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1. WPROWADZENIE
Celem działań jest zapewnienie powierzchni przechowalniczej dla zbóż objętych
interwencyjnym zakupem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
2. UCZESTNIK MECHANIZMU
Uczestnikiem mechanizmu jest przedsiębiorca, który zarejestrował się
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w ARR (szczegółowe zasady rejestracji
opisane są na stronie internetowej www.arr.gov.pl) i który złożył ofertę na
świadczenie usług przechowalniczych.
Podstawowym
warunkiem
zawarcia
Umów
na
świadczenie
usług
przechowalniczych z Przedsiębiorstwami przechowalniczymi jest uzyskanie
Świadectwa autoryzacji magazynu/ów.
3. AKTY PRAWNE
3.1 Akty prawne Unii Europejskiej
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarzadzania
nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78,
(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE)
nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549-607, ze zm.).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów
rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 671, ze zm.).
3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 906/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 w odniesieniu do wydatków w zakresie interwencji publicznej
(Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 1-17).
4. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca
2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania
finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz.
UE L 255 z 28.08.2014, str. 18-58).
5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia
2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych
i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów
dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255
z 28.08.2014, str. 59-124).
6. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego
przechowywania (Dz. Urz. UE L 206 z dnia 30.07.2016, str. 15-43).
7. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r.
ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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(UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego
przechowywania (Dz. Urz. UE L 206 z dnia 30.07.2016, str. 71-127).
3.2 Akty prawne krajowe
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. (Dz. U. Nr 166,
poz. 1611, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1065).
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
współpracy
pomiędzy
instytucjami
finansowymi
upoważnionymi
do
gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 78,
poz. 733, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380
ze zm.).
4. SKŁADANIE OFERT
4.1 Oferent zainteresowany świadczeniem usług przechowalniczych na rzecz ARR
składa ofertę, na Formularzu ofertowym na świadczenie usług
przechowalniczych Izb_P2_f1.
Oferowana powierzchnia magazynowa nie może być mniejsza niż 5 000 ton
(w przypadku, gdy magazyn nie posiada dostępu do rzeki, morza lub
połączenia kolejowego).
Agencja zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminów składania ofert.
4.2 Formularz ofertowy na świadczenie usług przechowalniczych, oferent może
uzyskać poprzez:
a) osobisty odbiór z OT ARR lub Centrali ARR;
b) wydruk ze strony internetowej ARR (www.arr.gov.pl).
4.3 Wypełniona i podpisana oferta na świadczenie usług przechowalniczych może
zostać złożona:
a) bezpośrednio w OT ARR właściwym ze względu na lokalizację
zgłaszanego magazynu;
b) poprzez przesłanie listem poleconym do właściwego OT ARR.
Oferta powinna zostać złożona wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa
w pkt 4.4, w zaklejonej kopercie, opatrzonej adresem właściwego OT ARR
i napisem „Oferta na świadczenie usług przechowalniczych – zboże”.
4.4 Oferent składający ofertę na świadczenie usług przechowalniczych zobowiązany
jest dołączyć do oferty:
a) plan sytuacyjny terenu, na którym położony jest magazyn z zaznaczeniem
usytuowania wszystkich obiektów, w tym m. in.:
• usytuowanie pomieszczeń magazynowych (płaskich i/lub baterii silosów);
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•

usytuowanie innych budowli z opisaniem ich przeznaczenia
budynek administracyjny, waga, budynek laboratorium itp.;
oznaczenie punktów przyjmowania i wydawania zboża.

•

np.:

b) schemat technologiczny wraz z pojemnościami oraz wymiarami pomieszczeń
przechowalniczych oferowanymi Agencji. Na schemacie winny być oznaczone
również miejsca zakładania plomb na pomieszczenia magazynowe, (jeśli
istnieje taka możliwość);
c) kserokopię aktualnego okresowego sprawozdania finansowego lub zeznania
podatkowego dla Oferentów nie objętych obowiązkiem sporządzania
okresowego sprawozdania finansowego, potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania
Oferenta;
d) oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem ciążących na nim
zobowiązań podatkowych lub oświadczenie, że zobowiązania rozłożone na
raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
e) oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem ciążących na nim składek
na ubezpieczenia społeczne lub oświadczenie, że zobowiązania rozłożone na
raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane albo oświadczenie, że
oferent nie podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne;
f) dokumenty określające status prawny Przedsiębiorstwa przechowalniczego:
•

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego uzyskany z Centralnej
Informacji KRS / wydruk komputerowy aktualnej informacji o podmiotach
wpisanych do KRS

•

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG);

lub

g) kopię dokumentu potwierdzającego, że magazyn jest własnością Oferenta lub
kopię umowy dzierżawy, poświadczoną za zgodność z oryginałem1;
h) oświadczenie Oferenta, że nie jest stroną ani uczestnikiem postępowania
sądowego, bankowego, administracyjnego, arbitrażowego lub jakiegokolwiek
innego postępowania, którego rozstrzygnięcie mogłoby spowodować
niekorzystny wpływ na jego sytuację majątkową i/lub prowadzoną działalność
gospodarczą;
i) pisemną deklarację wskazującą wybraną formę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę 110 EUR/t, mając do wyboru:
• gwarancję bankową,
• depozyt gotówkowy.
1

Umowa dzierżawy musi odpowiadać kryteriom zawartym w Załączniku Nr 1 do niniejszych
Warunków.
Uwaga: Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wyszczególniony w ppkt. f powinien być
wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia oferty i złożony w Agencji w
oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wyszczególnione w pkt: a, b, c, g, h, w przypadku utraty ważności w trakcie
obowiązywania umowy, powinny być uaktualniane pod rygorem nałożenia na
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Przedsiębiorstwo przechowalnicze kar umownych, o których mowa w umowie na świadczenie
usług przechowalniczych.

4.5 W przypadku, gdy Oferent złożył już w Agencji niektóre dokumenty, wymienione
w pkt 4.4 w związku z uczestnictwem w innym mechanizmie oraz gdy spełniają
one wymóg ważności, wówczas zobowiązany jest do złożenia pisemnego
oświadczenia, które powinno zawierać informacje dotyczące nazwy mechanizmu,
do którego dokumenty zostały załączone oraz że stan ujawniony w dokumentach
nie uległ zmianie.
Agencja może zażądać dodatkowo innych dokumentów.
4.6 Oferta spełnia wymogi formalno-prawne wówczas, gdy:
• dane Oferenta są zgodne z danymi w Centralnym Rejestrze
Przedsiębiorców;
• została złożona w formie określonej w pkt 4.1;
• jest czytelna i kompletna;
• została podpisana przez Oferenta lub osobę uprawnioną do
reprezentowania Oferenta;
• do oferty załączono dokumenty wymienione w pkt. 4.4 oraz dokumenty
załączone do oferty są kompletne i spełniają wymóg ważności.
4.7 W przypadku, jeśli oferta nie spełnia wymogów formalno-prawnych
wymienionych w pkt 4.6, zostaje odrzucona. W takim wypadku do Oferenta
przesyłana jest Informacja o odrzuceniu/nie przyjęciu oferty na świadczenie usług
przechowalniczych wraz z podaniem przyczyn w terminie 5 dni roboczych od
dnia wpływu oferty.
4.8 Oferent związany jest złożoną ofertą w zakresie oferowanych stawek do
ostatniego dnia roku gospodarczego, w trakcie, którego składana jest ważna
oferta.
5. AUTORYZACJA MAGAZYNÓW
5.1 Warunkiem zawarcia Umowy na świadczenie usług przechowalniczych jest
uzyskanie Świadectwa autoryzacji Izb_P2_f4.
5.2 Warunkiem uzyskania Świadectwa autoryzacji magazynu jest pozytywny wynik
kontroli autoryzacyjnej. Kryteria stawiane magazynom, które zainteresowane są
uzyskaniem Świadectwa autoryzacji zawarte są w Załączniku Nr 2 do niniejszych
Warunków.
5.3 Oferent, który złożył ważną ofertę na świadczenie usług przechowalniczych,
o terminie kontroli autoryzacyjnej zostanie powiadomiony przez właściwy OT
ARR.
5.4 Kontrola autoryzacyjna magazynu zostanie przeprowadzona przez pracownika
upoważnionego przez Agencję do dokonywania czynności kontrolnych.
5.5 W przypadku, jeśli magazyn nie spełnia kryteriów określonych w Załączniku Nr 2
do uzyskania autoryzacji, ARR prześle do Przedsiębiorstwa przechowalniczego
Zawiadomienie o nie przyznaniu autoryzacji Izb_P2_f3.
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5.6 Na podstawie przeprowadzonej kontroli autoryzacyjnej i jej ostatecznego wyniku,
magazyn
spełniający
wszystkie
niezbędne
kryteria
dla
magazynu
autoryzowanego, otrzymuje Świadectwo autoryzacji Izb_P2_f4.
5.7 Świadectwo autoryzacji przyznawane jest jedynie dla magazynu i pomieszczeń
magazynowych wyszczególnionych w złożonej ofercie.
5.8 Przyznane Świadectwo autoryzacji ważne jest bezterminowo.
5.9 Świadectwo autoryzacji może zostać cofnięte w przypadku, gdy w trakcie zleconej
przez Dyrektora OT ARR ponownej kontroli autoryzacyjnej, zostanie stwierdzone
naruszenie obowiązujących kryteriów dla magazynu.
5.10 Przyznanie Świadectwa autoryzacji nie zobowiązuje Agencji do przyjęcia oferty
na świadczenie usług przechowalniczych i zawarcia Umowy na świadczenie usług
przechowalniczych z Przedsiębiorstwem przechowalniczym.
6. UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZECHOWALNICZYCH
6.1 Przedsiębiorstwo przechowalnicze przed zawarciem umowy dokona wpłaty
wadium w kwocie 2 000 PLN (kwota stała, niezależnie od oferowanej
powierzchni przechowalniczej) na rachunek bankowy:
NRB: 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000
IBAN: PL 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000
BIC: NBPLPLPW
Nazwa banku: Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie
ul. Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
Wadium będzie pozostawać na koncie Agencji do czasu zakończenia realizacji
umowy, jako zabezpieczenie umownej powierzchni przechowalniczej, niezależnie
od zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 4.4 lit. i.
Uwaga: więcej informacji dotyczących dokonywania wpłat znajduje się na stronie internetowej ARR
www.arr.gov.pl w zakładce Finanse, Zabezpieczenia wykorzystywane w mechanizmach WPR.

6.2

Agencja zawrze Umowy na świadczenie usług przechowalniczych
z Przedsiębiorstwami przechowalniczymi, które zaoferują najkorzystniejsze
warunki przechowywania.

6.3 Przy wyborze, Agencja kierować będzie się następującymi kryteriami:
•
wysokością oferowanych stawek;
•
lokalizacją magazynów;
•
pojemnością oferowanej powierzchni magazynowej;
•
posiadaniem czynnych bocznic kolejowych;
•
zapotrzebowaniem Agencji na powierzchnię przechowalniczą.
6.4 W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na powierzchnię przechowalniczą,
Agencja może zwrócić się do Przedsiębiorstw przechowalniczych, których
magazyny uzyskały Świadectwo autoryzacji, a których oferty nie zostały przyjęte
do realizacji w danym roku gospodarczym, z zapytaniem czy i w jakim zakresie
ich oferty pozostają aktualne.
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6.5 Preferowane będą oferty tych Przedsiębiorstw przechowalniczych, które zaoferują
stawki (netto) za świadczenie usług przechowalniczych, nie wyższe niż:
- za przyjęcie*

1,64 - EUR/t

- za przechowywanie

0,05 - EUR/tonodobę

- za wydanie**

1,64 - EUR/t

Stawka za przyjęcie obejmuje wszystkie koszty z nim
a w szczególności koszty:
- fizycznego przemieszczania zbóż ze środków transportu do miejsca
przechowywania,
- ważenia zboża,
- pobierania próbek i analiza parametrów jakościowych zboża.

związane,

Stawka za przechowywanie obejmuje wszystkie koszty z nim związane,
a w szczególności koszty:
- wynajęcia pomieszczeń magazynowych,
- koszty ubezpieczenia,
- zabiegów konserwacyjnych, w tym zwalczania szkodników,
- corocznej inwentaryzacji,
- wentylacji pomieszczeń magazynowych,
- przemieszczenia zboża,
- oznaczenia gęstości ziarna w stanie zsypnym w trakcie kontroli fizycznej.
Stawka za wydanie/wycofanie obejmuje wszystkie koszty z nim związane,
a w szczególności koszty:
- ważenia zboża,
- pobierania próbek i analiza parametrów jakościowych,
- załadunku zboża na środki transportu.
* W przypadku przyjęcia zboża na zapasy interwencyjne (w ramach oferty/oferty przetargowej na
przejęcie zbóż w magazynie interwencyjnym), które usługowo było przechowywane w magazynie
Przedsiębiorstwa przechowalniczego, po jego przemieszczeniu do części magazynu objętej
umową, stosowana stawka za przyjęcie będzie obniżona o 0,60 EUR/tonę.

