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1. Wprowadzenie
Interwencyjny zakup masła jest prowadzony w okresie od dnia 1 marca do dnia
30 września każdego roku. Zakup dokonywany jest po cenie interwencyjnej równej
90% progu referencyjnego, w ramach limitu ustalonego przez Komisję Europejską, tj.
50 tys. ton rocznie w skali całej Unii Europejskiej. Próg referencyjny w odniesieniu do
masła wynosi 246,39 EUR za 100 kg.
Jeżeli w podanym wyżej okresie ilość masła oferowanego do interwencyjnego
zakupu osiągnie w/w limit, Komisja uruchamia zakup masła w drodze przetargu.
2. Uczestnik mechanizmu
Uczestnikiem

mechanizmu

może

być

Przedsiębiorca

mający

siedzibę

i zarejestrowany dla celów podatku VAT w Unii Europejskiej oraz zarejestrowany
w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
(Szczegółowe zasady rejestracji w ARR oraz formularz rejestracyjny WPR_P1_f1
dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl).

3. Akty prawne
3.1 Przepisy UE
1) 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, z
późn. zm.);
2) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające
środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną
organizacją rynków produktów rolnych (Dz.Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 12);
3) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1272/2009 z 11 grudnia 2009 r. ustanawiające
wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr
1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach
interwencji publicznej (Dz.Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr
1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych
w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji
składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw
członkowskich (Dz.Urz. UE L 171 z 23.6.2006, str.35, z późn. zm.);
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5) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 282/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń
w odniesieniu do produktów rolnych (Dz.Urz. UE L 92 z 30.3.2012, str. 4);
6) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla
Euro w rolnictwie i zmieniające niektóre rozporządzenia (Dz.Urz. UE L 365 z
21.12.2006, str.52, z póżn. zm.);
7) Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z
30.4.2004, str. 1, z późn. zm.);
8) Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 z
30.4.2004, str. 55, z późn. zm.);
9) Rozporządzenie

(WE)

Nr

854/2004

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące
organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. UE L 226 z
25.6.2004, str. 83, z późn. zm.);
10) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z
żywnością (Dz.Urz. UE L 12 z 15.1.2011, str. 1, z późn. zm.);
11) Dyrektywa Nr 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia
2004 r. uchylająca niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy
produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniająca dyrektywy
Rady Nr 89/662/EWG, 92/118/EWG oraz decyzję Rady Nr 95/408/WE (Dz.Urz.
UE L 195 z 30.4.2004, str. 12),

3.2 Akty prawne krajowe
1) Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1065),
2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.),
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3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 50, z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

4. Przedmiot interwencyjnego zakupu
4.1 Masło oferowane do interwencyjnego zakupu w Polsce musi spełniać
następujące wymagania:
1)

być wyprodukowane w autoryzowanym zakładzie produkcyjnym na terenie Unii
Europejskiej,

2)

być wyprodukowane bezpośrednio i wyłącznie z pasteryzowanej śmietanki
uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie z mleka krowiego wyprodukowanego na
terenie Unii Europejskiej,

3)

spełniać minimalne parametry jakościowe określone w załączniku nr 1 do
niniejszych warunków,

4)

być wyprodukowane w okresie:
a) 31 dni poprzedzających datę wpływu do ARR wniosku na interwencyjny
zakup masła - w przypadku zakupu po stałej cenie,
b) 31 dni przed ostatecznym terminem składania do ARR ofert przetargowych w przypadku zakupu w ramach procedury przetargowej,
c) w dniach wskazanych w harmonogramie produkcji, o którym mowa w pkt.
5.10,

5)

być dostarczone w formie bloków o wadze co najmniej 25 kg netto, w nowych,
trwałych

kartonach,

zapewniających

ochronę

w

czasie

transportu,

przechowywania i odbioru z chłodni,
6)

wewnątrz kartonów masło musi być opakowane w materiał spełniający
wymagania Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 10/2011, potwierdzone stosownym
świadectwem/atestem,

7)

na opakowaniu muszą zostać umieszczone następujące informacje, naniesione
w sposób trwały:
a) weterynaryjny

znak

identyfikacyjny

producenta

masła

(tj.

numer

weterynaryjny) oraz państwo członkowskie, w którym wyprodukowano
masło,
b) data produkcji masła,
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c) numer partii produkcyjnej oraz numer opakowania jednostkowego,
d) określenie „ze śmietanki nieukwaszonej", jeżeli faza wodna masła ma
odpowiednie pH (zgodnie z deklaracją producenta),
e) waga netto,
8)

na

opakowaniach

nie

należy

zamieszczać

terminu

przydatności

do

spożycia/daty minimalnej trwałości.
4.2 Minimalna oferowana ilość masła wynosi 20 ton. Wnioski/oferty muszą opiewać
na pełne tony.
Masło objęte wnioskiem/ofertą musi pochodzić z jednego zakładu produkcyjnego.
4.3 W przypadku, gdy masło oferowane do zakupu w ramach zakupów
interwencyjnych wyprodukowane zostało w innym państwie członkowskim, musi
posiadać certyfikat wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, w
którym zostało wyprodukowane.

