
UMOWA nr Bl-pp 1205156812016117

na realizacje projektu zakupu pszczol

w ramach mechanizmu WPR,,Wsparcie rynku produkt6w

pszczelich" realizowanego w sezonie 201612017

zawarta w dniu

pomiqdzy:

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

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

w celu podpisania umowy przez'.

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

2. lrenq Bfaszczyk - Dyrektora Biura Finansowo-Ksiqgowego

a

Stowarzysze n i e m 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

(dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez:

1 . Przemyslawa Gierchatowskiego - Wiceprezesa

2. Roberta Chrzanowskiego - Wiceprezesa

3. Krystynq Stoklosq - Skarbnika
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Majqc na wzglqdzie:

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

17 grudnia 2013 r. ustanawiajqce wspolnq organizacjq rynkow produkt6w rolnych

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

(WE) nr 103712001 i (WE) nr 123412007 (zpo2n. 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 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego

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

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

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

zawarlo umowg o nastqpujqcej tre6ci:

s1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez podmiot uprawniony projektu

nr 568/2016 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 zakupu matek, pakietow lub odkladow

pszczelich realizowanego w ramach Srodka wsparcia ,,Srodki majqce na celu

wsparcie zasiedlania uli we Wsp6lnocie".

s2
1. Podmiot uprawniony zobowiqzuje sig do zakupu matek pszczelich, pakiet6w

lub odklad6w na warunkach okre6lonych w niniejszej umowie.

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

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

3. Matki pszczele zostanq zakupione w pasiekach realizujqcych programy

hodowlane dla linii hodowlanych bgdqcych pod ocenq prowadzonqprzez podmiot

upowazniony przez ministra wlaSciwego ds. rolnictwa.

4. Pakiety lub odkfady pszczele zostanq zakupione w nastqpujqcych pasiekach:

o Adamek Wioletta - ul. Krakowska 58,32-120 Nowe Brzesko - max 50 sztuk,

. Grabowski Franciszek - ul. Westerplatte 17, 82-230 Nowy Staw - max

100 sztuk.
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. LiskiewiczZenon - ul. Nowy Swiat 10149,22-100 Chelm - max 100 sztuk,

. Miciuk A.D. - ul. Bilgorajska 26, 23-460 J6zef6w - max 350 sztuk,

. Nowak Pawel - ul. Borowa 35. 41-250 Czelad2 - max 50 sztuk.

5. Agencja publikuje na stronie internetowej pod adresem www.arr.qov.pl wykaz

pasiek dopuszczonych do sprzeda|y matek, pakietow i odkladow, ktore zloZyly

prawidlowe zaSwiadczenie o stanie zdrowia pszczol w pasiece. Wykaz jest

aktualizowany na bieZqco, po wptywie kolejnych za6wiadczen i zawiera:

1) nazwe i adres producenta,

2) datq, od ktorej sprzeda| od danego producenta podlega refundacji, tj. datq

wystawien ia za6wiadczenia.

6. Podmiot uprawniony ponosi wylqcznq odpowiedzialnoS6 wobec Agencji za

realizacjq projektu i jest wyfqcznym podmiotem, z ktorym Agencja bqdzie

rozliczac wykonanie n iniejszej umowy.

7. Agencja nie ponosi odpowiedzialnoSci za roszczenia osob trzecich mogqce

powsta6 w zwiqzku zrealizaqq projektu przez podmiot uprawniony.

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

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

niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczajqcej 107 223,00 zl (slownie: sto

siedem tysigcy dwie6cie dwadzieScia trzy zlote 00/100), z czego:

1\ 104100,00 zl bqdzie stanowila refundacja koszt6w podstawowych, nie

wylsza niZ70o/o kosztow netto wynikajqcych z dokumentow, o ktorych mowa

w S 8 ust. 1. pkt 1)-4), z zaslrzeheniem, 2e cena jednostkowa netto

pakietu/odkladu przyjgta do refundacji nie przekroczy 200 zllsztukq i cena

jednostkowa netto matki reprodukcyjnej przyjqta do refundacji nie przekroczy

200 zllsztukg.