W przypadku przejęcia zboża w miejscu przechowywania stawka za przyjęcie nie ma
zastosowania.
** W przypadku wydania zboża z zapasów interwencyjnych, które nie opuszcza magazynu
Przedsiębiorstwa przechowalniczego:
- przy pozostawieniu zboża w dotychczasowych pomieszczeniach - stawka za wydanie nie ma
zastosowania,
- przy przemieszczeniu zboża do innej części magazynu - stosowana stawka za wydanie będzie
obniżona o 0,37 EUR/tonę.

6.6 Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane będzie do podania w formularzu
ofertowym stawek w EUR (netto).
6.7 Przedsiębiorstwo przechowalnicze będzie otrzymywało zapłatę w PLN za
przyjęcie, wydanie i za przechowywanie faktycznej ilości składowanego zboża,
wyliczaną wg kursu obowiązującego w dniu 1 października 2016 roku, który EBC
wyznaczył w dniu 30 września 2016 roku. Kurs ten wynosi 4,3192 PLN/EUR.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia Faktury,
którą Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest podpisać i odesłać do
Agencji.
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Faktury będą wystawiane przez Agencję na podstawie odrębnej umowy zawartej
pomiędzy Agencją a Przedsiębiorstwem przechowalniczym upoważniającym ARR
do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek
dokonującego dostawy towarów do usługodawcy, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 177, poz.1054, z późn. zm.).
6.8 Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do złożenia zabezpieczenia
należytego wykonania w formie:
• depozytu gotówkowego
lub
• gwarancji bankowej
zgodnie z zasadami składania zabezpieczeń określonymi w Załączniku Nr 3
do niniejszych Warunków.
6.9 Agencja zastrzega sobie prawo do ustalenia alternatywnego trybu postępowania
w danym roku gospodarczym w zakresie ubezpieczenia przechowywania zbóż
(ilości i jakości), jako instrumentu mającego na celu zabezpieczyć interesy
finansowe ARR (przechowywane zapasy).
6.10 Przedsiębiorstwo przechowalnicze ustali z właściwym OT ARR termin podpisania
umowy, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa
powinna zostać podpisana w siedzibie OT ARR w terminie 5 dni roboczych od
dnia skutecznego poinformowania Przedsiębiorstwa przechowalniczego o
warunkach umowy, tj.: przesłania umowy faksem lub pocztą elektroniczną.
Warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług przechowalniczych jest
podpisanie przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze odrębnej umowy, na
podstawie, której Agencja wystawiać będzie Faktury za świadczenie usług
przechowalniczych, o której mowa w pkt 6.7.
6.11 Wzór Umowy na świadczenie usług przechowalniczych stanowi Załącznik Nr 4
do niniejszych Warunków.
6.12

Przed zawarciem umowy na świadczenie usług przechowalniczych
Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do wydysponowania całości
zboża, które dotychczas było przechowywane w pomieszczeniach, które mają
zostać objęte umową.

6.13

W trakcie obowiązywania umowy Przedsiębiorstwo przechowalnicze
zobowiązane jest do utrzymania w gotowości przechowalniczej pomieszczeń
objętych umową.

6.14 Agencja nie będzie ponosić kosztów związanych z utrzymaniem w gotowości
powierzchni przechowalniczej objętej umową na świadczenie usług
przechowalniczych, która pozostaje niewykorzystana przez Agencję.
6.15 Przedsiębiorstwo przechowalnicze ma możliwość, w trakcie obowiązywania
umowy, wystąpić z pisemnym wnioskiem o redukcję umownej pojemności
pomieszczeń magazynowych będącej w gotowości przechowalniczej.
Agencja przy wyniku pozytywnym rozpatrzenia wniosku o redukcję umownej
pojemności pomieszczeń magazynowych, wyrazi zgodę na w/w redukcję,
w formie pisemnej.
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6.16

Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do przekazywania
do Agencji danych do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia mikotoksyn
w ziarnie zbóż przechowywanym w magazynie interwencyjnym.

6.17 Przedsiębiorstwo przechowalnicze, podczas przyjmowania zbóż do magazynu
interwencyjnego zobowiązane jest zwracać szczególną uwagę na ziarno zbóż
pod kątem objawów wskazujących na wystąpienie substancji skażających,
zwłaszcza mikotoksyn.
6.18 W przypadku złożenia odwołania od oceny organoleptycznej i parametrów
jakościowych przez dostawcę zboża do magazynu, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze zobowiązane jest do przechowania do wyjaśnienia partii zboża,
której dotyczy odwołanie, w wydzielonym pomieszczeniu w magazynie, do czasu
rozstrzygnięcia odwołania.
6.19 Jeżeli wyniki badań odwoławczych potwierdziły porażenie zboża chorobami
grzybowymi wówczas Przedsiębiorstwo przechowalnicze może żądać od
Sprzedającego pokrycia kosztów związanych z zabiegami dezynfekcyjnymi
pomieszczenia/pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane było
zboże do wyjaśnienia. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest do
zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem przechowalniczym w sprawie
kosztów dezynfekcji.
6.20. Przedsiębiorstwo przechowalnicze nie może wnosić roszczeń w stosunku do
Agencji z niewywiązania się z zobowiązań wynikających z pkt 6.19. przez
Sprzedającego.
6.21 Umowa na świadczenie usług przechowalniczych, pochodzących z przejęcia w
miejscu przechowywania zostanie podpisana wraz z Umową na interwencyjny
zakup zbóż z przejęciem w miejscu przechowywania, chyba, że umowa taka
została już wcześniej zawarta w formie pisemnej z Przedsiębiorstwem
przechowalniczym, wówczas zawierany jest aneks do Umowy na świadczenie
usług
przechowalniczych
zwiększający
odpowiednio
powierzchnię
przechowalniczą.
6.22 W przypadku nieodebrania przez Nabywcę zakupionego zboża w umownym
terminie, tj. w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy sprzedaży lub w terminie
określonym w umowie na pomoc żywnościową, Przedsiębiorstwo przechowalnicze
w ostatnim dniu wyznaczonym w umowie na odbiór zboża zobowiązane jest do
wystawienia dokumentu potwierdzającego wydanie na ilość zboża, która pozostała
do odbioru oraz ustali z Nabywcą warunki dalszego przechowywania tego zboża.
6.23 W przypadku zboża przeznaczonego na wywóz, wydanego w sposób opisany w
pkt 6.22, Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest zgodnie z Umową
na świadczenie usług przechowalniczych, umożliwić Agencji prowadzenie
czynności związanych z nadzorem zboża, w celu zapewnienia jego tożsamości.
7. SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY
Agencja
ARR
CRP
BPR

-

Skróty
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Rynku Rolnego
Centralny Rejestr Przedsiębiorców
Biuro Produktów Roślinnych
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KE
OT ARR
US
WPR
ZUS
EBC
IJHARS
JWZD

•
•
•
•

•
•
•
•

•

- Komisja Europejska
- Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
- Urząd Skarbowy
- Wspólna Polityka Rolna
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Europejski Bank Centralny
- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
- Jednostka Wykonująca Zadania Delegowane

Definicje
Autoryzacja magazynu − formalne stwierdzenie, na podstawie wyników kontroli
autoryzacyjnej ARR, że magazyn zgłoszony przez Przedsiębiorstwo
przechowalnicze spełnił kryteria dla magazynów autoryzowanych.
Data waluty – data (dzień) wyznaczenia kursu wymiany (EUR/PLN) przez
Europejski Bank Centralny, stosowanego zgodnie z art. 40 RDK 907/14.
Kontrola autoryzacyjna – kontrola fizyczna magazynu zgłoszonego przez
Przedsiębiorstwo przechowalnicze, które złożyło ofertę na świadczenie usług
przechowalniczych lub złożyło wniosek o przedłużenie świadectwa autoryzacji.
JWZD – laboratorium, któremu ARR deleguje funkcje związane z wykonywaniem
oznaczeń parametrów technologicznych, zawartości substancji skażających oraz
promieniotwórczości dla zbóż zakupowanych w ramach działań interwencyjnych.
W przypadku umów na przejęcie zbóż w miejscu ich przechowywania,
laboratorium dodatkowo wykonuje ocenę organoleptyczną oraz analizę
fizycznych parametrów jakościowych zboża.
Magazyn autoryzowany – magazyn, który uzyskał Świadectwo autoryzacji
w wyniku kontroli autoryzacyjnej przeprowadzonej przez OT ARR.
Magazyn interwencyjny – magazyn, z którym ARR zawarła umowę na
świadczenie usług przechowalniczych.
Nabywca – przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa na sprzedaż zbóż.
Ocena organoleptyczna – wstępna kontrola jakości ziarna zbóż przed
pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, obejmująca sprawdzenie:
- ogólnego stanu i jednolitości partii;
- zapachu;
- barwy;
- obecności szkodników i pozostałości po szkodnikach;
- widocznych oznak chorób grzybowych;
oraz orientacyjne określenie:
- wilgotności;
- czystości.
Kontrola ta ma na celu ogólną ocenę jakości i zdrowotności ziarna dostarczonego
do magazynu interwencyjnego lub znajdującego się w miejscu przechowywania
oraz umożliwienia decyzji, co do dalszego postępowania z partią zboża.
Oferent – zarejestrowana w CRP, osoba fizyczna lub prawna, która złożyła:
- ofertę/ofertę przetargową na przejęcie zbóż w ramach zakupu interwencyjnego,
- ofertę na świadczenie usług przechowalniczych,
- ofertę przetargową na sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych.
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• Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do
reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z odpisem z KRS lub wydrukiem z
CEIDG, a także jej pełnomocnicy.
• Pełnomocnik – osoba należycie umocowana do działania w imieniu
mocodawcy.
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną, niemająca
osobowości prawnej spółka prawa handlowego, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową.
• Przedsiębiorstwo przechowalnicze – przedsiębiorca prowadzący lub
posiadający tytuł prawny do magazynu i świadczący usługi przechowalnicze.
• Rok gospodarczy – okres rozpoczynający się 1 lipca a kończący 30 czerwca
następnego roku.
• Sprzedający – Przedsiębiorca, którego oferta sprzedaży zbóż została przyjęta
i z którym ARR zawarła umowę na zakup zbóż.
• Uczestnik mechanizmu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w CRP, która
jest uczestnikiem działań objętych mechanizmem „Interwencyjnego zakupu
i sprzedaży zbóż”.
• Właściwy OT ARR – OT ARR, na obszarze, którego znajduje się magazyn,
w którym przechowywane jest zboże, oferowane w ramach zakupu
interwencyjnego, magazyn zgłoszony przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze
do świadczenia usług przechowalniczych na rzecz ARR lub magazyn, w którym
przechowywane jest zboże przeznaczone na sprzedaż w ramach przetargu.
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie prawidłowej
realizacji wykonania przez przedsiębiorcę przyjętych zobowiązań, składane w
ARR w formie gwarancji uznanej przez Agencję instytucji finansowej lub w formie
depozytu gotówkowego na wydzielony rachunek bankowy ARR.

Adresy
● Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

● Oddziały Terenowe ARR – aktualne dane adresowe dostępne są na
stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl

8. ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE
Załącznik Nr 1
Dodatkowe warunki dla przedsiębiorców dysponujących magazynami
na podstawie umowy dzierżawy
Załącznik Nr 2
Kryteria dla magazynu autoryzowanego
Załącznik Nr 3
Zasady składania zabezpieczeń należytego wykonania umowy w
formie depozytu gotówkowego lub gwarancji uznanej przez Agencję
instytucji finansowej
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Załącznik Nr 4
Izb_P1_f2

Izb_P2_f1
Izb_P2_f2
Izb_P2_f3
Izb_P2_f4
Izb_P3_f7
Izb_P4_f1
Izb_P4_f2
Izb_P4_f3
Izb_P4_f4
Izb_P5_f1
Izb_P5_f3
Izb_P5_f4
Izb_P6_z3
Izb_P8_f1
Izb_P8_f2
Izb_P8_f3
Izb_P8_f4
Izb_P8_f5
Izb_P8_f6
Izb_P10_f1
Izb_P10_f2
Izb_P10_f3
Izb_P10_f4
Izb_P12_f2
Izb_P13_f2
Izb_P13_f3
Izb_P14_f1
Izb_P14_f2
Izb_P14_f3
Izb_P16_f2
Izb_P16_f3

Umowa na świadczenie usług przechowalniczych
Kwestionariusz danych do przeprowadzenia analizy ryzyka
wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w
magazynach interwencyjnych
Formularz ofertowy na świadczenie usług przechowalniczych
Informacja o odrzuceniu/nie przyjęciu oferty na świadczenie usług
przechowalniczych
Zawiadomienie o nie przyznaniu autoryzacji
Świadectwo autoryzacji
Polecenie dostawy
Dowód dostawy zbóż do magazynu
Dowód ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości
Poświadczenie przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym
Dowód wycofania zbóż z magazynu interwencyjnego
Poświadczenie przejęcia zbóż w miejscu przechowywania
Raport z kontroli zbóż
Dowód ustalenia wagi zbóż
Minimalne parametry jakościowe zbóż w zakupie interwencyjnym
Raport o zmianach w stanie zapasów
Miesięczny raport magazynowy
Roczna deklaracja o stanie zapasów
Wniosek o zapłatę
Wydruk wyliczenia należności za świadczenie usług przechowalniczych
Raport o stratach
Ocena parametrów jakościowych zbóż
Polecenie wydania zbóż z magazynu interwencyjnego
Dowód wydania zbóż z magazynu interwencyjnego
Dowód ustalenia wagi partii zbóż
Raport z kontroli fizycznej zbóż
Dowód wydania zbóż - Transfer do krajów UE
Sprawozdanie z analiz laboratoryjnych - Transfer do krajów UE
Dowód przemieszczenia zbóż wewnątrz magazynu
Dowód przyjęcia zbóż-przerzut międzymagazynowy
Dowód wydania zbóż-przerzut międzymagazynowy
Dowód wydania zbóż-pomoc żywnościowa
Sprawozdanie z analiz laboratoryjnych-pomoc żywnościowa
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Załącznik Nr 1 do „Warunków
uczestnictwa
przedsiębiorców
w
świadczeniu usług przechowalniczych
w roku 2016/2017”

Dodatkowe warunki dla przedsiębiorców dysponujących
magazynami na podstawie umowy dzierżawy
Niniejszy załącznik określa dodatkowe warunki, które spełnić musi Przedsiębiorstwo
przechowalnicze świadczące usługi przechowywania zbóż i które dysponuje
magazynem interwencyjnym na podstawie umowy dzierżawy.
1.