5. Autoryzacja zakładów produkcyjnych
5.1 Zakłady produkujące masło oferowane do interwencyjnego zakupu muszą
uzyskać autoryzację ARR lub innej agencji płatniczej na terenie UE. Podstawowym
warunkiem uzyskania autoryzacji jest posiadanie urządzeń do produkcji masła oraz
spełnianie przez zakład produkcyjny wymogów sanitarno – weterynaryjnych UE, co
powinno być potwierdzone wpisem na aktualnej liście zakładów, zatwierdzonych
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, zamieszczonej na stronie
internetowej pod adresem www.wetgiw.gov.pl. Producent masła ubiegając się o
autoryzację zakładu produkcyjnego zobowiązany jest:
1) zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR.
(Formularz wniosku rejestracyjnego WPR_P1_f1 oraz szczegółowe
zasady rejestracji zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod
adresem www.arr.gov.pl ),
2) złożyć Wniosek o autoryzację zakładu produkcyjnego, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Warunków.
5.2 Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
Przedsiębiorcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwem.
5.3 Jeżeli wniosek podpisany jest przez pełnomocnika/ów, do wniosku należy
załączyć oryginał lub potwierdzoną przez notariusza kserokopię udzielonego
pełnomocnictwa.
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5.4 Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w Centrali ARR (00-400 Warszawa,
ul. Nowy Świat 6/12):
1) bezpośrednio, lub
2) listownie.
5.5 Jeżeli producent masła zamierza produkować masło przeznaczone do
interwencyjnego zakupu w więcej niż jednym zakładzie produkcyjnym, to każdy
zakład produkcyjny powinien zostać autoryzowany.
5.6 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o autoryzację zakładu produkcyjnego
kontrolerzy ARR przeprowadzą kontrolę autoryzacyjną obejmującą sprawdzenie czy:
1) dane

zamieszczone

we

wniosku

dotyczące

wymagań

stawianych

autoryzowanym zakładom produkcyjnym są zgodne ze stanem faktycznym,
2) posiadane wyposażenie techniczne do produkcji masła spełnia wymagania
weterynaryjno-sanitarne,
3) wszystkie

linie

przeznaczone

produkcyjne,
do

na

których

interwencyjnego

zakupu

ma

być

masła

produkowane
spełniają

masło

wymagania

autoryzacji,
4) wyposażenie zakładu produkcyjnego jest sprawne,
5) zakład posiada laboratorium i czy wystawia atesty na wyprodukowane masło,
6) czy rejestry dotyczące produkcji masła zawierają wszystkie wymagane
informacje tj.:
a) miejsce pochodzenia surowców wykorzystywanych w produkcji masła,
b) nazwy i adresy dostawców surowców,
c) ilość wyprodukowanego masła oraz opakowań z masłem, identyfikację (datę
produkcji, rodzaj masła, wagę) oraz datę wydania z zakładu produkcyjnego
każdej wyprodukowanej partii masła przeznaczonej do interwencyjnego
zakupu.
5.7 W trakcie kontroli Przedsiębiorca zobowiązany jest:
1) przedstawić na żądanie kontrolera ARR opis zawierający informacje w jakiej
formie prowadzone będą rejestry produkcyjne masła przeznaczonego do zakupu
na zapasy interwencyjne. Opis powinien w szczególności określać czy rejestry
będą prowadzone w formie papierowej, czy elektronicznej, a także podawać
źródło pochodzenia informacji, które będą zawierać rejestry produkcyjne,
2) przekazać kserokopię planów pomieszczeń produkcyjnych z zaznaczeniem
usytuowania każdej linii produkcyjnej zgłoszonej do autoryzacji oraz numerów
tych linii.
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Kontroler ARR sporządza raport z kontroli. Raport z kontroli podpisuje osoba
uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
5.8 W przypadku pozytywnych wyników kontroli ARR wystawia świadectwo
autoryzacji dla zakładu produkcyjnego i wymienionych linii produkcyjnych.
5.9 W przypadku negatywnych wyników kontroli autoryzacyjnej ARR informuje
Przedsiębiorcę o odmowie udzielenia autoryzacji, podając przyczyny odmowy.
5.10 Producent masła, który uzyskał świadectwo autoryzacji ARR i zamierza
produkować masło z przeznaczeniem do interwencyjnego zakupu, zobowiązany jest
przesyłać do ARR Harmonogramy produkcji masła przeznaczonego na zakupy
interwencyjne, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych
Warunków. Harmonogram produkcji masła powinien wpłynąć do ARR, co najmniej
2 dni robocze przed planowaną produkcją masła.
Masło wyprodukowane w dniach nie ujętych w przesłanym do ARR harmonogramie
nie będzie mogło być oferowane do interwencyjnego zakupu.
W przypadku rezygnacji lub zmian w planowanej produkcji masła na zapasy
interwencyjne, Producent masła zobowiązany jest niezwłocznie poinformować ARR o
tym fakcie.
5.11 W

autoryzowanych

zakładach

produkcyjnych

kontrolerzy

ARR

będą

przeprowadzać okresową kontrolę spełniania warunków autoryzacji.
5.12 Okresowa kontrola spełniania warunków autoryzacji będzie przeprowadzana
przynajmniej raz w ciągu roku i będzie obejmować sprawdzenie m.in.:
1)

czy wyposażenie techniczne do produkcji masła uległo zmianie od ostatniej
kontroli,