2) 3123,00 zN bqdzie stanowila refundacja kosztow dodatkowych netto

wynikajqcych z dokument6w, o kt6rych mowa w S 8 ust. 1. pkt 5),

z zastrze2eniem, 2e nie przekroczy ona 3% kwoty koszt6w podstawowych

przyjqtych do refundacji.

2. W przypadku kosztow podstawowych refundacji (w wysokoSci do 70o/o) podlegajq

wylqcznie koszty netto zakupu pszczol'.
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1) wynikajqce z przedlozonych faktur/rachunkow, za kt6re platnoS6 zostafa

dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony

przezpasieki wymienione w S 2 ust. 3 i 4 oraz$ 4 ust.1,

2) poniesionewokresie okreSlonym wS 2ust.2,

3) za ktore podmiot uprawniony dokonal platnoSci w formie przelewu

bankowego lub p'zekazu pocztowego.

3. W przypadku kosztow dodatkowych refundacji podlegajq wylqcznie koszty

zwiqzane z przy gotowa n ie m i rea I iza cj q p roje ktu :

1) okre6lone w zalqczniku nr 3 do niniejszej umowy,

2) wynika jqce z przedlohonych faktur/rachunk6w i innych dokumentow,

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

realizacji projektu okreSlonej w S 2 ust 2.

l. Prawa i obowiazki podmiotu uprawnioneqo

s4
1. Zakup pszczol powinien byc dokonywany:

1) w przypadku matek pszczelich - w pasiekach realizujqcych programy

hodowlane dla linii hodowlanych, dla ktorych prowadzone sq ksiggi lub rejestry,

bgdqcych pod ocenq prowadzonq przez podmiot upowaZniony przez ministra

wla6ciwego ds. rolnictwa, ktore przedlo2q w Agencji przed rozpoczgciem

sprzeda2y za9w)adczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszcz6l w pasiece,

o kt6rym mowa w S 5 i zostanq wpisane na listg pasiek dopuszczonych do

sprzeda2y, dostgpnq na stronie Agencji pod adresem: www.arr.qov.pl.

2) w przypadku pakiet6w lub odklad6w pszczelich:

a) w pasiekach realizujqcych programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla

kt6rych prowadzone sq ksiggi lub rejestry, bgdqcych pod ocenE

prowadzonq przez podmiot upowazniony przez ministra wfa6ciwego ds.

rolnictwa, kt6re przedlo?q w Agencji przed rozpoczqciem sprzedaZy

za1wiadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszcz6l w pasiece, o ktorym

mowa w S 5, izostanq wpisane na listq pasiek dopuszczonych do

sprzedaZy, dostgpnq na stronie Agencji pod adresem: www.arr.qov.pl,

b) w pasiekach rekomendowanych przez podmiot uprawniony, bqdqcych pod

kontrolq weterynaryjnq, ktore przedlo?q w Agencji przed rozpoczgciem
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sprzedazy za$wiadczenie o stanie zdrowia pszczol w pasiece, o ktorym

mowa w S 5 i zostanq wpisane na listg pasiek dopuszczonych do

sprzedazy, dostqpnq na stronie Agencji pod adresem: www.arr.qov.pl.

Matki w kupowanych pakietach, odkfadach pszczelich muszE pochodzi6 od

matek reprodukcyjnych, pochodzqcych z pasiek realizujqcych programy

hodowlane dla linii hodowlanych, dla ktorych prowadzone sq ksiqgi lub

rejestry, bqdqcych pod ocenq prowadzonq pzez podmiot upowaZniony

przez ministra wlaSciwego ds. rolnictwa. Pochodzenie matek pszczelich

zakupionych w pakietach lub odkladach pszczelich powinno byc

potwierdzone w karcie pochodzenia.