Umowa dzierżawy między właścicielem magazynu a Przedsiębiorstwem
przechowalniczym

zostać

powinna

przedłożona

w

celu

weryfikacji,

we właściwym OT ARR, w oryginale lub w formie kopii poświadczonej przez
notariusza za zgodność z oryginałem. Umowa ta powinna zachować ważność
przynajmniej do czasu wydysponowania z magazynu zboża stanowiącego
zapasy interwencyjne, a jej treść nie może zawierać postanowień sprzecznych
z interesami Agencji.
2.

Umowa

dzierżawy

obejmuje

cały

magazyn,

w

tym

pomieszczenia

przechowalnicze wraz z infrastrukturą, o której mowa w Załączniku Nr 2 do
„Warunków

uczestnictwa

przechowalniczych

w

roku

w

przedsiębiorców
2016/2017”

-

świadczeniu

Kryteria

dla

usług

magazynu

autoryzowanego.
3.

Postanowienia umowy dzierżawy nie mogą pozostawać w sprzeczności
z postanowieniami Umowy na świadczenie usług przechowalniczych, która jest
Załącznikiem Nr 4 do „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w świadczeniu
usług przechowalniczych w roku 2016/2017.”

4.

Pracownicy

dzierżawionego

magazynu

pozostają

z

Przedsiębiorstwem

przechowalniczym w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

Załącznik Nr 2 do „Warunków uczestnictwa
przedsiębiorców
w
świadczeniu
usług
przechowalniczych w roku 2016/2017”

KRYTERIA DLA MAGAZYNU AUTORYZOWANEGO
1. Ogólne wymagania stawiane magazynom:
• możliwość wydzielenia części magazynowej, w której będzie odrębnie
przechowywane zboże ARR;
• techniczne i organizacyjne możliwości odrębnego składowania co najmniej
jednego rodzaju zboża;
• dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników
o właściwych kwalifikacjach zawodowych do obsługi działań związanych
z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem oraz oceną parametrów
jakościowych zbóż, tj. magazyniera, pracowników magazynu, pracowników
laboratorium oraz rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek zboża;
• techniczne możliwości do:
- sprawnego wydania w ciągu miesiąca całej ilości zbóż przewidzianej do
przechowania w ramach zaoferowanej powierzchni przechowalniczej;
- ważenia przyjmowanego i wydawanego zboża na różnych środkach
transportu;
• posiadanie wag mających możliwość zważenia minimum 50 ton każda.
W szczególnych przypadkach dopuszczone będą magazyny posiadające wagi
mające możliwość zważenia 25 ton każda. Wagi powinny posiadać aktualne cechy
legalizacji (dotyczy również wag przesypowych).
2. Urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie magazynu:
• urządzenia do przewietrzania zboża;
• sprzęt służący do kontroli prawidłowości przechowywania zboża (termometr
wgłębny do mierzenia temperatury, aparatura do stałej kontroli i rejestracji
temperatury ziarna, higrometr do mierzenia wilgotności, sondy do pobierania
prób, przyrządy do sporządzania prób reprezentatywnych itp.);
• wyposażenie gwarantujące zachowanie warunków BHP i P. Poż. zgodnych
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Ogólny stan sanitarno – higieniczny i techniczny i inne wymagania:
• magazyn powinien być bardzo starannie wyczyszczony, suchy oraz wolny od
szkodników magazynowych, a sposób jego wcześniejszego użycia nie może
wywierać negatywnego wpływu na zboże podczas jego przechowywania;
• magazyn winien być poddany zabiegom dezynfekcyjnym odpowiednimi do tego
celu, dopuszczonymi do użytku środkami;
• oświetlenie w całym budynku, pozwalające na właściwe przeprowadzenie
kontroli zboża;
• odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem gryzoni, ptaków, a także
włamaniem i kradzieżą;
• możliwość rozładowania i załadowania każdej wielkości ciężarówki przewożącej
zboże, pod dachem lub w zadaszonym punkcie na terenie magazynu.
W przypadku magazynów płaskich dalsze wymagania dotyczą:
• możliwości wjechania i wyjechania z magazynu każdej wielkości ciężarówki wraz
z naczepą;

1

•
•
•
•

•

możliwości użycia podczas załadunku i wyładunku samobieżnego pojazdu
załadowczego oraz konieczności składowania zboża w pryzmie uformowanej w
sposób umożliwiający określenie ilości zboża poprzez jego obmiar;
podłóg, sufitów oraz ścian w obiekcie magazynowym, które mają być równe, bez
uszkodzeń o dobrej jakości, zabezpieczone przed możliwością zawilgocenia;
wyrównania powierzchni pryzmy w celu umożliwienia zweryfikowania objętości
zboża;
ścian magazynu, w których nie powinno być okien. Jeśli są, powinny zostać
zamalowane ciemną farbą lub zasłonięte np. płytami. Jeżeli ściany nie są
z betonu, właściciel jako środek zabezpieczenia powinien zastosować przy nich
elementy z betonu lub podobne. Elementy takie powinny być również
zastosowane w celu zabezpieczenia zboża przed jego wysypywaniem się na
powierzchnię przejazdową w magazynie (jeśli taka istnieje);
dachu magazynowego, który nie może być uszkodzony i powinien spełniać
wymagania przeciwpożarowe.

4. Posiadanie i stan techniczny laboratorium:
● laboratorium powinno być wyposażone w urządzenia posiadające aktualne cechy
legalizacji. Wymóg ten dotyczy wag, odważników, gęstościomierzy;
● laboratorium powinno posiadać pełne wyposażenie w sprzęt laboratoryjny,
pozwalający na wykonanie oznaczeń jakościowych zgodnie z wymogami
określonymi w załącznikach Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)
nr 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r., bądź wskazanymi w tym Rozporządzeniu
normami ISO lub metodami ICC dla następujących parametrów jakościowych:
- wilgotność ziarna,
- zanieczyszczenia,
- liczba opadania*,
- gęstość ziarna w stanie zsypnym,
dopuszcza się określanie tych wyróżników
- zawartość białka*,
urządzeniami techniki NIR
- wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’go*.
* nie dotyczy Przedsiębiorstw przechowalniczych zamierzających przechowywać jęczmień i/lub kukurydzę

● laboratorium powinno posiadać aktualny atest kalibracyjny aparatury NIR.

5. Przedsiębiorstwo przechowalnicze oraz magazyn zbożowy zobowiązane są do
przestrzegania następujących wytycznych:
a) posiadania
aktualnych
planów
pomieszczeń
magazynowych
wraz
z podaniem ich wymiarów, na podstawie których istnieje możliwość dokonania
pomiaru objętości przechowywanego w nich zboża. Schematy z wymiarami
geometrycznymi pomieszczeń magazynowych (silosy, komory itp.) dla
poszczególnych rodzajów zbóż muszą odpowiadać ich rzeczywistej objętości
przechowalniczej;
b) prowadzenia komputerowego rejestru operacji magazynowych odrębnie dla
każdego rodzaju zboża. Prowadzony przez magazyn rejestr powinien zawierać
informacje dotyczące daty, ilości i jakości zbóż przyjętych, przechowywanych i
wydanych. Wprowadzanie informacji do rejestru musi być przeprowadzane na
bieżąco, w dniu ich pozyskania;
c) obligatoryjnego składania w ARR comiesięcznych i rocznych raportów
magazynowych.

Dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 5 a, b, c winny być także dostępne w miejscu
składowania zbóż, dla pracowników ARR, innych upoważnionych organów kontrolnych oraz
przedstawicieli organów Wspólnoty.
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Załącznik Nr 3 do „Warunków
uczestnictwa
przedsiębiorców
w
świadczeniu usług przechowalniczych
w roku 2016/2017”

ZASADY SKŁADANIA ZABEZPIECZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W FORMIE DEPOZYTU GOTÓWKOWEGO I GWARANCJI UZNANEJ PRZEZ
AGENCJĘ INSTYTUCJI FINANSOWEJ
1.

Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do:
1) wniesienia na konto Agencji przed zawarciem umowy na świadczenie usług
przechowalniczych
jako
zabezpieczenie
umownej
powierzchni
przechowalniczej, wadium w wysokości 2 000 PLN, w formie depozytu
gotówkowego (kwota stała, niezależnie od oferowanej powierzchni
przechowalniczej)
oraz
2) złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako zabezpieczenia
wartości przechowywanego zboża lub/i ilości zboża dostarczanego do
magazynu, wynikającej z harmonogramu realizacji dostaw i/lub przejętego
w miejscu przechowywania, w jednej ze wskazanych poniżej formie*:
a)

depozytu gotówkowego wniesionego na konto Agencji w kwocie
wynikającej z iloczynu stawki 110 € i każdej tony zboża
przechowywanego lub/i dostarczanego w ramach harmonogramu
realizacji dostaw i/lub przejętego w miejscu przechowywania,
w przeliczeniu na PLN wg kursu obowiązującego w dniu 1 października
2016 roku, który EBC wyznaczył w dniu 30 września 2016 roku,
tj. 4,3192 PLN/EUR. Depozyt gotówkowy powinien zostać wniesiony na
konto Agencji na 3 dni przed pierwszą datą dostawy ujętą
w harmonogramie realizacji dostaw lub na 3 dni przed datą
warunkowego przejęcia w przypadku zakupu zboża w miejscu
przechowywania.

albo
b)

bezwarunkowej, nieodwołalnej gwarancji uznanej przez Agencję
instytucji finansowej, z którą Agencja podpisała umowę o współpracy,
w kwocie gwarantowanej wynikającej z iloczynu stawki 110 € i każdej
tony zboża przechowywanego lub/i dostarczanego w ramach
harmonogramu realizacji dostaw lub/i przejętego w miejscu
przechowywania, w przeliczeniu na PLN wg kursu obowiązującego
w dniu 1 października 2016 roku, który EBC, wyznaczył w dniu 30
września 2016 roku, tj. 4,3192 PLN/EUR. Skuteczna gwarancja
bankowa powinna zostać złożona w Agencji na 3 dni przed pierwszą
datą dostawy ujętą w harmonogramie realizacji dostaw lub na 3 dni
przed datą warunkowego przejęcia w przypadku zakupu zboża
w miejscu przechowywania.
Gwarancja powinna być wystawiona z terminem ważności nie krótszym
niż do 31 grudnia 2017 r., płatna na każde żądanie Agencji.

1

Przedsiębiorstwo przechowalnicze może również złożyć gwarancję na pełną
kwotę odpowiadającą umownej pojemności przechowalniczej.
Wzory gwarancji transakcji pojedynczej i zbiorczej, nr rachunku bankowego
Agencji oraz aktualny wykaz instytucji finansowych, które podpisały z Agencją
umowę o współpracy jak również szczegółowe zasady wnoszenia powyższych
form zabezpieczenia oraz ich zwrotu, znajdują się na stronie internetowej ARR
(www.arr.gov.pl).
2. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do przedłużania ważności
gwarancji na 90 dni przed upływem terminu jej obowiązywania.
3. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest
udokumentować dokonanie wpłaty wadium na konto Agencji, o którym mowa
w pkt. 1 ppkt.1).
4. Wadium, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1), zostanie zwolnione bez odsetek po
należytym wykonaniu umowy i po dostarczeniu do Agencji poprawnie
wypełnionego „Wniosku o zwrot zabezpieczenia - przedsiębiorca” wraz
z wymaganymi załącznikami.
Formularz „Wniosku o zwrot zabezpieczenia - przedsiębiorca” można pobrać
w Centrali Agencji lub ze strony internetowej Agencji (www.arr.gov.pl).
*Formy zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca
2014 r. oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
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Załącznik Nr 4 do „Warunków
uczestnictwa
przedsiębiorców
w
świadczeniu usług przechowalniczych
w roku 2016/2017”

WZÓR

UMOWA Nr ..................................
na świadczenie usług przechowalniczych
zawarta w dniu ............................... pomiędzy:
Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30,
NIP:

,

reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................
zwaną dalej „Agencją”
a
........................

z

siedzibą

w

…………..

przy

ul.