2)

w przypadku, gdy zakład produkował masło przeznaczone na zapasy
interwencyjne kontroler ARR sprawdzi czy rejestr produkcji masła prowadzony
przez

zakład

produkcyjny

zawiera

miejsce

pochodzenia

surowców

wykorzystywanych w produkcji masła, nazwy i adresy dostawców surowców,
ilości wyprodukowanego masła oraz opakowań z masłem, identyfikację (datę
produkcji, rodzaj masła, wagę) oraz datę wydania z zakładu produkcyjnego
każdej wyprodukowanej partii przeznaczonej do interwencyjnego zakupu.
W trakcie kontroli okresowej kontroler ARR sporządza raport z kontroli. Raport
z kontroli podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
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5.13 W przypadku, gdy wyniki kontroli są negatywne ARR może zawiesić lub cofnąć
autoryzację.
Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że nie ma możliwości:
• określenia ilości i rodzaju opakowań masła lub, gdy brak jest atestów na folię
opakowaniową masła – autoryzacja zawieszana jest na okres jednego
miesiąca,
• identyfikacji (data produkcji, rodzaj masła, waga) każdej partii produkcyjnej
przeznaczonej do interwencyjnego zakupu lub określenia daty wydania każdej
partii produkcyjnej przeznaczonej do interwencyjnego zakupu – autoryzacja
zawieszana jest na okres 3 miesięcy,
• określenia pochodzenia surowca wykorzystywanego w produkcji masła –
autoryzacja zawieszana jest na okres 6 miesięcy,
• określenia ilości wyprodukowanego masła – autoryzacja zawieszana jest na
okres 9 miesięcy.
W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie złożył w ARR harmonogramu produkcji masła
co najmniej 2 dni robocze przed planowaną produkcją masła na zapasy
interwencyjne autoryzacja może zostać zawieszona na okres 1 miesiąca.
W przypadku, gdy nastąpiła więcej niż jedna z wyżej wymienionych nieprawidłowości
– autoryzacja zawieszana jest na okres 12 miesięcy. ARR cofa autoryzację, jeżeli
zakład nie spełnia wymagań sanitarno – weterynaryjnych UE lub, gdy kontrola
wykaże, że zakład produkcyjny nie posiada odpowiednich urządzeń do produkcji
masła. Autoryzacja może być również cofnięta na wniosek Przedsiębiorcy.
Zakład może się ubiegać ponownie o autoryzację najwcześniej po upływie 6
miesięcy od daty cofnięcia autoryzacji. Aby zakład produkcyjny uzyskał ponownie
autoryzację, musi złożyć wniosek o autoryzację i musi zostać poddany kontroli
autoryzacyjnej.
W okresie zawieszenia autoryzacji masło nie może być oferowane do zakupu na
zapasy interwencyjne.
5.14 W przypadku, gdy zakład produkuje masło na zapasy interwencyjne, ARR
przeprowadzi kontrolę rejestrów produkcyjnych. Kontrola rejestrów produkcyjnych
będzie przeprowadzona, co najmniej 1 raz na okres wynoszący 28 dni produkcji
masła przeznaczonego do interwencyjnego zakupu i będzie polegała na sprawdzeniu
czy zapisy w rejestrach umożliwiają określenie:
a) miejsca pochodzenia surowców wykorzystywanych w produkcji masła,
b) nazw i adresów dostawców surowców, tj. surowego mleka krowiego,
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c) ilości wyprodukowanego masła oraz opakowań z masłem,
d) identyfikacji (data produkcji, rodzaj masła, waga) oraz daty wydania każdej
partii przeznaczonej do interwencyjnego zakupu.
Ponadto podczas przeprowadzania kontroli rejestrów produkcyjnych kontroler będzie
sprawdzał

czy

masło

zostało

wyprodukowane

bezpośrednio

i

wyłącznie

z pasteryzowanej śmietanki uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie z mleka krowiego,
wyprodukowanego

