UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014 – 2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

OPIS OPERACJI I W PODPROGRAMIE 2016 PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - obejmujący cele i wyniki realizacji projektu oraz
podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii (art. 19 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014)
I. NAZWA PROJEKTU
Projekt „Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego Operacji I - zakup żywności
w procedurze zamówień publicznych – Podprogram 2016” w ramach Programu
Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

2014-2020

(PO

PŻ),

współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

II. CELE PROJEKTU
Cel główny projektu:
„Dostarczenie

artykułów

spożywczych

do

magazynów

organizacji

partnerskich

regionalnych (OPR) przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu.”
Cele szczegółowe:
1. Przygotowanie

i

przeprowadzenie

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji
partnerskich regionalnych (OPR) wskazanych przez organizacje partnerskie
o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO);
2. Kontrola

dostaw

i

jakości

artykułów

spożywczych

realizowanych

przez

wykonawców;
3. Rozliczenie umów z wykonawcami i realizacja płatności dla wykonawców za
dostarczone artykuły spożywcze.

III. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany przez ARR w okresie od marca 2016 r. do lipca 2017 r. w ramach
Operacji I – „Zakup żywności” polega na realizacji działań przyczyniających się do
osiągnięcia ww. celów szczegółowych, a co za tym idzie do osiągnięcia celu głównego
projektu, tj. dostarczenia artykułów spożywczych do magazynów OPR przez wykonawców
wyłonionych w drodze przetargu, celem dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących
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w ramach Operacji II „Dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi” PO PŻ,
realizowanej przez cztery organizacje:


Federację Polskich Banków Żywności (FPBŻ),



Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS),



Caritas Polska,



Polski Czerwony Krzyż (PCK),

które w Podprogramie 2016 PO PŻ uczestniczą w charakterze OPO.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 1
Agencja Rynku Rolnego przeprowadziła trzy postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji
partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2016.
1. Postępowanie przetargowe 13/2016 rozstrzygnięte w dniu 20.06.2016 r.
Zawarto 13 umów z wykonawcami wyłonionymi w ww. postępowaniu:
 umowa nr POPŻ/W/01/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z PPHU „Rolpot” Spółką
Jawną Królewski i Panek na dostawę 6 651,120 t makaronu jajecznego o wartości
13 876 564,21 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/02/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z Pamapol S.A. na
dostawę 4 257,000 t groszku z marchewką o wartości 11 080 119,60 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/03/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z Pamapol S.A. na
dostawę 3 591,4752 t szynki drobiowej o wartości 38 917 225,26 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/04/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z Zakładem Produkcji
Spożywczej „Jamar” Szczepaniak Spółka Jawna na dostawę 1 702,912 t koncentratu
pomidorowego o wartości 8 609 497,34 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/05/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z Zakładem Produkcji
Spożywczej „Jamar” Szczepaniak Spółka Jawna na dostawę 1 596,816 t powideł
śliwkowych o wartości 7 697 286,10 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/06/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z Firmą HandlowoUsługową Danuta Będkowska na dostawę 5 321,400 t cukru białego o wartości
14 362 032,89 PLN brutto;
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 umowa nr POPŻ/W/07/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z Firmą HandlowoUsługową Danuta Będkowska na dostawę 5 321,700 tys. l oleju rzepakowego
o wartości 19 669 003,20 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/08/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. ze Spółdzielnią
Mleczarską „MLEKPOL” w Grajewie na dostawę 11 970,720 tys. l mleka UHT
o wartości 18 602 498,88 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/09/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z TDM „ARRTRANS”
S.A. na dostawę 4 257,000 t fasoli białej o wartości 11 468 153,66 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/10/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z TDM „ARRTRANS”
S.A. na dostawę 1 809,9424 t filetu z makreli w oleju o wartości 26 011 315,71 PLN
brutto;
 umowa nr POPŻ/W/11/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z KOOPEROL Sp. z o.o.
na dostawę 5 653,4112 t gulaszu wieprzowego z warzywami o wartości
36 293 203,88 PLN brutto;
 umowa nr POPŻ/W/12/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z DM „TRANSARR”
Sp. z o.o. na dostawę 2 660,500 t herbatników o wartości 15 017 112,44 PLN
brutto;
 umowa nr POPŻ/W/13/2016 zawarta w dniu 29.07.2016 r. z ALIMCO S.P.A. na
dostawę 6 650,400 t ryżu białego o wartości 16 654 124,54 PLN brutto.
2. Postępowanie przetargowe 37/2016 rozstrzygnięte w dniu 28.11.2016
W dniu 21.12.2016 r. zawarto umowę nr POPŻ/W/14/2016 z wykonawcą wyłonionym
w ww. postępowaniu, tj. ze Spółdzielnią Mleczarską MLEKOVITA na dostawę 3 193,000
t sera podpuszczkowego dojrzewającego o wartości 54 279 403,50 PLN brutto.
3. Postępowanie przetargowe 45/2016 rozstrzygnięte w dniu 16.12.2016
Zawarto dwie umowy z wykonawcą wyłonionym w III postępowaniu:


umowa nr POPŻ/W/15/2016 zawarta w dniu 19.01.2017 r. z Zakładami Mięsnymi
„Łmeat-Łuków” S.A. na dostawę 400,2048 t szynki wieprzowej mielonej o wartości
3 559 221,39 PLN brutto;
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umowa nr POPŻ/W/15/2016 zawarta w dniu 19.01.2017 r. z Zakładami Mięsnymi
„Łmeat-Łuków” S.A. na dostawę 213,6576 t pasztetu wieprzowego o wartości
1 177 787,52 PLN brutto.

Działania w ramach celu szczegółowego nr 2
W celu sprawdzenia czy dostarczane artykuły spożywcze spełniają wymagania określone
w dokumentacji przetargowej (SIWZ) oraz umowach z wykonawcami, w każdym miesiącu
realizacji dostaw Agencja Rynku Rolnego przeprowadza analizę ryzyka i typowanie do
kontroli dostaw i jakości artykułów spożywczych.
Kontrole dostaw i jakości artykułów spożywczych przeprowadzane są w magazynach OPR
podczas dostaw artykułów spożywczych.
Kontrole obejmują sprawdzenie:


ilości

dostarczonych

artykułów

spożywczych

(weryfikacja

zgodności

z harmonogramem dostaw oraz z dokumentacją dotyczącą danej dostawy),


prawidłowości oznakowania opakowań artykułów spożywczych (weryfikacja zgodności
informacji umieszczonych na opakowaniach z wymaganiami określonymi w umowie),



gwarancji jakości artykułów spożywczych (weryfikacja zgodności danych zawartych
w dokumencie z informacjami podanymi na opakowaniach artykułów spożywczych).

Po przeprowadzeniu kontroli dostaw, kontroler ARR potwierdza dokonanie odbioru
ilościowego artykułów spożywczych przez organizację partnerską.
Ponadto, podczas kontroli pobierane są próbki artykułów spożywczych do badań
jakościowych. Badania jakościowe przeprowadzane są w laboratoriach Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Mają one na celu sprawdzenie czy dostarczane
artykuły spożywcze spełniają wymagania jakościowe określone w umowach zawartych
z Wykonawcami.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 3
Zgodnie z zawartymi umowami wykonawcy zobowiązani są dostarczać do magazynów
OPR wskazanych przez FPBŻ, PKPS, Caritas Polska oraz PCK następujące artykuły
spożywcze: makaron jajeczny, groszek z marchewką, szynkę drobiową, koncentrat
pomidorowy, powidła śliwkowe, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT, fasolę białą, filet
z makreli w oleju, gulasz wieprzowy z warzywami, herbatniki, ryż biały, ser podpuszczkowy
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dojrzewający, szynkę wieprzową mieloną oraz pasztet wieprzowy.
Łącznie w Podprogramie 2016 w okresie od sierpnia 2016 r. do maja 2017 r. wykonawcy
zobowiązani są dostarczyć 65 251,2592 t ww. artykułów spożywczych za kwotę
297 274 550,12 PLN brutto.
Na podstawie przekazanych przez wykonawców wniosków o częściowe/całkowite
rozliczenie umowy oraz dokumentów potwierdzających zrealizowane dostawy, ARR
dokona

rozliczenia

umów

i

zrealizuje

płatności

za

dostawy.

Płatności

będą

sfinansowane w:
 85%

ze

środków

UE

(Europejskiego

Funduszu

Pomocy

Najbardziej

Potrzebującym),
 15% z budżetu krajowego.