…………….,

zarejestrowaną/ym

...................................................................................................
NIP:
REGON:

,

reprezentowanym przez:
1. …..............................................................................................
2. …..............................................................................................
zwaną/ym dalej „Przedsiębiorstwem przechowalniczym”
§1
Niniejsza umowa określa:
1. Zasady i warunki przyjęcia, przechowywania i wydania przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze
zbóż przyjętych i zakupionych przez Agencję, oraz zasady naliczania i wypłacania przez Agencję
należności z tytułu świadczenia usług przechowalniczych.
2. Miejsce składowania zboża, tj. pszenicy i/lub jęczmienia i/lub kukurydzy z wyszczególnieniem
numerów (nazw) pomieszczeń magazynowych i ich pojemności (powierzchni przechowalniczej).
§2
Zboże, o którym mowa w § 1, pozostaje wyłącznie do dyspozycji Agencji.
§3
1. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do przechowywania na zlecenie Agencji, zboża
stanowiącego zapasy interwencyjne w ilości ……… ton o jakości określonej przez Agencję,
w

magazynie………………………………………………………..

przechowalniczych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy.

1

oraz

do

świadczenia

usług

2. Przedsiębiorstwo przechowalnicze otrzyma zapłatę za usługę przyjęcia, wydania i za
przechowywanie faktycznej ilości składowanego zboża.
§4
Przedsiębiorstwo przechowalnicze przed zawarciem umowy:
a) złożyło wraz z ofertą, w Agencji pisemną deklarację o wyborze formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, którą jest:
- gwarancja bankowa,
lub *
- depozyt gotówkowy,
b) wpłaciło

wadium

w

kwocie

2 000

PLN

jako

zabezpieczenie

umownej

powierzchni

przechowalniczej.
* wybrać właściwe
§5
Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane
jest

utrzymywania

do

poziomu

zabezpieczenia

należytego

wykonania

umowy,

w formie gwarancji bankowej/depozytu gotówkowego*, w wysokości nie niższej niż wartość zboża
faktycznie

przechowywanego

w

magazynie,

obliczonej

wg

stawki

110

€/tonę

zgodnie

z Załącznikiem Nr 3 do Warunków.
Skuteczna gwarancja bankowa powinna zostać złożona w Agencji na 3 dni przed pierwszą datą
dostawy zboża, ujętą w harmonogramie dostaw w przypadku zakupu zboża z dostawą do magazynu
interwencyjnego lub na dzień zawarcia umowy na zakup zboża w miejscu przechowywania.
*wybrać właściwe
§6
1. Przedsiębiorstwo przechowalnicze ponosi odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz
nienaruszalność przechowywanych zapasów interwencyjnych zbóż i zobowiązuje się do
przechowywania zboża w stanie nie pogorszonym w stosunku do parametrów jakościowych
wynikających z:
- Dowodów dostawy zbóż do magazynu Izb_P4_f1,
- Dowodów przyjęcia zbóż – przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f2,
- średnich ważonych parametrów jakościowych z Poświadczeń przejęcia zbóż w magazynie
interwencyjnym Izb_P4_f3,
- Poświadczenia przejęcia zbóż w miejscu przechowywania Izb_P5_f1.
2. Jakość zbóż przejętych na zapasy interwencyjne określona zostaje na podstawie:
a) w przypadku przejęcia zboża w miejscu przechowywania na podstawie:
- dokumentacji magazynowej Przedsiębiorstwa przechowalniczego
i/lub
- wyników analizy laboratoryjnej wykonanej w laboratorium jednostki wykonującej zadania
delegowane (JWZD).
b) w przypadku przejęcia zboża pochodzącego z dostaw do magazynu interwencyjnego, na
podstawie

wyników

analizy

laboratoryjnej
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wykonanej

w

laboratorium

przy

magazynie

interwencyjnym,

oprócz

wyników

parametrów

technologicznych

pszenicy

oznaczanych

w laboratorium jednostki wykonującej zadania delegowane (JWZD) lub na podstawie wyników
odwołań, wykonanych przez JWZD – jako średnia ważona jakość dla każdego pomieszczenia
magazynowego zgodnie z parametrami określonymi w Poświadczeniach przejęcia zbóż
w magazynie interwencyjnym Izb_P4_f3.
3. W

przypadku

określania

jakości

zboża

objętego

niniejszą

umową,

Przedsiębiorstwo

przechowalnicze zobowiązuje się do stosowania metod oznaczania wyróżników jakościowych
zgodnie z Załącznikiem do niniejszej umowy.
4. Zboże, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się przechowywać
w ilości ustalonej na podstawie:
a) dla zboża przejętego w miejscu przechowywania
- dokumentów magazynowych przyjęcia lub Dowodu ustalenia wagi zbóż Izb_P5_f4,
- Raportu z kontroli zbóż Izb_P5_f3,
- Poświadczenia przejęcia zbóż w miejscu przechowywania Izb_P5_f1,
b) dla zboża z dostawą do magazynu interwencyjnego
- Dowodów magazynowych przyjęcia,
- Dowodów ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości Izb_P4_f2,
- Dowodów dostawy zbóż do magazynu Izb_P4_f1,
- Poświadczenia przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym Izb_P4_f3,
c) ponadto:
- Dowodów magazynowych wydania,
- Dowodów wydania zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P10_f3,
- Dowodu wycofania zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P4_f4,
- Dowodów wydania zbóż - Transfer do krajów UE Izb_P13_f2,
- Dowodów przyjęcia zbóż - przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f2,
- Dowodów wydania zbóż - przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f3,
- Dowodów wydania zbóż – pomoc żywnościowa Izb_P16_f2,
- Dowodów ustalenia wagi partii zbóż Izb_P10_f4,
- Dowodów przemieszczenia zbóż wewnątrz magazynu Izb_P14_f1,
- Raportów o stratach Izb_P8_f6,
- Raport z kontroli fizycznej zbóż Izb_P12_f2.
5. Zmiany ilościowe zapasów mogą być dokonywane wyłącznie na pisemne zlecenie Agencji.
§7
1. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do przechowywania zboża przyjętego do
magazynu i zakupionego na zapasy interwencyjne Agencji w pomieszczeniach magazynowych
wyszczególnionych w planie sytuacyjnym, przedłożonym wraz z ofertą na świadczenie usług
przechowalniczych oraz w oznakowanych częściach magazynu, wg poniższego opisu zgodnego ze
schematem technologicznym.
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Magazyn (dokładny adres)
Miejscowość

Nazwa

Gmina

Województwo

Wyszczególnienie
komór /silosów
(wg schematu technologicznego)

L.p.

Nr
świadectwa
autoryzacji

Ilość umowna
(tony)

1.
2.
2. Agencja

zastrzega

sobie

prawo

do

założenia

plomb

w

pomieszczeniach,

w

których

przechowywane będą zapasy interwencyjne. O każdej czynności wymagającej zdjęcia plomb,
Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Agencji
w celu delegowania upoważnionego pracownika Agencji. Zdjęcie plomb wymaga obecności
pracownika Agencji, przedstawiciela innego upoważnionego przez Agencję organu kontrolnego lub
przedstawiciela właściwych organów UE.
3. Zboże stanowiące zapasy interwencyjne powinno być oznakowane poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu tabliczki z informacją dotyczącą zapasów zbóż wg wzoru Agencji, w tych
pomieszczeniach magazynowych, w których zboże jest przechowywane.
4. Przedsiębiorstwo

przechowalnicze

może

na

własny

koszt

dokonać

zmiany

miejsca

przechowywania zboża jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Agencji i jedynie do pomieszczeń
autoryzowanych. O konieczności zmiany miejsca przechowywania zboża, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze poinformuje niezwłocznie Agencję w formie pisemnej. Upoważniony pracownik
Agencji będzie nadzorował czynności związane z przemieszczeniem zboża.
5. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do aktualizowania planu sytuacyjnego
i schematu technologicznego, o których mowa w ust. 1 i przekazania tych dokumentów do Agencji
w terminie 5 dni roboczych od dnia wprowadzenia zmian.
6. Zboże musi być składowane w magazynie w sposób pozwalający na sprawdzenie jego ilości.
§8
1.

Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do:
a)

przedkładania

aktualnego

wyciągu

z

KRS, w

przypadku

każdej zmiany

wyciągu

(potwierdzonego notarialnie za zgodność z oryginałem) oraz innych dokumentów określonych
w Warunkach, wymaganych w trakcie trwania umowy;
b) przestrzegania kryteriów dla magazynów interwencyjnych określonych w Załączniku Nr 2 do
Warunków;
c) aktualizowania planu sytuacyjnego i schematu technologicznego, o których mowa w § 7 ust. 1
i przekazania tych dokumentów do Agencji w terminie 5 dni roboczych od dnia wprowadzenia
zmian.
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prowadzenia wymaganej przez Agencję odrębnej dokumentacji magazynowej, którą ma

d)

obowiązek przechowywać przez 5 lat, licząc od dnia wydysponowania zboża z magazynu
przez Agencję;
prowadzenia komputerowego rejestru operacji magazynowych odrębnie dla każdego rodzaju

e)

zboża. Prowadzony przez magazyn rejestr powinien zawierać informacje dotyczące daty,
ilości i jakości zbóż przyjętych, przechowywanych i wydanych. Wprowadzanie informacji do
rejestru musi być przeprowadzane na bieżąco, w dniu ich pozyskania;
udostępnienia pracownikom Agencji, innym upoważnionym przez Agencję organom

f)

kontrolnym oraz przedstawicielom właściwym organów UE:
−

rejestru stanu zapasów interwencyjnych zboża;

−

dokumentacji finansowo – księgowej;

−

dokumentacji potwierdzającej wymiary pomieszczeń magazynowych;

−

dokumentacji potwierdzającej stan zapasów;

−

dokumentacji

dot.

inwentaryzacji

zbóż

przeprowadzonej

w

ramach

gospodarki

magazynowej.
g)

wypełniania i terminowego przesyłania dokumentacji wynikającej z realizacji niniejszej umowy
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa przechowalniczego;

h)

prowadzenia rejestru pomiarów temperatury przechowywanego ziarna;

i)

odrębnego składowania zboża:
- pochodzącego z terenów skażonych, w tym odrębnie dla każdego dostawcy, do czasu
uzyskania wyników przeprowadzonej analizy tego zboża;
- przyjętego do wyjaśnienia, do czasu uzyskania wyników przeprowadzonej analizy
jakościowej tego zboża;

j)

terminowego przekazywanie Kwestionariusza danych do przeprowadzenia analizy ryzyka
wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w magazynach interwencyjnych
Izb_P1_f2;

k)

zwracania szczególnej uwagi, podczas przyjmowania zbóż do magazynu interwencyjnego, na
ziarno zbóż pod kątem objawów wskazujących na wystąpienie substancji skażających,
zwłaszcza mikotoksyn.

2.

W przypadku stwierdzenia, iż komputerowy rejestr operacji magazynowych i dokumentacja
magazynowa prowadzone są niezgodnie z wymogami, Agencja wezwie Przedsiębiorstwo
przechowalnicze do usunięcia uchybień. Jeżeli w wyznaczonym terminie Przedsiębiorstwo
przechowalnicze nie usunie uchybień, Agencja może rozwiązać umowę w trybie § 18.
§9

1.

W przypadku złożenia odwołania od oceny organoleptycznej i parametrów jakościowych przez
dostawcę zboża do magazynu, Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do
przechowania do wyjaśnienia partii zboża, której dotyczy odwołanie, w wydzielonym
pomieszczeniu w magazynie, do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
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2.

Jeżeli wyniki badań odwoławczych potwierdziły porażenie zboża chorobami grzybowymi
wówczas Przedsiębiorstwo przechowalnicze może żądać od Sprzedającego zboże na zapasy
interwencyjne, zwanego dalej „Sprzedającym”, kosztów związanych z zabiegami dezynfekcyjnymi
pomieszczenia/pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane było zboże do
wyjaśnienie. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest do zawarcia porozumienia z
Przedsiębiorcą przechowalniczym w sprawie kosztów dezynfekcji.