na

terenie

UE

oraz

czy

zakład

produkcyjny

posiada

świadectwa/atesty dopuszczające folię opakowaniową masła do kontaktu z
żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 10/2011.
W przypadku, gdy wyniki kontroli są negatywne ARR może zawiesić autoryzację
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.13.
6. Składanie wniosków na zakup masła po stałej cenie
6.1 Po uruchomieniu zakupów interwencyjnych, tj. od dnia 1 marca każdego roku
Przedsiębiorcy zainteresowani sprzedażą masła na zapasy interwencyjne powinni
złożyć w Centrali ARR Wniosek na interwencyjny zakup masła na formularzu wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych Warunków. Formularz wniosku
można uzyskać poprzez:
1) bezpośredni odbiór z Centrali ARR,
2) wydruk ze strony internetowej ARR.
6.2 Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w ARR zabezpieczenie w PLN
w wysokości 50 € za tonę oferowanego masła1 w formie:
1) depozytu gotówkowego na rachunek bankowy ARR nr:
16 1010 1010 0088 1714 9220 0000,
lub
2) bezwarunkowej gwarancji uznanej przez ARR instytucji finansowej.
Termin ważności gwarancji powinien obejmować dzień złożenia wniosku i być o 90 dni
dłuższy od maksymalnego terminu zakończenia realizacji umowy. Maksymalny termin
zakończenia realizacji umowy powinien uwzględniać okres 10 dni roboczych na
wystawienie polecenia dostawy masła (liczony od dnia złożenia wniosku), 28-dniowy
okres na dostarczenie masła do chłodni, (liczony od dnia wystawienia polecenia
1
Zgodnie z art. 11 RK (WE) nr 1913/2006 obowiązującym kursem wymiany jest ostatni kurs, który Europejski
Bank Centralny ustalił przed pierwszym dniem miesiąca, w którym miała miejsce data operacyjna.
Zgodnie z art. 10 RK (WE) nr 1913/2006 datą operacyjną dla przeliczenia kwoty zabezpieczenia z € na walutę
krajową jest:
• W przypadku zakupu masła po stałej cenie (90% ceny referencyjnej)
− dla zabezpieczeń jednorazowych składanych do danego wniosku - dzień złożenia zabezpieczenia
− dla zabezpieczeń blokowych składanych dla wielu wniosków - dzień złożenia wniosku
• W przypadku zakupu masła w drodze przetargu – dzień złożenia oferty przetargowej. .
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dostawy) oraz 65-dniowy okres na rozliczenie umowy i wypłatę należności za zakupione
masło.

Szczegółowe informacje na temat składania zabezpieczeń znajdują się na stronie
internetowej ARR w dziale „Finanse”.
6.3 Wymagane zabezpieczenie, najpóźniej w dniu złożenia wniosku, musi być:
1) w przypadku depozytu gotówkowego – dostępne na rachunku bankowym
Agencji, o którym mowa w pkt. 6.2 ppkt.1,
2) w przypadku gwarancji uznanej przez ARR instytucji finansowej – złożone w
Agencji i skuteczne tj. prawidłowe pod względem formalno-prawnym i
merytorycznym.
6.4 Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie Przedsiębiorcy, że w dniu złożenia wniosku jest czynnym
podatnikiem VAT, zarejestrowanym na terenie UE dla celów podatku VAT,
2) dowód złożenia zabezpieczenia. (potwierdzenie dokonania wpłaty/przelewu,
oświadczenie o „wolnych” środkach finansowych2, oświadczenie o złożeniu
gwarancji itp.),
3) dokument potwierdzający formę prawną i zakres prowadzonej działalności
Przedsiębiorcy oraz wskazujący sposób reprezentacji i osoby uprawnione do
reprezentowania Przedsiębiorcy (np. odpis ze stosownego/właściwego
rejestru wydany przez właściwy organ kraju pochodzenia Przedsiębiorcy lub
kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania) wydany nie
wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub jego kserokopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – dotyczy
Przedsiębiorców

zagranicznych,

którzy

nie

prowadzą

działalności

gospodarczej zarejestrowanej na terenie Polski.
Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) i 3) należy załączyć do pierwszego wniosku
składanego w ramach mechanizmu w danym roku. Przy składaniu kolejnych
wniosków nie są one wymagane, jeżeli złożone wcześniej dokumenty są wciąż
aktualne.
Dokumenty

przedkładane

przez

Przedsiębiorcę

zagranicznego

muszą

być

sporządzone w języku polskim lub urzędowo przetłumaczone na język polski.
6.5 Wniosek musi być:
2

W przypadku, gdy w momencie składania wniosku/oferty Przedsiębiorca posiada złożone w ARR „wolne” środki
finansowe i chce, aby zostały one wykorzystane do ustanowienia zabezpieczenia, w tym celu należy do
wniosku/oferty dołączyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Przedsiębiorcy.
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1) sporządzony w języku polskim,
2) czytelnie i kompletnie wypełniony,
3) podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie
z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) / innego stosownego rejestru lub
pełnomocnictwem,

którego

oryginał

lub

potwierdzoną

przez

notariusza

kserokopię należy załączyć do wniosku.
6.6 Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej w Centrali ARR
(00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12) bezpośrednio lub listownie za
potwierdzeniem odbioru.
Za dzień złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej w
Centrali ARR.
6.7 Wnioski po ich złożeniu w ARR nie mogą zostać wycofane ani zmienione, pod
rygorem utraty zabezpieczenia.