2. Producent pakiet6w lub odkladow, na potrzeby mechanizmu ,,Wsparcie rynku

produkt6w pszczelich", nie mo2e wyprodukowac ich wigcej ni2 300% liczby

posiadanych rodzin na dzien zlo2enia oferty.

s5
1. ZaSwiadczenie o stanie zdrowia pszczol w pasiece dokonujqcej sprzeda2y matek,

pakietow i odkNadow pszczelich powinno zostac wydane przez lekarza weterynarii

wolnej praktyki, przed rozpoczeciem sprzeda2y w danym sezonie, na podstawie

badania klinicznego rodzin pszczelich w pasiece w kierunku warrozy, nosemozy,

zg n if ca eu ropejskiego, zg n ilca ame rykafi skiego oraz choroby roztoczowej.

2. Za$wiadcze n ie wete ryn a ryj n e powi n n o zawie r aC w szcze g 6 | n o6ci :

dane dotyczqce pasieki, w tym imig i nazwisko posiadacza zwierzqt adres, liczbg

rodzin pszczelich, datq wykonania badania klinicznego rodzin pszczelich,

o5wiadczenie o stanie zdrowotnym pasieki, okre6lone na podstawie badania

klinicznego rodzin pszczelich przeprowadzonego w pasiece,

pod pis i pieczqtkq lekarza weteryna ri i wystawiajEcego za6wiad czen ie,

datq jego wydania,

3. Stwierdzenie w pasiece objaw6w klinicznych przynajmniejjednej z nastqpujqcych

chorob pszczol: warrozy, nosemozy, zgnilca europejskiego, zgnilca

amerykariskiego oraz choroby roztoczowej, eliminuje jq z produkcji.

4. Podmiot uprawniony zobowiq2e sprzedawcow matek, pakietow i odklad6w

pszczelich, do zlo2enia w Agencji przed rozpoczeciem sprzeda2y za9wiadczenia,

o kt6rym mowa w S 5.
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s6
odbiorcami pszczol zakupionych w ramach niniejszej umowy mogq byc jedynie

producenci produkt6w pszczelich posiadajqcy weterynaryjny numer

identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

Producent produkt6w pszczelich (koficowy odbiorca pszczol) w danym sezonie

nie moze otrzyma6 wigcej matek, pakiet6w lub odklad6w pszczelich lqcznie, ni2

50o/o liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich na dziefi 30.09.2016 r.

Odbiorca pakietow lub odkladow, w danym sezonie nie moze otrzymac ich lqcznie

wigcej ni2 20o/o liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich na dziefi

30.09.2016 r.

Odbiorcami matek, pakiet6w lub odkladow pszczelich zakupionych w ramach

niniejszej umovvy nie mogq byc pasieki:

1) realizujqce programy hodowlane dla linii hodowlanych bqdqcych pod ocenE

prowadzona przez podmiot upowazniony przez ministra wlaSciwego ds.

rolnictwa,

2) rekomendowane przez podmiot uprawniony, kt6re dokonaty sprzedazy

pakiet6w lub odkladow pszczelich,

3) os6b pozostajqcych w zwiqzku mafZeriskim z osobami bqdqcymi

sprzedawcami odklad6w, pakiet6w i matek pszczelich, z wyjqtkiem kiedy

osoby te przedstawiq doku ment stwie rdzaj qcy rozdziel no6c majqtkowq.

W przypadku wykrycia, 2e podmiot uprawniony bgdzie ubiegal sig o refundacjg

kosztow zakupu pszczol do pasiek dokonujqcych ich sprzedazy, dana pasieka

zostanie wykluczona z udzialu w dzialaniu ,,Zakup pszczol", zarowno w zakresie

odbioru pszczol, jak i ich sprzeda2y na okres 3 lat, liczqc od roku nastqpujqcego

po roku, w kt6rym dany projekt jest realizowany.

s7
Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do prowadzenia odrqbnej ewidencji

rzeczowej ifinansowej w celu dokumentowania realizacji projektu.

W celu potwierdzenia wykonania zapis6w niniejszej umowy podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do posiadania pelnej dokumentacji 2rodlowej poniesionych

koszt6w, a w szczegolno6ci:

1) oryginal6w faktur/rachunk6w dokumentujqcych poniesione wydatki,

okreSlajqcych m.in. liczbq zakupionych matek, pakiet6w i odkfad6w

pszczelich oraz ich cenq jednostkowq,

3.