3. Przedsiębiorstwo przechowalnicze pokryje wszelkie koszty, które Agencja poniesie podczas
realizacji umów sprzedaży zboża, nieprzewidziane w niniejszej umowie oraz właściwych
przepisach krajowych i UE oraz wynikające z winy Przedsiębiorstwa.
§ 10
1. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do uzgodnienia harmonogramu realizacji
dostaw ze Sprzedającym, z uwzględnieniem:
a) dat i ilości dostaw zapewniających dostarczenie całości zbóż objętych umową na przejęcie
zbóż w magazynie interwencyjnym, w ciągu 60 dni licząc od daty wystawienia Polecenia
dostawy;
b) daty ostatniej dostawy, która nie powinna przekroczyć daty określonej w Poleceniu dostawy
zbóż, określonej przez Agencję. Odstępy czasowe między poszczególnymi dostawami nie
mogą być dłuższe niż 5 dni roboczych.
2. Przedsiębiorstwo przechowalnicze uzgodni harmonogram realizacji dostaw ze Sprzedającym
w terminie umożliwiającym Sprzedającemu złożenie harmonogramu w Oddziale Terenowym
Agencji na 7 dni roboczych przed datą pierwszej dostawy. Termin ten może zostać skrócony
w przypadku porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem przechowalniczym, Sprzedającym
i Agencją.
3. Agencja w uzasadnionych przypadkach może wskazać Sprzedającemu inny magazyn niż
pierwotnie zapisano w umowie na przejęcie zbóż w magazynie interwencyjnym ze Sprzedającym,
nawet po rozpoczęciu realizacji dostaw do Przedsiębiorstwa przechowalniczego wg pierwotnie
ustalonego

harmonogramu,

co

skutkować

będzie

zaniechaniem

realizacji

dostaw

do

Przedsiębiorstwa przechowalniczego.
4. Wniosek o zmianę harmonogramu realizacji dostaw może zostać złożony w Oddziale Terenowym
ARR nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem pierwszej dostawy zbóż do magazynu.
Termin ten może zostać skrócony w przypadku porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem
przechowalniczym, Sprzedającym i Agencją.
5. Osoba uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorstwa przechowalniczego zobowiązana jest do
terminowego

podpisywania

Poświadczenia

przejęcia

zbóż

w

miejscu

przechowywania

Izb_P5_f1/Poświadczenia przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym Izb_P4_f3, w celu
potwierdzenia zawartych w nim informacji. Poświadczenie przejęcia zbóż stanowi dowód przejęcia
zbóż na zapasy interwencyjne.
6. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do umożliwienia obecności upoważnionemu
przedstawicielowi Nabywcy zboża z zapasów interwencyjnych, zwanym dalej „Nabywcą”,
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w charakterze obserwatora, przy załadunku, pobieraniu próbek, analizie jakości oraz ważeniu
odbieranego zboża.
7. Przedsiębiorstwo

przechowalnicze

zobowiązuje

się

do

umożliwienia

Nabywcy

zboża/potencjalnemu Nabywcy zboża pobrania prób w celu przeprowadzenia analizy jakościowej
na podstawie pisemnej zgody Agencji oraz w obecności przedstawiciela Agencji. W przypadku
przemieszczenia zboża w celu pobrania prób do wykonania analizy parametrów jakościowych,
koszt przesypu ponosi Nabywca/potencjalny Nabywca zboża.
8. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do ustalenia z Nabywcą zboża (w terminie
umożliwiającym zapewnienie obecności pracownikowi Agencji w magazynie), harmonogramu
zapewniającego odbiór całej ilości zboża objętego umową w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy
sprzedaży

pomiędzy

Agencją

a

Nabywcą

zboża

lub

w

terminie

określonym

w umowie na pomoc żywnościową. W sytuacji nie odebrania zboża przez Nabywcę w umownym
terminie tj. 30 dni od daty podpisania umowy sprzedaży na:
a) rynek wewnętrzny - nie jest wymagane uzgodnienie i zatwierdzenie harmonogramu przez OT
ARR;
b) wywóz - jest wymagane uzgodnienie i zatwierdzenie harmonogramu przez OT ARR.
9. Przedsiębiorstwo

przechowalnicze

zobowiązuje

się

realizować

czynności

związane

ze

świadczeniem usług przechowalniczych, o których mowa w Warunkach, a w szczególności
z zachowaniem terminów wydania zboża.
10. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do umożliwienia odbioru całej ilości zbóż
przeznaczonych do wydania zgodnie z harmonogramem odbioru zbóż z magazynu, odpowiednio
dostosowując czas pracy. Wydanie zbóż musi nastąpić w nieprzekraczającym terminie
wyznaczonym jako ostateczna (i/lub częściowa) data odbioru przez Nabywcę określona w umowie
na sprzedaż zbóż i/lub na pomoc żywnościową.
11. Agencja poinformuje pisemnie Przedsiębiorstwo przechowalnicze o dacie zawarcia umowy
z przedsiębiorcą, któremu należy wydać zboże z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem na:
- sprzedaż,
- pomoc żywnościową,
- realizację transferu zbóż do innego kraju.
Informacja dotyczyć będzie również umownego terminu odbioru.
§ 11
1. Przyjęcie/wydanie zboża do/z magazynu dokumentowane będzie:
1) magazynowym dowodem przyjęcia:
- Pz depozyt - dowód przyjęcia zbóż do magazynu,
- Pz - dowód przejęcia zbóż na zapasy UE,
2) Dowodem dostawy zbóż do magazynu Izb_P4_f1,
3) Dowodem ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości Izb_P4_f2,
4) Dowodem przyjęcia zbóż – przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f2,
5) Poświadczeniem przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym Izb_P4_f3,
6) Rejestry magazynowe - dla przejęcia w miejscu przechowywania,
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7) Dowodem ustalenia wagi zbóż Izb_P5_f4 (jeżeli było przeważenie),
8) Poświadczeniem przejęcia zbóż w miejscu przechowywania Izb_P5_f1,
9) magazynowym dowodem wydania:
- dowód wydania zbóż z zapasów UE

- Wz depozyt

lub
dowód wydania zbóż wycofanych z magazynu,
- Wz - dowód wydania zbóż z zapasów UE, określający wagę i orientacyjne parametry
jakościowe wydanego zboża, ustalone metodą szybkiego pomiaru:
-

w

przypadku

transportu

kolejowego,

co

najmniej

na

każde

500

ton

wydysponowanego zboża,
- w przypadku transportu samochodowego dla każdego środka transportu.
10) Dowodem wydania zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P10_f3,
11) Dowodem wycofania zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P4_f4,
12) Dowodem wydania zbóż - pomoc żywnościowa Izb_P16_f2,
13) Sprawozdaniem z analiz laboratoryjnych – pomoc żywnościowa Izb_P16_f3,
14) Dowodem wydania zbóż - przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f3,
15) Dowodem wydania zbóż -Transfer do krajów UE Izb_P13_f2,
16) Sprawozdaniem z analiz laboratoryjnych - Transfer do krajów UE Izb_P13_f3,
17) formularzem Oceny parametrów jakościowych zbóż Izb_P10_f1,
18) Dowodem ustalenia wagi partii zbóż Izb_P10_f4.
2. Każda zmiana stanu ilościowego zapasów wynikająca z przyjęcia, wydania, stwierdzenia straty
bądź nadwyżki zboża, będzie każdorazowo potwierdzana magazynowymi dowodami przyjęcia,
wydania, raportami o stratach i nadwyżkach, których kopie Przedsiębiorstwo przechowalnicze ma
obowiązek przesłać do Agencji najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia lub
wydania towaru stwierdzenia straty/nadwyżki wraz z oryginałem Raportu o zmianach w stanie
zapasów Izb_P8_f1.
3. Raport o zmianach w stanie zapasów Izb_P8_f1 powinien zostać przesłany do Agencji łącznie
z dokumentami, stanowiącymi dowody dokonanych operacji magazynowych, tj. kopiami
magazynowych dowodów przyjęcia/wydania oraz oryginałami:
- Dowodów dostawy zbóż do magazynu Izb_P4_f1,
- Dowodów ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości Izb_P4_f2,
- Dowodów przyjęcia zbóż – przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f2,
- Dowodów wydania zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P10_f3,
- Dowodów wycofania zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P4_f4,
- Dowodów wydania zbóż – pomoc żywnościowa Izb_P16_f2,
- Dowodów wydania zbóż – przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f3,
- Dowodów wydania zbóż – Transfer do krajów UE Izb_P13_f2,
- Dowodów ustalenia wagi partii zbóż Izb_P10_f4,
- Dowodów przemieszczenia zbóż wewnątrz magazynu Izb_P14_f1,
- Raportów o stratach Izb_P8_f6.
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4. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do przesyłania do Agencji Miesięcznego
raportu magazynowego Izb_P8_f2, raz w miesiącu, w nieprzekraczalnym terminie do czwartego
dnia miesiąca następującego po tym, do którego się ten raport odnosi. Za datę przesłania raportu
uważa się kancelaryjną datę jego wpływu do Agencji. Ponadto Przedsiębiorstwo przechowalnicze
zobowiązane jest do przekazania dokumentacji dotyczącej przyjęcia, przechowywania oraz
wydania zbóż na każde żądanie Agencji.
5. Na wniosek Przedsiębiorstwa przechowalniczego w uzasadnionych przypadkach, zboże może
zostać przemieszczone do innego magazynu wskazanego przez Agencję. W tym przypadku
wszystkie koszty z tym związane, a w szczególności koszty wydania ze swojego magazynu,
transportu, ubytków transportowych i przyjęcia do magazynu wskazanego przez Agencję, ponosi
Przedsiębiorstwo przechowalnicze.
§ 12
1. Agencja lub inna upoważniona przez Agencję jednostka wykonująca zadania delegowane,
uprawniona jest do przeprowadzenia w magazynie Przedsiębiorstwa przechowalniczego, co
najmniej raz w roku, fizycznej kontroli stanów zapasów zbóż, warunków przechowywania oraz
dokumentacji i komputerowego rejestru operacji magazynowych.
2. W trakcie kontroli fizycznej koszt przemieszczenia zboża w przypadku zaistnienia konieczności
przesypu w celu pobrania prób do wykonania pełnej analizy parametrów jakościowych ponosi
Przedsiębiorstwo przechowalnicze.
3. Jeżeli w czasie kontroli fizycznej stanów ilościowych i jakościowych zbóż stwierdzone zostaną
jakiekolwiek nieprawidłowości i uchybienia, Agencja lub inna upoważniona przez Agencję
jednostka wykonująca zadania delegowane zwiększy zakres kontroli i obejmie nią większą ilość
zboża. W przypadku, gdy różnica pomiędzy ilością zbóż określoną metodą wolumetryczną,*
a ilością wynikającą z dokumentacji magazynowej jest większa niż 5% obie strony mogą zażądać
przeważenia zbóż.
* określenie ilości zboża metodą wolumetryczną odbędzie się wg szczegółowych zasad przyjętych przez
Agencję. Przedsiębiorstwo przechowalnicze może zwrócić się do Agencji w formie pisemnej o udzielenie
informacji dot. wykonywania tej metody.

4. Koszty związane z dodatkowym ważeniem zboża w magazynie interwencyjnym ponosi
Przedsiębiorstwo przechowalnicze w przypadku, gdy:
a)

ilość zboża ustalona w trakcie ważenia jest mniejsza niż zadeklarowana w dokumentacji
magazynowej,

b) brak uaktualnionych przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze wymiarów pomieszczeń
magazynowych jest przyczyną błędów w określeniu ilości zbóż metodą wolumetryczną.
Jeśli po zakończeniu ważenia okaże się, że ilość zboża ustalona podczas ważenia jest zgodna
z rejestrem stanu zapasów interwencyjnych lub stwierdzona różnica nie przekracza wartości
przyjętych jako dopuszczalne, wówczas koszty te ponosi Agencja. Nie mogą one jednak stanowić
kwoty wyższej niż 60% kwoty iloczynu ilości przeważonego zboża i stawki za wydanie określonej
w niniejszej umowie.
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5. W przypadku kontroli fizycznej, ocenę gęstości ziarna Przedsiębiorstwo przechowalnicze wykona
w laboratorium przy magazynie pokrywając koszty w ramach wynagrodzenia za przechowywanie.
6. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do poddania się wszelkim kontrolom
i czynnościom sprawdzającym, przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego
Agencji oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania
zasad realizacji mechanizmu „Interwencyjnego zakupu i sprzedaży zbóż” oraz stosownych
przepisów krajowych i UE.
§ 13
1. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do prowadzenia gospodarki magazynowej
zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa krajowego.
2. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do posiadania dokumentów świadczących
o przyjęciu, przechowywaniu i wydaniu zboża z magazynu, służących za podstawę do
sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych. Dokumenty te muszą w każdym momencie
umożliwiać identyfikację składowanych ilości zbóż, z uwzględnieniem ilości zakupionych lub/i
sprzedanych.
3. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do przygotowania rocznego raportu, który
powinien określać ilości będące na stanie w magazynie na dzień 30 września, w rozbiciu na:
rodzaje przechowywanego zboża i miejsce przechowywania, rok przyjęcia do przechowywania
oraz wyjaśnienie wszelkich napotkanych nieprawidłowości i uchybień. Powyższe informacje winny
zostać przesłane do Agencji w Rocznej deklaracji o stanie zapasów Izb_P8_f3, najpóźniej do dnia
15 października każdego roku, następującego po zakończeniu roku budżetowego.
§ 14
1. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do sprawnego wydania całej ilości zbóż
przechowywanej w ramach umownej powierzchni przechowalniczej zgodnie z harmonogramem.
2. Przedsiębiorstwo przechowalnicze w czasie trwania umowy zobowiązuje się do utrzymania
w ciągłej gotowości użytkowej wszystkich urządzeń, niezbędnych do przyjęcia i wydania zboża,
w tym bocznic kolejowych, jeżeli takie były czynne w momencie otrzymania Świadectwa
autoryzacji.
3. O ewentualnych naprawach urządzeń niezbędnych do przyjęcia i wydania zboża, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze zobowiązuje się niezwłocznie i na bieżąco pisemnie informować Agencję. Termin
konserwacji urządzeń powinien być ustalony na podstawie pisemnej zgody Agencji i nie powinien
zakłócać wydawania i przyjmowania zboża wg zawartych przez Agencję umów.
4. W