7. Rozpatrywanie wniosków
7.1 W przypadku, gdy:
1) wniosek

nie

został

prawidłowo

wypełniony/podpisany

lub

nie

złożono

wymaganych załączników, lub
2) zabezpieczenie nie zostało wniesione bądź wniesione zabezpieczenie nie
spełnia wymagań określonych w pkt. 6.2 i 6.3, lub
3) masło będące przedmiotem wniosku nie spełnia wymogów, określonych w pkt.
4.1 ppkt. 1), pkt. 4.1 ppkt. 4) lub pkt. 4.2,
wniosek będzie uznany za nieważny i zostanie odrzucony. W takim przypadku ARR
poinformuje Przedsiębiorcę o odrzuceniu wniosku niezwłocznie, nie później niż w
terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
7.2 Jeżeli w odniesieniu do złożonego wniosku w ciągu 3 dni roboczych od jego
złożenia, Przedsiębiorca nie otrzyma informacji, o której mowa w pkt. 7.1, wniosek
uznaje się za ważny, tj. spełniający wymagania określone w rozdz. 6 .
7.3 Wnioski uznane za ważne zostaną przyjęte do realizacji, z zastrzeżeniem pkt.
7.4.
7.4 W przypadku zamknięcia przez Komisję Europejską zakupu interwencyjnego po
stałej cenie, Komisja może podjąć decyzję o:
1) ustaleniu współczynnika, o jaki zostaną zredukowane ilości zawarte we
wnioskach złożonych w danym dniu,
2) odrzuceniu złożonych wniosków.
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7.5 ARR poinformuje Przedsiębiorcę o przyjęciu wniosku w terminie 7 dni roboczych
od dnia jego złożenia.
7.6 ARR poinformuje Przedsiębiorcę o odrzuceniu wniosku, zgodnie z pkt. 7.4 ppkt.
2) w terminie 3 dni roboczych od daty wejścia w życie stosownej decyzji KE.
7.7 Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Przedsiębiorcy3:
1) w całości, gdy wniosek zostanie odrzucony,
2) w części odnoszącej się do ilości zredukowanej, zgodnie z pkt. 7.4 ppkt. 1)
7.8 W przypadku Przedsiębiorców, których wnioski zostały przyjęte, zabezpieczenie
w kwocie odpowiadającej zaakceptowanej ilości masła, zostanie zaliczone na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.9 Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy, wynikające z przyjętego wniosku nie
podlegają przeniesieniu.

8. Składanie ofert na zakup masła w drodze przetargu
8.1 Zakupy masła w ramach procedury przetargowej uruchamiane są przez KE w
drodze rozporządzenia po wyczerpaniu limitu zakupu masła po stałej cenie, o którym
mowa w rozdziale 1. Przedmiotem przetargu będzie cena, za jaką dokonywany
będzie zakup masła. KE w rozporządzeniu otwierającym procedurę przetargową
określi okres objęty tą procedurą oraz podokresy, w trakcie których można składać
oferty.
8.2 Informacja o uruchomieniu zakupu masła w drodze procedury przetargowej
oraz harmonogram składania ofert w ramach poszczególnych przetargów zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Agencji: www.arr.gov.pl niezwłocznie po
opublikowaniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8.1.
8.3 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) złożenie zabezpieczenia przetargowego w PLN w wysokości 50 € za tonę
oferowanego masła1 w formie:
a) depozytu gotówkowego na rachunek bankowy ARR, o którym mowa w
pkt. 6.2 ppkt.1,
lub
b) bezwarunkowej gwarancji uznanej przez ARR instytucji finansowej.
Termin ważności gwarancji powinien obejmować dzień złożenia oferty i być o 90
dni

dłuższy

od

maksymalnego

terminu

zakończenia

realizacji

umowy.

Maksymalny termin zakończenia realizacji umowy powinien uwzględniać okres
3

Wzór wniosku o zwrot zabezpieczenia znajduje się na stronie internetowej ARR pod adresem
www.arr.gov.pl w dziale „Finanse”.
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10 dni roboczych na wystawienie polecenia dostawy masła (liczony od dnia
upływu ostatecznego terminu na składanie ofert przetargowych), 28-dniowy
okres na dostarczenie masła do chłodni, (liczony od dnia wystawienia polecenia
dostawy) oraz 65-dniowy okres na rozliczenie umowy i wypłatę należności za
zakupione masło.