4.

2.
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3.

4.

2) dokument6w potwierdzajqcych dokonanie platno5ci (przelewy bankowe,

przekazy pocztowe, wyciqgi z rachunk6w bankowych),

3) dokument6w potwierdzajqcych pochodzenie zakupionych matek

pszczelich, jak r6wniez matek w zakupionych pakietach i odkladach,

4) wykazu odbiorc6w pszczol zakupionych w ramach realizacji niniejszej

umowy,

5) o6wiadczenia podmiotu uprawnionego o wydaniu pisemnych pokwitowafi

odbioru matek, pakiet6w i odkladow pszczelich zawierajqcych liczbg

odebranych pszczol, dane odbiorcy ijego podpis,

6) oryginalow faktur/rachunk6w i innych dokument6w, wystawionych na

podmiot uprawniony dokumentujqcych wydatki poniesione w ramach

koszt6w dodatkowych.

Wykaz odbiorcow pszczol, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4) powinien byc

sporzqdzony wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do przechowywania rzeczowei

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

dokumentow zwiqzanych z realizaqq niniejszej umo\ ry/, przez okres

5 lat liczqc od roku nastgpujqcego po roku, w kt6rym zostala zakonczona

realizacja projektu.

Podmiot uprawniony zobowiqzany jest wyda6 ka2demu odbiorcy pszczol pisemne

pokwitowanie odebranych matek, pakiet6w lub odktad6w pszczelich zawierajqce

liczbg odebranych pszczol, dane odbiorcy. Odbiorca winien powyzsze

pokwitowanie przechowywac przez okres 5 lat liczqc od roku nastqpujqcego po

roku, w ktorym zostala zakortczona realizacja projektu.

s8
W celu uzyskania refundacji poniesionych koszt6w, podmiot uprawniony

zobowiqzany jest do zlozenia w Agencji nastgpujqcych dokument6w:

1) oryginalu wniosku o wyplatq refundacji na formularzu stanowiqcym zalqczfik

nr 2 do niniejszej umowy,

2) kserokopii faktur/rachunkow wystawionych na podmiot uprawniony

potwierdzajqcych wydatkowane Srodki finansowe, po6wiadczonych przez

Gfownego Ksiggowego podmiotu uprawnionego lub osoby upowaZnione

zgodnie z KRS,

5.
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3) kserokopii dokumentow potwierdzajqcych dokonanie platno5ci przez

podmiot uprawniony (przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciqgi

z rachunk6w bankowych), po6wiadczonych przez Glownego Ksiqgowego

podmiotu uprawnionego lub osoby upowaZnione zgodnie z KRS.

Agencja nie wymaga potwierdzenia za zgodnoSc z oryginalem dokumentow

potwierdzajqcych wykona n ie dyspozycj i d rogq elektro n ic znq zawierajqcych

adnotacjq, ze zostaly sporzqdzone na podstawie ustawy Prawo bankowe

i nie wymagajq dodatkowych podpis6w oraz stempla bankowego.

4) wykazu odbiorc6w pszczol zakupionych w ramach realizaqi umowy,

sporzqdzonej wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do niniejszej

umowy. Wykaz odbiorcow pszczol powinien zostac przekazany w pliku Excel

na no6niku elektronicznym (plyta CD) lub drogq mailowq na adres:

sekretariat bi@arr.qov. pl,

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

i n nych doku mentow wystawionych na pod m iot u prawn iony potwie rd zajqcy ch

wydatkowane Srodki finansowe, po6wiadczonych pzez Gl6wnego

Ksiggowego podmiotu uprawnionego lub osoby upowaznione zgodnie

z KRS.

2. Dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1 naleZy zlo2yc nie p62niej niz ostatniego dnia

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

se
Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do umozliwienia Agencji oraz Komisji

Europejskiej dokonywania kontroli prawidlowej realizacji warunk6w niniejszej umowy.

s10
1. W przypadku wykrycia, 2e cala kwota refundacji lub jej czg56 zostafa nienaleZnie

wyplacona, podmiot uprawniony zobowiqzany jest do zwrotu nienale2nej kwoty

refundacji, wtaz 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 wpfaty na rzecz

Agencji dodatkowej kary w wysoko6ci stanowiqcej roznicg pomiqdzy kwotq

refundacji pienrotnie wyplaconq a kwotq refundacji, do ktorej byN uprawniony.
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3.

2.

3.

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

dokonania wptaty nienaleZnej kwoty refundacji przez podmiot uprawniony na

konto Agencji.

s11
Podmiot uprawniony zobowtqzany jest do pisemnego informowania Agencji

o wszystkich okolicznoSciach mogqcych zagrozic realizacji niniejszej umowy lub

mogqcych zagrozic dotrzymaniu terminu jej realizacji.

Podmiot uprawniony, na pisemne wystqpienie Agencji, jest zobowiqzany do

udzielenia pisemnej informacji o stanie realizacji niniejszej umovvy.

Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umowy podmiot

uprawniony zobowiqzany jest zlo?yc do Agencji nie po2niej niz 30 dni przed datq

zakortczenia realizacji projektu okre6lonq w S 2 ust. 2.

ll. Prawa i obowiazki Aqencii

s12
1. Agencja oraz Komisja Europejska mo2e w ka2dym momencie realizaqi umowy

przeprowadzic kontrolg w siedzibie podmiotu uprawnionego, majqcq na celu

sprawdzenie stopnia realizacji dziatafi wynikajqcych z zawartej umowy. Osoby

przeprowadzalqce kontrolq powinny mie6 zapewniony dostgp do ksiqg i innych

dokument6w dotyczqcych wydatkow wynikajqcych z zawartej umowy w trakcie jej

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

zostafa zakonczona realtzaila projektu.

2. Po zakoficzeniu realizacji projektu i otrzymaniu prawidlowo sporzqdzonych

dokument6w, o kt6rych mowa w S 8 ust. 1, Agencja ma prawo dokona6 kontroli

na miejscu (dokumentacyjnej i fizycznq) wykonania warunkow zawartej umowy

zwiqzanej z realizaqq projektu ptzez podmiot uprawniony. Agencja zaslrzega

sobie prawo podjqcia czynnoSci w celu potwierdzenia przez odbiorcow

zakupionych pszcz6l, 2e podmiot uprawniony zrealizowat projekt zgodnie

z warunkami niniejszej umowy.

3. Po zakofczeniu kontroli uprawniony pracownik Agencji sporzqdza raport

z przeprowadzonej kontroli. Raport podpisywany jest przez kontrolera oraz przez

osobq uprawnionq do reprezentowania kontrolowanego. Raport sporzqdzany jest
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w dwoch egzemplarzach, z kt6rych jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej,

drugi przekazywany jest do Centrali Agencji.

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

i nieprawidlowoSci w realizacji projektu, Agencja wzrya podmiot uprawniony do

zlohenia wyja5nien w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

s13

1. Na podstawie dokument6w, o kt6rych mowa w S 8 ust. 1, raportu z kontroli,

o kt6rym mowa w S 12 ust. 3 (w przypadku kiedy miala miejsce) oraz wyja5nieh,

o ktorych mowa w S 12 ust. 4, Agencja dokona rozliczenia niniejszej umowy oraz

wyliczenia naleznej kwoty refundacji koszt6w poniesionych na realizacjg projektu

nastgpujqco:

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

z zastrzeZeniem ust. 2 i 3,

2) kosztow dodatkowych do wysoko6ci okreSlonej w S 3 ust. 1 pkt 2).

2. W przypadku kiedy dany odbiorca koricowy dokona odbioru matek, pakietow

i odklad6w pszczelich w liczbie wigkszej ni? okreSlona w S 6 ust. 2,

z zastrzeZeniem $ 6 ust. 3, Agencja dokona redukcji kwoty refundacji o wartoSc

matek, pakiet6w lub odkladow przekraczajqcq dopuszczalnq liczbq odbioru.