przypadku

odbioru

zboża

z

magazynu

transportem

kolejowym,

Przedsiębiorstwo

przechowalnicze, na pisemny wniosek nabywcy i na jego koszt, jako załadowca zboża na stacji
nadania, zobowiązany jest do zamawiania wagonów kolejowych zgodnie z obowiązującym
u przewoźnika regulaminem przewozu przesyłek towarowych. Ustalenia warunków, na jakich,
zostaną zamówione wagony powinny mieć formę pisemną.
5. W przypadku nie odebrania, przez Nabywcę, zakupionego zboża przeznaczonego na wywóz,
w umownym terminie tj. 30 dni od daty podpisania umowy sprzedaży, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze zobowiązane jest do:
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a) wystawienia, w ostatnim dniu wyznaczonym w umowie na odbiór zboża, Dowodu wydania
zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P10_f3,
b) wystawienia Dowodu ustalenia wagi partii zbóż Izb_P10_f4 (na podstawie dokumentacji
magazynowej),
c) wystawienia formularza Oceny parametrów jakościowych wydawanych zbóż Izb_P10_f1, na
podstawie danych z dokumentacji magazynowej, dotyczącej partii, które składają się na
ilość z Dowodu wydania zbóż,
d) ustalenia z Nabywcą zasad i warunków dalszego przechowywania nieodebranego zboża,
e) odrębnego składowania zboża w pomieszczeniach umożliwiających nałożenie plomb i
wyłączenie komór z umowy na świadczenie usług przechowalniczych,
f)

umożliwienia upoważnionemu pracownikowi Agencji nałożenie plomb,

g) poinformowania OT ARR o potrzebie zdjęcia plomb przez upoważnionego pracownika
Agencji (przemieszczenie, wydanie),
h) umożliwienia upoważnionemu pracownikowi Agencji nadzoru

podczas wypełniania

dokumentów związanych z przemieszczeniem lub wydaniem zboża, w celu zapewnienia
tożsamości zboża.
6. W przypadku nie odebrania, przez Nabywcę, zakupionego zboża przeznaczonego na rynek UE,
w umownym terminie tj. 30 dni od daty podpisania umowy sprzedaży lub w terminie określonym
w umowie na pomoc żywnościową, Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do:
a) wystawienia, w ostatnim dniu wyznaczonym w umowie na odbiór zboża, Dowodu wydania
zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P10_f3 (w przypadku sprzedaży zbóż) lub Dowodu
wydania zbóż – pomoc żywnościowa Izb_P16_f2 (w przypadku wydania zboża na pomoc
żywnościową),
b) wystawienia Dowodu ustalenia wagi partii zbóż Izb_P10_f4, na podstawie dokumentacji
magazynowej),
c) wystawienia

formularza

Oceny

parametrów

jakościowych

wydawanych

zbóż

Izb_P10_f1/Sprawozdania z analiz laboratoryjnych – pomoc żywnościowa Izb_P16_f3, na
podstawie danych z dokumentacji magazynowej, dotyczącej partii, które składają się na
ilość z Dowodu wydania zbóż,
d) ustalenia z Nabywcą zasad i warunków dalszego przechowywania nieodebranego zboża i
wyłączenie komór z umowy na świadczenie usług przechowalniczych.
7. Ilość zboża do wydania, o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 wynikać będzie ze stopnia realizacji
umowy i z dokumentacji magazynowej.
8. W przypadku nie odebrania, przez Nabywcę, zakupionego zboża, w umownym terminie tj. 30 dni
od daty podpisania umowy sprzedaży/ w terminie zawartym w umowie na pomoc żywnościową,
Agencja wypłaci Przedsiębiorstwu przechowalniczemu należność za wydanie zboża w ilości
wynikającej z dowodów wydania, o których mowa w ust. 5 lit. a i ust. 6 lit. a, wg stosownej stawki
określonej w § 15.
9. Jeżeli wyprowadzenie zbóż nastąpi przed otrzymaniem wyników badań jakościowych, ryzyko
odebrania zboża gorszej jakości niż wynikająca z dokumentacji magazynowej/ogłoszenia
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o przetargu na sprzedaż zbóż, ponosi Nabywca. W takim przypadku Nabywca może zgłosić swoje
roszczenia do Przedsiębiorstwa przechowalniczego.
§ 15
1. Za wykonanie kompleksowych usług przechowalniczych obejmujących przyjęcie, przechowywanie
i

wydanie/wycofanie

Przedsiębiorstwu

zbóż

z

magazynu

przechowalniczemu,

w

interwencyjnego,
terminach

Agencja

miesięcznych,

wypłacać

będzie

wynagrodzenie

wg następujących stawek:
Lp.

Rodzaj usługi

Stawki za świadczenie usług przechowalniczych
(netto)
……….. € /tonę

1.

Przyjęcie*

2.

Przechowywanie

.……….. €/tonodobę

3.

Wydanie**

………... €/tonę

* W przypadku przyjęcia zboża na zapasy interwencyjne (w ramach oferty/oferty przetargowej na

przejęcie zbóż w magazynie interwencyjnym), które usługowo było przechowywane w magazynie
Przedsiębiorstwa przechowalniczego, po jego przemieszczeniu do części magazynu objętej
umową, stosowana stawka za przyjęcie będzie obniżona o 0,60 EUR/tonę.

W przypadku przejęcia zboża w miejscu przechowywania stawka za przyjęcie nie ma
zastosowania.
** W przypadku wydania zboża z zapasów interwencyjnych, które nie opuszcza magazynu
Przedsiębiorstwa przechowalniczego:
- przy pozostawieniu zboża w dotychczasowych pomieszczeniach - stawka za wydanie nie ma
zastosowania,
- przy przemieszczeniu zboża do innej części magazynu - stosowana stawka za wydanie będzie
obniżona o 0,37 EUR/tonę.
Stawka za przyjęcie obejmuje wszystkie koszty z nim związane, a w szczególności koszty:
- fizycznego przemieszczania zbóż ze środków transportu do miejsca przechowywania,
- ważenia zboża,
- pobierania próbek i analiza parametrów jakościowych zboża.
Stawka za przechowywanie obejmuje wszystkie koszty z nim związane, a w szczególności koszty:
- wynajęcia pomieszczeń magazynowych,
- koszty ubezpieczenia,
- zabiegów konserwacyjnych, w tym zwalczania szkodników,
- corocznej inwentaryzacji,
- wentylacji pomieszczeń magazynowych,
- przemieszczenia zboża,
- oznaczenia gęstości ziarna w stanie zsypnym w trakcie kontroli fizycznej.
Stawka za wydanie/wycofanie obejmuje wszystkie koszty z nim związane, a w szczególności
koszty:
- ważenia zboża,
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- pobierania próbek i analiza parametrów jakościowych,
- załadunku zboża na środki transportu.
Przeliczenie EUR na PLN dokonywane będzie wg kursu obowiązującego w dniu 1 października
2016 roku, który EBC wyznaczył w dniu 30 września 2016 roku, tj. 4,3192 PLN/EUR.
2. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do dokonywania na swój koszt wszelkich
zabiegów konserwacyjnych mających na celu utrzymanie ilości i jakości zboża i parametrów
jakościowych wynikających z dokumentacji zakupu.
3. Na podstawie danych zawartych w niżej wymienionych dokumentach, przesyłanych przez
Przedsiębiorstwo przechowalnicze do Agencji, tj.:
- dowodu/dowodów dostawy zbóż do magazynu Izb_P4_f1,
- dowodu/dowodów przyjęcia zbóż - przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f2,
- dowodu/dowodów ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości Izb_P4_f2,
- poświadczenia przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym Izb_P4_f3,
- dowodu/dowodów wycofania zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P4_f4,
- dowodu ustalenia wagi zbóż Izb_P5_f4,
- poświadczenia przejęcia zbóż w miejscu przechowywania Izb_P5_f1,
- dowodu/dowodów wydania zbóż z magazynu interwencyjnego Izb_P10_f3,
- dowodu/dowodów wydania zbóż - pomoc żywnościowa Izb_P16_f2,
- dowodu/dowodów wydania zbóż - przerzut międzymagazynowy Izb_P14_f3,
- dowodu/dowodów wydania zbóż -Transfer do krajów UE Izb_P13_f2,
- dowodu/dowodów ustalenia wagi partii zbóż Izb_P10_f4,
- raportu/raportów o stratach Izb_P8_f6,
- miesięcznego raportu magazynowego Izb_P8_f2.
Agencja dokona wyliczenia należności za świadczenie usług przechowalniczych.
4. Wyliczenie to zostanie przesłane do Przedsiębiorstwa przechowalniczego na formularzu
Izb_P8_f5, wraz z wypełnionym zgodnie z wyliczeniem formularzem Wniosku o zapłatę Izb_P8_f4
oraz Fakturą. Dokumenty te zostaną wystawione w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który sporządzono Miesięczny raport magazynowy [Izb_P8_f2].
5. Warunkiem otrzymania zapłaty jest podpisanie i odesłanie do Agencji Wniosku o zapłatę Izb_P8_f4
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa przechowalniczego.
6. W przypadku braku akceptacji wyliczonej przez Agencję kwoty należności, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów wymienionych
w ust. 4, może złożyć umotywowane zastrzeżenia oraz odesłać dokumenty.
7. Agencja ustosunkuje się do zastrzeżeń Przedsiębiorstwa przechowalniczego w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich otrzymania i ponownie prześle Przedsiębiorstwu przechowalniczemu
dokumenty, o których mowa w ust. 4.
8. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia Faktury.
9. Faktury będą wystawiane przez Agencję na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy
Agencją a Przedsiębiorstwem przechowalniczym upoważniającym ARR do wystawiania faktur,
faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów do
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usługodawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
10. Agencja zastrzega sobie prawo wstrzymania dokonania zapłaty do czasu sprawdzenia
faktycznego stanu magazynowego przechowywanych zbóż.
§ 16
1. W przypadku:
a) nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. e, Agencja potrąci 20 %
miesięcznej wartości należnego Przedsiębiorstwu przechowalniczemu wynagrodzenia za
świadczenie usług przechowalniczych;
b) nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 4, Agencja nie wypłaci należności
z tytułu miesięcznego wynagrodzenia za przechowanie, co do ilości zbóż, w stosunku do
których Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane było zamówić wagony kolejowe;
c) nie wywiązania się przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze z obowiązków określonych w § 14
ust. 1 i 2, Agencja może obciążyć Przedsiębiorstwo przechowalnicze karą umowną
w wysokości stanowiącej równowartość dziesięciokrotnej kwoty należnej za przechowywanie
ilości zboża objętego umowami sprzedaży/ na pomoc żywnościową, za każdy dzień, w którym
nie został spełniony obowiązek Przedsiębiorstwa przechowalniczego dotyczący zachowania
ciągłości użytkowej urządzeń umożliwiających odbiór zbóż w wyznaczonym przez Agencję
terminie. Jeżeli w tym przypadku Nabywca poniesie dodatkowe koszty związane z opóźnionym
zaplanowanym wywozem zakupionego zboża i wystąpi z roszczeniem do Agencji, Agencja
obciąży Przedsiębiorstwo przechowalnicze kwotą w wysokości stanowiącej równowartość
udokumentowanej straty finansowej poniesionej przez Nabywcę;
d) nieterminowego dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 11, Agencja może naliczyć
Przedsiębiorstwu przechowalniczemu karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia
za przechowywanie zbóż w miesiącu, w którym nastąpiło nieterminowe dostarczenie
dokumentów;
e) nie uaktualnienia dokumentów, o których mowa w Warunkach uczestnictwa przedsiębiorców
w świadczeniu usług przechowalniczych w pkt 4.4 a, b, c w przypadku utraty ich ważności,
Agencja

może

potrącić

20

%

miesięcznej

wartości

należnego

Przedsiębiorstwu

przechowalniczemu wynagrodzenia za świadczenie usług przechowalniczych oraz może
rozwiązać umowę w trybie określonym w § 18 ust. 1.
2. W przypadku rozwiązania umowy w całości lub w części w trybie określonym w § 18 ust. 1
z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorstwa przechowalniczego, Przedsiębiorstwo to
zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 10 PLN za każdą tonę
przechowywanego zboża, w stosunku, do którego umowa została rozwiązana. Na poczet kary
umownej, Agencja będzie uprawniona do przejęcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wymienionego w § 4.
3. W przypadku braku możliwości przyjęcia zboża z winy Przedsiębiorstwa przechowalniczego do
pomieszczeń magazynowych będących w gotowości przechowalniczej, o których mowa w § 7 ust.
1, Agencja nie zapłaci wynagrodzenia za świadczenie usług przechowalniczych od momentu utraty
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zdolności przyjęcia zboża do daty przyjęcia zboża oraz może rozwiązać umowę w trybie
określonym w § 18 ust. 1.
4. W przypadku pogorszenia jakości przechowywanego zboża:
a) do poziomu poniżej minimalnych parametrów jakościowych zbóż w zakupie interwencyjnym,
określonych w formularzu Izb_P6_z3 lub/i powyżej dopuszczalnych norm ustanowionych dla
substancji skażających (np. mikotoksyn), Przedsiębiorstwo przechowalnicze zostanie obciążone
karą umowną, która będzie stanowić iloczyn ilości zbóż, (nie spełniających minimalnych
parametrów