2) złożenie oferty na interwencyjny zakup masła na formularzu wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych warunków.
8.4 Wymagane zabezpieczenie, najpóźniej w dniu złożenia oferty przetargowej, musi
być:
1) w przypadku depozytu gotówkowego – dostępne na rachunku bankowym
Agencji, o którym mowa w pkt. 6.2 ppkt.1,
2) w przypadku gwarancji uznanej przez ARR instytucji finansowej – złożone w
Agencji i skuteczne tj. prawidłowe pod względem formalno-prawnym i
merytorycznym.
8.5 Formularz oferty można uzyskać poprzez:
1) bezpośredni odbiór z Centrali ARR,
2) wydruk ze strony internetowej ARR.
8.6 Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie Przedsiębiorcy, że w dniu złożenia oferty jest czynnym
podatnikiem VAT, zarejestrowanym na terenie UE dla celów podatku VAT,
2) dowód złożenia zabezpieczenia (potwierdzenie dokonania wpłaty/przelewu,
oświadczenie o „wolnych” środkach finansowych2, oświadczenie o złożeniu
gwarancji, itp.),
3) dokument potwierdzający formę prawną i zakres prowadzonej działalności
Przedsiębiorcy oraz wskazujący sposób reprezentacji i osoby uprawnione do
reprezentowania Przedsiębiorcy (np. odpis ze stosownego rejestru wydany przez
właściwy organ kraju pochodzenia Przedsiębiorcy lub kraju, w którym ma on
siedzibę lub miejsce zamieszkania) wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed
datą złożenia oferty lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza – dotyczy Przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej zarejestrowanej na terenie Polski.
Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) i 3) należy załączyć do pierwszej oferty
(wniosku) składanej w ramach mechanizmu w danym roku. Przy składaniu kolejnych
ofert nie są one wymagane, jeżeli złożone wcześniej dokumenty są wciąż aktualne.
Dokumenty

przedkładane

przez

Przedsiębiorcę

zagranicznego

muszą

sporządzone w języku polskim lub urzędowo przetłumaczone na język polski.
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być

8.7 Oferta musi być:
1) sporządzona w języku polskim,
2) czytelnie i kompletnie wypełniona,
3) podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie
z

wpisem

do

KRS

pełnomocnictwem,

/

CEIDG

którego

(lub

oryginał

innego

lub

stosownego

potwierdzoną

rejestru)

przez

lub

notariusza

kserokopię należy załączyć do oferty.
8.8 Proponowana w ofercie cena musi odnosić się do 100 kg masła netto i być
wyrażona w € do dwóch miejsc po przecinku (bez VAT).
Oferowana cena nie może być wyższa niż 90 % progu referencyjnego określonego w
odniesieniu do masła w art. 7 ust. 1 lit. e (i) rozporządzenia 1308/2013.
8.9 Oferty wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej w Centrali ARR
(00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12) bezpośrednio lub listownie za
potwierdzeniem odbioru.
8.10 Oferty powinny zostać złożone przed ostatecznym terminem składania ofert
na interwencyjny zakup masła dla danego przetargu, określonym w harmonogramie,
o którym mowa w pkt. 8.2.
8.11 Za termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej wpływu do Kancelarii
Ogólnej w Centrali ARR.
8.12 Oferty przetargowe po ich złożeniu w ARR nie mogą zostać wycofane ani
zmienione, pod rygorem utraty zabezpieczenia.
9. Rozpatrywanie ofert
9.1 W przypadku, gdy:
1) oferta nie została prawidłowo wypełniona/podpisana, lub
2) oferowana cena jest wyższa niż 90 % progu referencyjnego ustalonego w
odniesieniu do masła, lub
3) zabezpieczenie nie zostało wniesione bądź wniesione zabezpieczenie nie spełnia
wymagań określonych w pkt. 8.3 ppkt. 1) i 8.4, lub
4) masło będące przedmiotem oferty nie spełnia wymogów, określonych w pkt. 4.1
ppkt. 1), pkt. 4.1 ppkt. 4) lub pkt. 4.2,
oferta będzie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. W takim przypadku ARR
poinformuje Przedsiębiorcę o odrzuceniu oferty niezwłocznie, nie później niż w
terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.
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9.2 Jeżeli w odniesieniu do złożonej oferty w ciągu 3 dni roboczych od dnia upływu
terminu składania ofert, Przedsiębiorca nie otrzyma informacji, o której mowa w pkt.
9.1, ofertę uznaje się za ważną, tj. spełniającą wymagania określone w rozdz. 8.
9.3 ARR sporządza zestawienie ważnych ofert złożonych w danym przetargu.
9.4 Zestawienie, o którym mowa w pkt. 9.3 przesyłane jest do Komisji Europejskiej
po upływie ostatecznego terminu składania ofert.
9.5 Komisja Europejska ustala maksymalną cenę zakupu (w €/100 kg) biorąc pod
uwagę ilości i ceny masła oferowanego w ramach danego przetargu na
interwencyjny zakup masła. KE może również podjąć decyzję o odstąpieniu od
wyznaczenia maksymalnej ceny zakupu dla danego przetargu.
9.6 Maksymalna cena zakupu masła lub decyzja o odstąpieniu przez KE od
wyznaczenia maksymalnej ceny zakupu publikowana jest w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
9.7 Po publikowaniu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej maksymalnej ceny
zakupu masła ARR dokonuje wyboru ofert na interwencyjny zakup masła porównując
ceny z ofert, które wpłynęły w ramach danego przetargu z maksymalną ceną zakupu
ustaloną przez Komisję Europejską. Oferty, w których zaproponowano ceny wyższe
niż

maksymalna

cena

zakupu

wyznaczona

przez

KE

zostają

odrzucone.