IV. WYNIKI PROJEKTU
I postępowanie przetargowe
W ramach I postępowania przetargowego dostarczono następujące artykuły spożywcze:
makaron jajeczny, groszek z marchewką, szynkę drobiową, koncentrat pomidorowy,
powidła śliwkowe, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT, fasolę białą, filet z makreli
w oleju, gulasz wieprzowy z warzywami, herbatniki oraz ryż biały.
Dostawy zostały zrealizowane do magazynów OPR przez:
 PPHU "Rolpot" Spółka Jawna Królewski i Panek;
 Pamapol S.A.;
 Zakład Produkcji Spożywczej "Jamar" Szczepaniak Spółka Jawna;
 Firmę Handlowo-Usługową Danuta Będkowska;
 Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita;
 TDM „ARRTRANS” S.A.;
 KOOPEROL Sp. z o.o.;
 DM „TRANSARR" Sp. z o.o.;
 ALIMCO S.P.A.
Do magazynów OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności
dostarczono:
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 3 595, 2000 t makaronu jajecznego,
 2 301,000 t groszku z marchewką,
 1 941,4080 t szynki drobiowej,
 920,5760 t koncentratu pomidorowego,
 862,9920 t powideł śliwkowych,
 2 876,1600 t cukru białego,
 2 876,3100 tys. l oleju rzepakowego,
 6 471,3600 tys. l mleka UHT,
 2 301,0000 t fasoli białej,
 978,2752 t filetu z makreli w oleju,
 3 055,8384 t gulaszu wieprzowego z warzywami,
 1 438,2000 t herbatników,
 3 595,2000 t ryżu białego.

Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dostarczono:
 1 438,2000 t makaronu jajecznego,
 2 301,000 t groszku z marchewką,
 764,1216 t szynki drobiowej,
 362,4960 t koncentratu pomidorowego,
 339,7680 t powideł śliwkowych,
 1 132,3200 t cukru białego,
 1 132,3800 tys. l oleju rzepakowego,
 2 547,3600 tys. l mleka UHT,
 906,0000 t fasoli białej,
 385,1792 t filetu z makreli w oleju,
 1 202,9472 t gulaszu wieprzowego z warzywami,
 566,1000 t herbatników,
 1 415,2000 t ryżu białego.

Do magazynów OPR wskazanych przez Caritas Polska dostarczono:
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 1 160,3200 t makaronu jajecznego,
 742,80000 t groszku z marchewką,
 626,7456 t szynki drobiowej,
 296,9600 t koncentratu pomidorowego,
 278,4600 t powideł śliwkowych,
 928,2000 t cukru białego,
 928,2600 tys. l oleju rzepakowego,
 2 088,0000 tys. l mleka UHT,
 742,8000 t fasoli białej,
 315,8736 t filetu z makreli w oleju,
 986,2992 t gulaszu wieprzowego z warzywami,
 464,1000 t herbatników,
 1 160,0000 t ryżu białego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Czerwony Krzyż dostarczono:
 480,4800 t makaronu jajecznego,
 307,2000 t groszku z marchewką,
 259,2000 t szynki drobiowej,
 122,8800 t koncentratu pomidorowego,
 115,5960 t powideł śliwkowych,
 384,7200 t cukru białego,
 384,7500 tys. l oleju rzepakowego,
 864,0000 tys. l mleka UHT,
 307,2000 t fasoli białej,
 130,6144 t filetu z makreli w oleju,
 408,3264 t gulaszu wieprzowego z warzywami,
 192,1000 t herbatników,
 480,0000 t ryżu białego.
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II postępowanie przetargowe
W ramach II postępowania przetargowego dostarczono ser podpuszczkowy dojrzewający.
Dostawy do magazynów OPR zrealizowała Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita.
Do magazynów OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności, Polski
Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Polska i Polski Czerwony Krzyż dostarczono
odpowiednio:

1 726,0000

t,

679,50000

t,

557,0000

t

oraz

230,50000

t

sera

podpuszczkowego dojrzewającego.
III postępowanie przetargowe
W ramach III postępowania przetargowego dostarczono szynkę wieprzową mieloną
i pasztet wieprzowy. Dostawy ww. produktów zrealizowały Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków”
S.A.
Do magazynów OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności
dostarczono 216,1728 t szynki wieprzowej mielonej i 115,3152 t pasztetu wieprzowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dostarczono
85,0176 t szynki wieprzowej mielonej i 45,4272 t pasztetu wieprzowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Caritas Polska dostarczono 69,9840 t szynki
wieprzowej mielonej i 37,4400 t pasztetu wieprzowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Czerwony Krzyż dostarczono 29,0304 t
szynki wieprzowej mielonej i 15,4752 t pasztetu wieprzowego.
Łącznie w ramach projektu „Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego Operacji I zakup żywności w procedurze zamówień publicznych – Podprogram 2016”
dostarczono 65 251,2592 t artykułów spożywczych do wskazanych przez OPO
magazynów OPR.
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