jakościowych

lub/i

dopuszczalnych

norm

ustanowionych

dla

substancji

skażających), podstawowej ceny interwencyjnej (€/t), kursu obowiązującego w dniu
1 października 2016 roku w PLN/€, który EBC wyznaczył w dniu 30 września 2016 roku
i współczynnika 1,05. Jednakże, gdy cena rynkowa zboża będzie wyższa niż 105%
podstawowej ceny interwencyjnej to równowartość zboża nie spełniającego minimalnych
parametrów jakościowych zostanie wyliczona jako iloczyn ilości tego zboża, średniej ceny
rynkowej (PLN/t) i współczynnika 1,05.
b) do poziomu przy którym zboże przechowywane przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze
spełnia minimalne parametry jakościowe w zakupie interwencyjnym, określone w formularzu
Izb_P6_z3, Przedsiębiorstwo przechowalnicze zostanie obciążone karą umowną, która będzie
stanowić iloczyn ilości zbóż o pogorszonej jakości i stawki 50 PLN/t.
c) gdy zachodzi konieczność stwierdzenia faktycznej jego jakości (pod względem parametrów
fizycznych, technologicznych i zawartości substancji skażających) czyli wykonania analiz
laboratoryjnych, koszty z tym związane ponosi Przedsiębiorstwo przechowalnicze, które
zobowiązane jest wpłacić stosowną kwotę na poczet wykonania badań laboratoryjnych.
Aktualne stawki za wykonanie analiz laboratoryjnych dla zbóż znajdują się na stronie
internetowej Agencji.
5. Po dokonaniu zapłaty kary umownej, zboże niespełniające minimalnych parametrów jakościowych,
przechowywane w magazynie interwencyjnym przechodzi na własność Przedsiębiorstwa
przechowalniczego.
6. Przedsiębiorstwo przechowalnicze ponosi odpowiedzialność za wszelkie ponadnormatywne
niedobory oraz różnice stwierdzone między ilościami zbóż znajdującymi się w magazynie,
a określonymi w raportach dotyczących stanu zapasów przesyłanych do Agencji oraz w rejestrze
magazynowym.
7. Dopuszczalny poziom ubytków związanych z przechowywaniem zbóż zakupionych na zapasy
interwencyjne wynosi dla pszenicy i jęczmienia 0,2%, a dla kukurydzy 0,4%. Poziom ubytków
stanowi procent rzeczywistej ilości zbóż wprowadzonych do magazynu i przejętych w danym roku
budżetowym, powiększonych o ilości znajdujące się w magazynie na koniec ostatniego dnia
poprzedniego roku budżetowego, tj. 30 września 2017 roku.
8. W przypadku:
-

powstania ponadnormatywnych ubytków zbóż w stosunku do stanu ewidencyjnego;

-

nieprawidłowości

w

zakresie

magazynowania

zapasów,

konserwacji

o nienaruszalność stanu zapasów, w wyniku czego powstały ubytki;
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oraz

dbałości

Przedsiębiorstwo przechowalnicze zostanie obciążone karą umowną, która będzie stanowić
iloczyn ponadnormatywnych ubytków zbóż, podstawowej ceny interwencyjnej (€/t), kursu
obowiązującego w dniu 1 października 2016 roku w PLN/€, który EBC wyznaczył w dniu
30 września 2016 roku i współczynnika 1,05. Jednakże, gdy cena rynkowa zboża będzie
wyższa niż 105% podstawowej ceny interwencyjnej to równowartość ponadnormatywnych
ubytków zboża zostanie wyliczona jako iloczyn ilości tego zboża, średniej ceny rynkowej (PLN/t)
i współczynnika 1,05.
9. W przypadku cofnięcia Świadectwa autoryzacji magazynu, o którym mowa w § 7 ust. 1, Agencja
wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usług przechowalniczych od momentu utraty
ważności w/w dokumentu, obciąży Przedsiębiorstwo przechowalnicze wszystkimi kosztami
przemieszczenia zboża do innego magazynu, a w szczególności wydania z własnego magazynu,
transportu i przyjęcia do wskazanego magazynu oraz może rozwiązać umowę w trybie określonym
w § 18 ust. 1.
10. Obciążenie Przedsiębiorstwa przechowalniczego karą umowną lub/i odszkodowaniem nastąpi na
podstawie noty księgowej „obciążeniowej”. Nota zawierać będzie m.in. termin zapłaty należności.
11. W przypadku, jeśli Przedsiębiorstwo przechowalnicze nie dokona zapłaty kary umownej lub/i
odszkodowania w terminie określonym w nocie księgowej „obciążeniowej”, Agencja dokona
potrącenia wierzytelności w pierwszej kolejności z wynagrodzenia za świadczenie usług
przechowalniczych.
Jeżeli kwota wierzytelności będzie wyższa niż kwota wynagrodzenia za świadczenie usług
przechowalniczych, Agencja przejmie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie
odpowiadającej wysokości kary umownej lub/i odszkodowania pozostałej do zapłaty wraz
z odsetkami ustawowymi.
12. Agencja zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 17
1. Agencja nie ubezpiecza zboża składowanego na zapasach interwencyjnych w magazynie
Przedsiębiorstwa przechowalniczego. Interesy Agencji w tym zakresie chroni zabezpieczenie
należytego wykonania umowy określone w Załączniku Nr 3 do Warunków, o którym mowa w § 4.
2. Wszelkie straty zboża powstałe wskutek zdarzeń takich jak miedzy innymi: kradzież,
sprzeniewierzenie mienia, pożar, powódź, itp., egzekwowane będą z zabezpieczenia gwarancją
bankową uznanej przez Agencje instytucji finansowej, stanowiącą zabezpieczenie interesów
Agencji.
3. O wystąpieniu szkody wynikłej ze zdarzenia losowego (kradzież, sprzeniewierzenie mienia, pożar,
powódź, itp.), Przedsiębiorstwo przechowalnicze ma obowiązek:
a) niezwłocznego zawiadamiania o szkodzie Agencji,
b) umożliwienia sporządzenia protokołu szkodowego z udziałem przedstawiciela Agencji,
w celu określenia przyczyn i wielkości szkody.
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4. Przedsiębiorstwo przechowalnicze ma obowiązek uzyskania protokołów służb powiadomionych
o zaistniałej szkodzie (policja, straż pożarna, dozór techniczny) i innych dokumentów stosownych
dla zdarzenia, które pozwolą na likwidację szkody.
5. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Agencji na
piśmie

o

każdej

reprezentujących,

zmianie
a

także

formy
o

własności

wszczęciu

Przedsiębiorstwa

postępowania

przechowalniczego,

likwidacyjnego,

układowego

osób
lub

upadłościowego oraz o innych zmianach, które mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy.
§ 18
1. Agencja może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w wyniku stwierdzenia
nienależytego wykonania umowy, a w szczególności w przypadku:
a) nie złożenia w terminach przewidzianych w niniejszej umowie, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, określonego w § 4;
b) nie przedłużenia terminu obowiązywania gwarancji bankowej;
c) zastrzeżonym w § 8 ust. 2 oraz § 16 ust. 1 lit. e) oraz ust. 6 i 7;
d) pogorszenia parametrów jakościowych przechowywanego zboża do poziomu poniżej
minimalnych parametrów jakościowych zbóż w zakupie interwencyjnym, lub/i powyżej
dopuszczalnych norm ustanowionych dla substancji skażających (np. mikotoksyn);
e) likwidacji i niewypłacalności Przedsiębiorstwa przechowalniczego.
2. Na wniosek Przedsiębiorstwa przechowalniczego, za zgodą Agencji, umowna pojemność
pomieszczeń magazynowych może ulec zmniejszeniu i dostosowaniu do wielkości pojemności
zajmowanej przez zboża przechowywane na zapasach interwencyjnych.
3. W

przypadku

rozwiązania

przechowalniczego,
wszelkich

umowy,

z

Przedsiębiorstwo

kosztów

związanych

z

przyczyn

leżących

przechowalnicze

po

stronie

zobowiązane

przemieszczeniem

zboża

do

Przedsiębiorstwa

będzie
innego

do

pokrycia

magazynu,

a w szczególności wydania z magazynu, o którym mowa w § 3 ust. 1, transportu, ubytków
(powstałych podczas wydania oraz transportu) i przyjęcia do magazynu wskazanego przez
Agencję oraz zapłaty kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 2.
4. Agencja może rozwiązać umowę, która została zawarta w ramach zakupu zbóż w miejscu
przechowywania w przypadku, gdy Sprzedający zboże na zapasy interwencyjne będący
jednocześnie przedsiębiorstwem przechowalniczym nie wywiąże się z zobowiązań umowy
w przypadkach opisanych w „Warunkach uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie
interwencyjnego zakupu zbóż”.
§ 19
1.

Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do udzielania Agencji informacji w zakresie
realizacji niniejszej umowy, na każde jej żądanie.

2.

Przedsiębiorstwo

przechowalnicze

zobowiązane

jest

do

przechowywania

dokumentacji

dotyczącej realizacji niniejszej umowy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym została zrealizowana umowa w celu udostępnienia jej jednostkom kontrolującym ARR
oraz innym upoważnionym instytucjom kontrolującym.
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3.

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy wymagają pisemnej formy aneksu pod
rygorem nieważności.

4.

Umowa została zawarta i obowiązuje do czasu całkowitego wydysponowania zboża,
przechowywanego na warunkach niniejszej umowy.

5.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.
§ 21
1. Przedsiębiorstwo przechowalnicze oświadcza, ze zapoznało się szczegółowo z „Warunkami
uczestnictwa przedsiębiorców w świadczeniu usług przechowalniczych w roku 2016/2017”,
akceptuje ich treść i zobowiązuje się do ich stosowania.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału każdy, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

AGENCJA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZECHOWALNICZE

…………..

………………………………...............

18

Załącznik do „UMOWY Nr……..………………...
na świadczenie usług przechowalniczych

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ZBÓŻ OBJĘTYCH INTERWENCYJNYM
ZAKUPEM OD 1 LISTOPADA DO 31 MAJA
ORAZ
METODY OZNACZANIA WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCIOWYCH
W MAGAZYNACH INTERWENCYJNYCH

Ziarno pszenicy, jęczmienia i kukurydzy objęte zakupem interwencyjnym musi być zdrowe i
charakteryzować się odpowiednią jakością handlową.
Ziarno jest uznane za zdrowe i o odpowiedniej jakości handlowej, jeśli posiada typową dla
danego rodzaju barwę, jest wolne od obcych zapachów i żywych szkodników (w tym
roztoczy) na każdym etapie rozwoju i spełnia kryteria ustalone w Załączniku I do
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 roku
(Dz. Urz. UE L 206 z 30.07.2016, str. 15-43), a poziom zawartości substancji skażających
nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów ustanowionych przez prawodawstwo Unii
Europejskiej.

****

Ocenę organoleptyczną ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy należy
przeprowadzić:
- wg PN-R-74013:2012 Ziarno zbóż - Wstępna kontrola jakości i badanie cech
organoleptycznych;
- obecność szkodników wg PN-R-74016:1969, PN-R-74013:2012 Ziarno zbóż –
Oznaczanie szkodników, zanieczyszczeń i zaśniecenia.

****

Po wykonaniu oceny organoleptycznej, dokonywana jest wstępna ocena fizycznych i
technologicznych parametrów jakościowych zgodnie z formularzem Izb_P4_f2.
Wybór metody dla wstępnej oceny oznaczania wyróżników jakościowych, dla każdego
środka transportu, należy do przedsiębiorstwa przechowalniczego, które musi mieć
pewność, że uzyskane wyniki badań jakościowych dla dziennej dostawy zbóż będą
gwarantowały minimalną jakość. Ocena jakości dla dziennej dostawy zbóż, w każdym
przypadku musi być wykonana metodami określonymi w niniejszym Załączniku.

****

W ramach wstępnej oceny fizycznych i technologicznych parametrów jakościowych
ziarna w laboratorium magazynu, każdorazowo należy zwracać szczególną uwagę
na symptomy wskazujące na możliwość wystąpienia w ziarnie substancji skażających,
zwłaszcza mikotoksyn. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, że dostarczone do
magazynu interwencyjnego ziarno może zawierać substancje skażające, wówczas taka
dostawa powinna być odrzucona lub po uzyskaniu zgody sprzedającego na
wniesienie stosownej opłaty, przyjęta do wyjaśnienia, celem wykonania oznaczenia
poziomu skażenia.

***

PSZENICA
Wyróżnik
- wilgotność ziarna

- liczba opadania

Metoda oznaczania
- do 14,5 %

PN-EN ISO 712:2012 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe Oznaczanie wilgotności - Metoda odwoławcza lub Zał. I, cz. II
(Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1240).
Dopuszcza się określanie wilgotności urządzeniami techniki NIR
posiadającymi aktualny atest kalibracyjny, ale tylko tzw.
całoziarnowymi.

nie mniej niż 220 sek

PN-EN ISO 3093:2010 Zboża - Oznaczanie liczby opadania
metodą Hagberga-Pertena.

