione

zgodnie z KRS.

Agencja nie wymaga potwierdzenia za zgodno66 z oryginalem dokument6w

potwierdzajqcych wykonan ie dyspozycj i drogq elektron icznq zawierajqcych

adnotacjg, 2e zostaly sporzqdzone na podstawie ustawy Prawo bankowe

i nie vr4rmagajq dodatkowych podpis6w oraz stempla bankowego.

3) kserokopii dokument6w potwierdzajqcych dokonanie platnoSci (przelewy

bankowe, przekazy pocztowe, wyciqgi z rachunk6w bankowych),
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po5wiadczonych ptzez Gf6wnego Ksiggowego podmiotu uprawnionego lub

osoby upowaznione zgodnie z KRS,

4) imiennego wykazu odbiorc6w Srodk6w warrozob6jczych wedlug wzoru

stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykaz powinien zosta6

przekazany w pliku Excel, na no6niku elektronicznym (plyta CD) lub drogq

mailowq na adres sekretariat bi@arr.oov.pl (odrgbny zalqcznik dla lekow,

odrgbny dla ekologicznych Srodk6w do walki zwarrozq),

5) w przypadku koszt6w dodatkowych - kserokopii faktur/rachunk6w oraz

innych dokumentow wystawionych na podmiot u prawn iony potwierdzajqcych

wydatkowane Srodki finansowe, poSwiadczonych przez Glownego

Ksiggowego podmiotu uprawnionego lub osoby upowaZnione zgodnie

z KRS.

2. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1 nale2y zloZyc nie p62niej niZ ostatniego dnia

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

s7
Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do umozliwienia Agencji oraz Komisji

Europejskiej dokonywania kontroli prawidfowej realizacji warunk6w niniejszej umowy.

s8
1. W przypadku wykrycia, 2e cala kwota refundacji lub jej czq6c zostala nienaleZnie

wypNacona, 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 nienale2nie wypNaconej kwoty

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

Agencji dodatkowej kary w wysoko6ci stanowiqcej r6znicq pomigdzy kwotq

refundacji pienrvotnie wypfaconq a kwotq refundacji, do kt6rej byl uprawniony.

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

dokonania wplaty nienale2nej kwoty refundacji przez podmiot uprawniony na

konto Agencji.

se
1. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do pisemnego informowania Agencji

o wszystkich okolicznoSciach mogqcych zagrozic realizacji niniejszej umowy lub

mogqcych zagrozi1, dotrzymaniu terminu jej realizacji.
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3.

Podmiot uprawniony, na pisemne wystqpienie Agencji, jest zobowiqzany do

udzielenia pisemnej informacji o stanie realizacji niniejszej umowy.

Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umovvy podmiot

uprawniony zobowiqzany jest zlo2y6, do Agencji nie p62niej niz 30 dni przed datq

zakoficzenia realizaqi projektu okre6lonq w S 2 ust. 2.

ll. Prawa i obowiazki Aqencii

s10
1. Agencja oraz Komisja Europejska mo2e w kazdym momencie realizacji umowy

pzeprowadzi6 kontrolq w siedzibie podmiotu uprawnionego, majqcq na celu

sprawdzenie stopnia realizacji dziala(t wynikajqcych z zawartej umowy. Osoby

przeprowadzalqce kontrolq powinny miei zapewniony dostqp do ksiqg i innych

dokumentow dotyczqcych wydatkow wynikajqcych z zawartq umowy w trakcie jej

trwania onz przez okres 5 lat liczqc od roku nastgpujqcym po roku, w ktorym

zostala zakoficzona realizacja p roje ktu .