W przypadku, gdy Komisja Europejska odstąpi od wyznaczenia maksymalnej ceny
zakupu dla danego przetargu, odrzucone zostają wszystkie oferty, jakie wpłynęły do
ARR w ramach tego przetargu.
9.8 ARR poinformuje Przedsiębiorcę o przyjęciu lub odrzuceniu oferty nie później niż
w ciągu 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Europejskiej
dotyczącej maksymalnej ceny zakupu masła dla danego przetargu.
9.9 Zabezpieczenie dla ofert odrzuconych zostanie zwrócone na pisemny wniosek
Przedsiębiorcy3.
9.10 W przypadku Przedsiębiorców, których oferty zostały przyjęte, zabezpieczenie
przetargowe zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
9.11 Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy, wynikające z przyjętej oferty nie podlegają
przeniesieniu.
10. Zawieranie umów na zakup masła
10.1 Z Przedsiębiorcami, których wnioski/oferty zostały przyjęte, zawierane będą
umowy na zakup masła na zapasy interwencyjne (według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszych Warunków) oraz umowy upoważniające ARR do
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wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek
dostawcy towarów i usług4 (wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej ARR).
W przypadku zakupu masła po stałej cenie umowy zostaną zawarte w terminie 10
dni roboczych po złożeniu wniosku.
W przypadku zakupu w drodze przetargu umowy zostaną zawarte w terminie 5 dni
roboczych po wejściu w życie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej maksymalnej
ceny zakupu masła dla danego przetargu.
10.2 Wraz z informacją o przyjęciu wniosku lub oferty przetargowej, o których mowa
odpowiednio w pkt. 7.5 i pkt. 9.8, ARR prześle do Przedsiębiorcy w formie
elektronicznej projekty umów, o których mowa w pkt. 10.1.
10.3 Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w Centrali ARR, w terminie wskazanym
w informacji o przyjęciu wniosku/przyjęciu oferty:
1) 2 egzemplarze umowy na zakup masła na zapasy interwencyjne,
2) 2 egzemplarze umowy upoważniającej ARR do wystawiania faktur, faktur
korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dostawcy towarów i usług4,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Przedsiębiorcy.
10.4 W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie złoży w ARR podpisanej umowy na zakup
masła w wyznaczonym terminie, umowa nie zostanie zawarta a zabezpieczenie
zostanie przejęte przez ARR, z zastrzeżeniem pkt. 10.6.
10.5 W przypadku zakupu masła po stałej cenie, gdy miała miejsce redukcja
wnioskowanych ilości, Przedsiębiorca może wycofać złożony wniosek i odstąpić od
zawarcia umowy na zakup masła. W takim przypadku Przedsiębiorca zobowiązany
jest złożyć w Centrali ARR pismo informujące o tym fakcie w ciągu 5 dni roboczych
od daty wejścia w życie rozporządzenia ustalającego współczynnik redukcji.
10.6 W przypadku wycofania wniosku i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z
pkt. 10.5, złożone zabezpieczenie zostanie w całości zwrócone na pisemny wniosek
Przedsiębiorcy3.
10.7 Po podpisaniu otrzymanych od Przedsiębiorcy egzemplarzy umów, Agencja
przesyła Przedsiębiorcy listownie jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy
na zakup masła wraz z poleceniem dostawy masła, o którym mowa w pkt. 10.8 oraz
jeden egzemplarz obustronnie podpisanej umowy upoważniającej ARR do
wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek
dostawcy towarów i usług4.
4

W przypadku Przedsiębiorców, którzy nie zawarli wcześniej z ARR umów upoważniających ARR do
wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dostawcy towarów i
usług, bądź w przypadku, gdy zawarta wcześniej umowa jest nieaktualna.
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10.8 W dniu zawarcia umowy na zakup masła, ARR wystawia polecenie dostawy
masła, w którym wskazana zostanie ostateczna data dostawy masła w ramach
zawartej umowy oraz chłodnia interwencyjna, do której masło należy dostarczyć.
10.9 Polecenie dostawy masła przesyłane jest do Przedsiębiorcy faksem w dniu jego
wystawienia oraz listownie, zgodnie z pkt. 10.7.
10.10 Po otrzymaniu polecenia dostawy masła, Przedsiębiorca zobowiązany jest
ustalić z chłodnią interwencyjną szczegółowy harmonogram dostaw oraz przesłać
faksem uzgodniony harmonogram do ARR (nr fax 022 661-77-56) lub pocztą
elektroniczną (adres sekretariat_bpz@arr.gov.pl), na co najmniej 1 dzień roboczy
przed planowaną dostawą. O wszelkich zmianach w harmonogramie należy
informować pisemnie ARR z zachowaniem ww. terminu.