- zawartość zanieczyszczeń ogółem,
- do 12,0 %
w tym:
1. ziarna połamane
- do 5,0 %
2. zanieczyszczenia ziarnowe
- do 7,0 %
2.1. zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane
- do 7,0 %
a) ziarna przegrzane podczas suszenia
- do 0,50 %
3. ziarna porośnięte
- do 4,0 %
4. różnorodne zanieczyszczenia
- do 3,0 %
w tym:
a) obce nasiona szkodliwe
- do 0,10 %
b) ziarna uszkodzone wskutek samoistnego wydzielania
ciepła lub zbyt intensywnego suszenia
- do 0,05 %
c) sporysz
- do 0,05 %
PN-EN 15587+A1:2013-12 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.),
pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.) i
jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.).

- zawartość białka

nie mniej niż 10,5% suchej masy
IACC

20483:2007

105/2,

PN-A-04018:1975

+

Az3:2002,

PN-EN

ISO

Ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych.
Oznaczanie zawartości i przeliczanie na zawartość białka Metoda Kjeldahla.
Dopuszcza się określanie zawartości białka urządzeniami techniki
NIR posiadającymi aktualny atest kalibracyjny.

- wskaźnik sedymentacyjny

nie mniej niż 22 ml

Zeleny’ego
PN-EN ISO 5529:2010
Pszenica - Oznaczanie wskaźnika sedymentacyjnego – Test
Zeleny’ego.
Dopuszcza
się
określanie
wskaźnika
sedymentacyjnego
urządzeniami techniki NIR posiadającymi aktualny atest
kalibracyjny.

- gęstość ziarna w stanie
zsypnym

nie mniej niż 73 kg/hl

Oznaczanie gęstości ziarna w stanie zsypnym gęstościomierzem
z pojemnikiem 1 litrowym - wg normy PN-EN ISO 7971- 3:2010 - Ziarno
zbóż - Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym zwanej “masą hektolitra”
– Cz. 3 Metoda rutynowa.
Gęstościomierz zbożowy musi posiadać legalizację Głównego Urzędu
Miar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27
grudnia 2007 roku w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
(Dz.U.2008, Nr 3, poz. 13, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra
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- kleistość ciasta

Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań, którym
powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego
zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.2008, Nr 26, poz.
151).
Zał. I, cz. III
nr 2016/1240).

(Rozporządzenie

Wykonawcze

Komisji

(UE)

JĘCZMIEŃ
Wyróżnik

- wilgotność ziarna

Metoda oznaczania
- do 14,5 %

PN-EN ISO 712:2012 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe Oznaczanie wilgotności - Metoda odwoławcza lub Zał. I, cz. II
(Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1240).
Dopuszcza się określanie wilgotności urządzeniami techniki
NIR posiadającymi aktualny atest kalibracyjny, ale tylko tzw.
całoziarnowymi.

- zawartość zanieczyszczeń ogółem,

- do 12,0 %

w tym:

1. ziarna połamane
- do 5,0 %
2. zanieczyszczenia ziarnowe
- do 12,0 %
2.1 zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane
- do 12,0 %
a) inne zboża
- do 5,0 %
b) ziarna przegrzane podczas suszenia
- do 3,0 %
3. ziarna porośnięte
- do 6,0 %
4. różnorodne zanieczyszczenia
- do 3,0 %
w tym:
a) obce nasiona szkodliwe
- do 0,10 %
PN-EN 15587+A1:2013-12 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.),
pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.) i
jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.).

- gęstość ziarna w stanie
zsypnym

nie mniej niż 62 kg/hl

Metoda oznaczania identyczna jak w przypadku ziarna pszenicy.

KUKURYDZA
Wyróżnik
- wilgotność ziarna

Metoda oznaczania
do 13,5 %

PN-EN ISO 6540:2010
Kukurydza – Oznaczanie wilgotności
(rozdrobnionego i całego ziarna) lub Zał. I, cz. II (Rozporządzenie
Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/1240).
Dopuszcza się określanie wilgotności urządzeniami techniki NIR
posiadającymi aktualny atest kalibracyjny, ale tylko tzw.
całoziarnowymi.

- zawartość zanieczyszczeń ogółem,

- do 12,0 %

w tym:

1. ziarna połamane
2. zanieczyszczenia ziarnowe
2.1. zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane
a) ziarna przegrzane podczas suszenia
3. ziarna porośnięte
4. różnorodne zanieczyszczenia
w tym:
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- do 5,0 %
- do 5,0 %
- do 5,0 %
- do 0,50 %
- do 6,0 %
- do 3,0 %

a) obce nasiona szkodliwe
- do 0,10 %
PN-EN 16378:2013-12 Ziarno zbóż - Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń w kukurydzy (Zea mays, L.) i sorgo (Sorghum
bicolor, L.).
DEFINICJE ZANIECZYSZCZEŃ

(zgodnie z Zał. I Część I RWK (UE) NR 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. (Dz. U. L 206 z 30.7.2016, str. 71-127)

1. Ziarna połamane
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren
połamanych” zawarta w normie EN 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ziaren połamanych” zawarta w normie
EN 16378.
2. Zanieczyszczenia ziarnowe
a) Ziarna pomarszczone
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren
pomarszczonych” zawarta w normie EN 15587.
Definicja „ziaren pomarszczonych” nie ma zastosowania do kukurydzy.
b) Inne zboża
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „innych zbóż”
zawarta w normie EN 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „innych zbóż” zawarta w normie
EN 16378.
c) Ziarna uszkodzone przez szkodniki
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren
uszkodzonych przez szkodniki” zawarta w normie EN 15587.
W przypadku kukurydzy „ziarna uszkodzone przez szkodniki” zawarta w normie
EN 16378.
d) Ziarna z przebarwionym zarodkiem
W przypadku pszenicy zwyczajnej stosowana jest definicja „ziaren z przebarwionym
zarodkiem” zawarta w normie EN 15587.
Definicja „ziaren z przebarwionym zarodekiem” nie ma zastosowania do jęczmienia
i kukurydzy.
e) Ziarna przegrzane podczas suszenia
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren
przegrzanych podczas suszenia” zawarta w normie EN 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ziaren przegrzanych podczas
suszenia” zawarta w normie EN 16378.
f) Ziarna cętkowane
Definicja „ziaren cętkowanych” nie ma zastosowania do pszenicy zwyczajnej,
jęczmienia i kukurydzy.
3. Ziarna porośnięte
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren
porośniętych” zawarta w normie EN 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ziaren porośniętych” zawarta w normie
EN 16378.
4. Różnorodne zanieczyszczenia
a) Obce nasiona
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „obcych
nasion” zawarta w normie EN 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „obcych nasion” zawarta w normie
EN 16378.
Za „nasiona szkodliwe” uważa się nasiona toksyczne dla ludzi i zwierząt, nasiona
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utrudniające czyszczenie i mielenie zbóż i nasiona wpływające na jakość produktów
wytwarzanych ze zbóż.
b) Ziarna uszkodzone
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ziaren
uszkodzonych” zawarta w normie EN 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ziaren uszkodzonych” zawarta
w normie EN 16378.
W normie EN 15587 w przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia definicja „ziaren
porażonych fuzariozą” jest zawarta w definicji „ziaren uszkodzonych”.
c) Ciała obce
W przypadku pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja „ciał obcych”
zawarta w normie EN 15587.
W przypadku kukurydzy stosowana jest definicja „ciał obcych” zawarta w normie
EN 16378.
d) Plewy (w przypadku kukurydzy fragmenty kolby).
e) Sporysz
f) Ziarna zbutwiałe
W przypadku pszenicy zwyczajnej stosowana jest definicja zawarta w normie
EN 15587.
Definicja „ziaren zbutwiałych” nie ma zastosowania do jęczmienia i kukurydzy.
g) Zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego
5. Żywe szkodniki
CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLANIU
ZANIECZYSZCZEŃ DLA KAŻDEGO RODZAJU ZBOŻA

Pszenica zwyczajna
„Zanieczyszczenie ziarnowe” oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż,
ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna z przebarwionym zarodkiem (jedynie w
przypadku zawartości powyżej 8 %) i ziarna przegrzane podczas suszenia.
„Różnorodne zanieczyszczenia” oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym
ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe
i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego.
Jęczmień
„Zanieczyszczenia ziarnowe” oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż,
ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia.
„Różnorodne zanieczyszczenia” oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym
ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy i zanieczyszczenia pochodzenia
zwierzęcego.
Kukurydza
„Zanieczyszczenia ziarnowe” oznaczają ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez
szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia.
„Różnorodne zanieczyszczenia” oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym
ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, fragmenty kolby i zanieczyszczenia
pochodzenia zwierzęcego.
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****

RODZAJE SUBSTANCJI SKAŻAJĄCYCH ORAZ ICH DOPUSZCZALNE POZIOMY
ZAWARTOŚCI W ZIARNIE ZBÓŻ OFEROWANYM DO INTERWENCYJNEGO ZAKUPU
Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 2016/1238 z dnia 18 maja
2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego
przechowywania (Dz. Urz. UE L 206 z dnia 30.07.2016, str. 15-43), dopuszczalne
poziomy zawartości substancji skażających zostały określone:

• dla pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 315/93
z 8 lutego 1993 r. ustanawiającym procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji
skażających w żywności (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.1993 r., str.1, z późn. zm.) oraz
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r. ustalającym
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach
spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006 r., str. 5-24, z późn. zm.).
• dla jęczmienia i kukurydzy w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 2002/32/WE z 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach
zwierzęcych (Dz. Urz. UE L 140 z 30.05.2002 r., str. 10-22, z późn. zm.).
I.

MIKOTOKSYNY
1. Pszenica, jęczmień
Rodzaj mikotoksyny
Aflatoksyna B1
Aflatoksyny B1+B2+G1+G2
Ochratoksyna A
Deoksyniwalenol - DON
Zearalenon - ZEA
Toksyna T-2 i HT-2

Dopuszczalny poziom
zawartości (µg/kg)
2
4
5
1 250
100
-

Metoda pobierania próbek
i analizy

Dopuszczalny poziom
zawartości (µg/kg)

Metoda pobierania próbek
i analizy

Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 401/2006 z 23 lutego 2006
(Dz. Urz. UE L 70 z 9.3.2006,
str. 12-34, z późn. zm.)

2. Kukurydza
Rodzaj mikotoksyny
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Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 401/2006 z 23 lutego 2006
(Dz. Urz. UE L 70 z 9.3.2006,
str. 12-34, z późn. zm.)

Rodzaj metalu ciężkiego

Dopuszczalny poziom
zawartości (mg/kg)

Metoda pobierania próbek
i analizy

Ołów (Pb)

0,2

Kadm (Cd)

0,2

Aflatoksyna B1

II.

METALE CIĘŻKIE
1. Pszenica

Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 333/2007 z 28 marca 2007
(Dz. Urz. UE L 88 z 29.3.2007,
str. 29-38, z późn. zm.)

2. Jęczmień i kukurydza
Rodzaj metalu ciężkiego
Ołów (Pb)
Kadm (Cd)
Arsen (As)
Rtęć (Hg)

Dopuszczalny poziom
zawartości (mg/kg)
10
1
2
0,1
6

Metoda pobierania próbek
i analizy
Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 333/2007 z 28 marca 2007
(Dz. Urz. UE L 88 z 29.3.2007,
str. 29-38, z późn. zm.)

III.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW
Rodzaj substancji
alfa HCH + beta HCH
Lindan (gamma HCH)
HCB
DDT (suma DDT, DDE i DDD)
Chlordan
Aldryna + Dieldryna
Endryna
Heptachlor
Metoksychlor
Nitrofen
Dichlorfos (DDVP)
Dimetoat
Diazynon
Chloropiryfos metylowy
Paration metylowy
Pirymifos metylowy
Fenitrotion
Malation
Chloropiryfos
Paration
Metydation
Etion
Karbendazym
Tiabendazol
Ditiokarbaminiany (jako CS2)

Tabela zawiera wybrane rodzaje substancji mogących stanowić pozostałości pestycydów w
ziarnie pszenicy, jęczmienia, kukurydzy oraz ich NDP (najwyższe dopuszczalne poziomy),
określone w prawodawstwie UE (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm),
które posłużyły Agencji do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia tych substancji
w ziarnie zbóż oferowanych do interwencyjnego zakupu w różnych regionach kraju.
Pełny wykaz substancji mogących stanowić pozostałości pestycydów w ziarnie pszenicy,
jęczmienia, kukurydzy oraz ich NDP, zawiera Rozporządzenie (WE) nr 396/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady
91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z dnia 16.03.2005 r. str. 1-16, z późn. zm.), którym Agencja
posługiwać się będzie w procedurach odwoławczych i sporach.
Opłaty wnoszone na poczet badań odwoławczych w zakresie zawartości pozostałości
pestycydów, ustalane będą w oparciu o stawki określone w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
IV. SKAŻENIE RADIOAKTYWNE
Zagadnienie radioaktywnego skażenia zbóż reguluje Rozporządzeniem Rady (WE)
nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów
rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej
w Czarnobylu (Dz. Urz. UE L 201 z dnia 30.07.2008, str. 1-7 z późn. zm.), które w zbożach
określa maksymalny dopuszczalny poziom wynoszący 600 Bq/kg.
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