2. Po zakoficzeniu realizacji projektu i otrzymaniu prawidlowo sporzqdzonych

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

na miejscu (dokumentacyjnej i fizycznej) wykonania warunkow zawartej umowy

zwiqzanq z realizaqq projektu przez podmiot uprawniony. Agencja zastrzega

sobie prawo podjqcia czynno6ci w celu potwierdzenia przez odbiorc6w

zakupionych Srodk6w warrozob6jczych, 2e podmiot uprawniony zrealizowal

projekt zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

3. Po zakoficzeniu kontroli uprawniony pracownik Agencji sporzqdza raport

z przeprowadzonej kontroli. Raport podpisywany jest przez kontrolera oraz przez

osobq 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 nieprawidlowo6ci w realizacji projektu, Agencja v,tzpa podmiot uprawniony do

zlo2enia wyja6niefi w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

s11
1. Na podstawie dokumentow, 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
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wyjaSniefi, o ktorych mowa w S 10 ust.4, Agencja dokona rozliczenia niniejszej

umowy oraz wyliczenia naleznej kwoty refundacji koszt6w poniesionych na

realizacjq projektu nastqpujqco :

1) koszt6w podstawowych do wysoko6ci okreslonej w g 3 ust. 1 pkt 1),

zzastrzeZeniem ust.2 i$ 3 ust.2,

2) kosztow dodatkowych do vrrysoko5ci okre6lonej w S 3 ust. 1 pkt 2),

zzastrze2eniem ust. 2 i$ 3 ust. 2.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidfowoSci ptzy realizacjt czgsci projektu,

Agencja moze podjqc decyzjg o nieuznaniu realizacji wykazujqcej uchybienia

czg6ci projektu i zm n iejszen i u kwoty refu nd acj i.

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

podmiotu uprawnionego informacjg o przyznanej kwocie refundacji wraz z notq

ksiggowq uznaniowq.

4. Agencja dokona wyplaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu

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

o ktorych mowa w ust. 3.

s12
Agencja nie dokona refundacji koszt6w poniesionych na realizacjg projektu

w przypadku, gdy:

1) podmiot uprawniony nie zlo?y w Agencji dokument6w, o kt6rych mowa

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

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

niekompletne, nieczytelne lub nieodpowiadajqce wymaganiom okre6lonym

wS6ust. 1,

3) podmiot uprawniony uniemozliwi przeprowadzenie kontroli, o ktorych mowa

w$ 10,

4) stwierdzone zostanq ra2qce uchybienia lub nieprawidlowo6ci dotyczqce realizacji

caloSci projektu,

5) podmiot uprawniony naruszyl zobowiqzania wynikajqce z niniejszej umowy,

6) podmiot uprawniony dostarczyl fafszywe dokumenty w celu uzyskania

dofi nansow ania ze Srod k6w Wsp6lnoty E u ropejskiej i Pan stwa Czlo n kowskiego.
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lll. Postanowienia koncowe

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

pisemnej pomigdzy stronami umowy.

s14
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Unii

Eu ro pej skiej or az prze p i sy kod eksu cywi I n ego.

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

o refundacjg koszt6w poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie

rynku produ kt6w pszczelich w latach 2O1 612017, 2017 1201 8, 201 812019" .

2. Podmiot uprawniony o6wiadcza, 2e nie bqdzie ubiegal siq o dofinansowanie

z innych Srodkow publicznych na dziaf ania auiqzane z realizaQq projektu.

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

z tytulu doplat mogq zosta6 opublikowane za po6rednictwem strony internetowej

Agencji.

s17
Wszelkie spory i wqtpliwoSci, jakie mogE wyniknqc przy wykonaniu niniejszej umovq/,

strony bqdq staraty sie rozstrzygnq6 na drodze polubownej. W przypadku

nieosiqgniqcia porozumienia, stronom przysluguje prawo dochodzenia roszczefi na

drodze postqpowania przed sqdem powszechnym wla6ciwym miejscowo dla siedziby

Agencji.

s18
Strony zgodnie ustalajq, 2e przez Agencjg w tre6ci niniejszej umowy naleZy rozumie6

Agencjg Rynku Rolnego (ARR), atak2ejej nastqpc6w prawnych i/lub novvy podmiot,

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

przepis nie stanowi inaczej.

sle
Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla

kahdel ze stron.
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s20
Umowa wchodzi w 2ycie z dniem podpisania iej przez obie strony.

s21
Nastgpujqe zahqczniki stanowiq integralnq czqSd umowy:

Zatqc.zniknr 1 - Lista odbiorc6w lek6w

Zat4czniknr 2 - Formularz,,Wniosek o refundacjq"

Zatqczniknr 3 - Wykaz koszt6w dodatkowych

ACENCJA PODMiOT UPRAWN10NY
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