W pierwszej kolejno5ci redukowane bqdq matki, pakiety i odklady o najnizszej

warto6ci.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci przy realizacji czq6ci projektu,

Agencja moze podjqc decyzjg o nieuznaniu realizacji wykazujqcej uchybienia

czqSci projektu i zmniejszeniu kwoty refundacji.

4. Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu nale2nej kwoty refundacji, Agencja przesyla do

podmiotu uprawnionego informacjg o pzyznanej kwocie refundacji oraz notq

ksiggowq uznaniowq.

5. Agencja dokona wyplaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu

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

uznaniowej, o kt6rych mowa w ust. 4.

s14
Agencja nie dokona refundacji koszt6w poniesionych na realizacjq projektu

w przypadku, gdy:

″ 鮭
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1) podmiot uprawniony nie zlo2y w Agencji dokument6w, o ktorych mowa w $ 8 ust.1

w terminie okre6lonym w S 8 ust. 2,

2) zlo2one dokumenty, o ktorych mowa w S 8 ust.1 sq nieprawidlowe, niekompletne,

nieczytelne lub nieodpowiadajqce wymaganiom okreSlonym w S 8 ust. 1,

3) podmiot uprawniony uniemozliwi przeprowadzenie kontroli, o kt6rych mowa

w$ 12,

4) stwierdzone zostanq ra2qce uchybienia lub nieprawidlowo6ci dotyczqce realizacji

calo6ci projektu,

5) podmiot uprawniony naruszyl zobowiqzania wynikajqce z niniejszej umowy,

6) podmiot uprawniony dostarczyl falszywe dokumenty w celu uzyskania

d ofi nan sowa nia ze 5 rod kow Wspol noty E u ropejskiej i Pan stwa Czlo n kowskiego.

lll. Postanowienia koncowe

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

pisemnej pomigdzy stronami umowy.

s16

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Unii

Europejskiq oraz przepisy kodeksu cywilnego.

s17
1. Podmiot uprawniony o6wiadcza, 2e zapoznal siq z ,,Warunkami ubiegania sig

o refundacjq kosztow poniesionych w ramach realizaqi mechanizmu Wsparcie

rynku prod u ktow pszczelich w latach 201 612017, 2017 1201 8, 201 81201 g" 
.

2. Podmiot uprawniony oSwiadcza, 2e nie bgdzie ubiegal siq o dofinansowanie

z innych Srodkow publicznych na dzialania zwiqzane z realizailq projektu.

s18
Podmiot uprawniony przyjmuje do wiadomo6ci, i2 jego dane oraz otrzymane kwoty

z tytulu doplat mogq zostac opublikowane za po6rednictwem strony internetowej

Agencji.

s1e
Wszelkie spory i wqtpliwo6ci, jakie mogq wyniknq6 przy wykonaniu niniejszej umowy,

strony bqdq staraty siQ rozstrzygnqc na drodze polubownej. W przypadku

nieosiqgniqcia porozumienia, stronom przysNuguje prawo dochodzenia roszczefi na

L
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drodze postgpowania przed sqdem powszechnym wla6ciwym miejscowo dla siedziby

Agencji.

s20
Strony zgodnie ustalajq, 2e przez Agencjg w treSci niniejszej umowy nale2y rozumiec

Agencjg Rynku Rolnego (ARR), ataklejej nastqpc6w prawnych i/lub nowy podmiot,

ktory przejmie calo6c lub czg56 praw i obowiqzkow lub zadan po ARR, o ile odrqbny

przepis nie stanowi inaczej.

s21
Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze stron.

s22
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

s23
N astqp ujq c,e zalqczni ki sta nowiq i nteg ra I nq czgS6 u mowy :

Zalqcznik nr 1 - v,rykaz odbiorcow pszczol

Zalqcznik nr 2 - formulaz ,,Wniosek o refundacjq"

Zalqcznik nr 3 - wykaz koszt6w dodatkowych

AGENCJA PODM:OT UPRAWN:ONY
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