11. Dostawa masła do chłodni interwencyjnej
11.1 Termin dostawy masła do chłodni wynosi 28 dni od daty wystawienia polecenia
dostawy masła, o którym mowa w pkt. 10.8.
11.2 ARR wyznaczy chłodnię interwencyjną, do której dostarczone ma być masło
tak, by była to chłodnia usytuowana najbliżej miejsca przechowywania masła
wskazanego we wniosku/ofercie.
11.3 Koszt transportu masła do chłodni oddalonej od miejsca przechowywania
masła do 350 km pokrywa Przedsiębiorca.
11.4 Jeżeli odległość od miejsca przechowywania masła do chłodni interwencyjnej
będzie większa niż 350 km, wówczas za odległość przekraczającą 350 km
Przedsiębiorcy przysługuje dotacja na poniesione koszty transportu przejętego na
zapasy interwencyjne masła w wysokości 0,065 € / tonę za kilometr5. Z tytułu
przysługującej dotacji ARR wystawia Notę księgową uznaniową.
Odległości przyjęte do wyliczenia kwoty dotacji określane są na podstawie mapy
elektronicznej znajdującej się w systemie informatycznym ARR.
11.5 Jeżeli oferowane masło znajduje się w innym państwie członkowskim, koszt
transportu do granicy Polski nie będzie zwracany. Koszt transportu na terenie Polski
zwracany będzie za transport masła powyżej 350 km. Odległość, jaka będzie brana
pod uwagę przy wyliczaniu kosztów transportu na terenie Polski, liczona będzie od
granicy Polski do chłodni interwencyjnej.

5

Zgodnie z art. 5 RK (WE) 1913/2006 przy obliczaniu kosztów transportu datą operacyjną dla
przeliczenia kursu € na PLN jest dzień otrzymania przez ARR ważnej oferty/wniosku. Zgodnie z art.
11 RK (WE) nr 1913/2006 obowiązującym kursem wymiany jest ostatni kurs, który Europejski Bank
Centralny ustalił przed pierwszym dniem miesiąca, w którym miała miejsce data operacyjna.
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11.6 Zwrot kosztów transportu nie przysługuje, jeżeli temperatura masła przy
przyjęciu do chłodni przekraczać będzie 6°C.
11.7 Dostawa masła musi nastąpić w terminie określonym w poleceniu dostawy
masła, nie wcześniej jednak niż w dniu następnym po dniu wystawienia polecenia
dostawy.
11.8 Masło musi być dostarczone do chłodni na europaletach lub paletach
porównywalnej jakości, przystosowanych do długotrwałego przechowywania. Palety
będą zwrócone Przedsiębiorcy lub wymienione na podobne palety, najpóźniej przy
wydaniu masła z chłodni. Wymiana lub zwrot palet leży w gestii chłodni i
Przedsiębiorcy a nie ARR. Kartony na paletach muszą być ułożone tak, aby
oznakowanie wszystkich kartonów było widoczne.
11.9 Każdej dostawie masła do chłodni musi towarzyszyć komplet dokumentów, tj.:
a) kopia polecenia dostawy masła, na podstawie którego odbywa się dostawa,
wystawionego przez ARR,
b) dokument wydania masła z zakładu/chłodni, z której jest ono dostarczane
(WZ),
c) specyfikacja dostarczonego masła (weterynaryjny numer identyfikacyjny
producenta masła, kraj produkcji, nr partii produkcyjnej, data produkcji, ilość
opakowań i numery opakowań, waga folii opakowaniowej, waga netto i
brutto masła).
Ww. dokumenty pozostają w chłodni interwencyjnej.
Ponadto w przypadku, gdy masło wyprodukowano w innym państwie członkowskim
Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Centrali ARR w terminie 35 dni od
dnia, w którym został złożony wniosek/oferta na interwencyjny zakup, certyfikat dla
masła wystawiony przez agencję interwencyjną kraju produkcji masła.
11.10 Chłodnia interwencyjna dokonuje przyjęcia masła dostarczonego przez
Przedsiębiorcę. W trakcie przyjęcia przedstawiciel chłodni sprawdza:
1) zgodność dostawy z kopią polecenia dostawy przesłaną do chłodni interwencyjnej
przez ARR,
2) stan opakowania i oznakowanie na opakowaniu,
3) zgodność

informacji

zawartych

w

dowodzie

wydania

masła

i w specyfikacji dostarczanego masła ze stanem faktycznym,
4) zgodność dostarczonych palet z wymaganiami określonymi w pkt 11.8,
5) wagę każdej palety z masłem,
6) temperaturę dostarczonego masła.
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(WZ)

11.11 Jeżeli masło zostało dostarczone po terminie określonym w poleceniu
dostawy, nie zostanie przyjęte do chłodni interwencyjnej.
11.12 Jeżeli w trakcie przyjęcia, pracownik chłodni stwierdzi, że opakowania nie są
prawidłowo

oznakowane

lub

masło

zostało

dostarczone

w

uszkodzonych

opakowaniach, wówczas zakwestionowana ilość masła nie zostanie przyjęta do
chłodni interwencyjnej.
11.13 Po dostarczeniu masła do chłodni wystawiane są następujące dokumenty:
1) dokument PZ z adnotacją „Zapasy interwencyjne ARR” - w przypadku, gdy
cała ilość masła określona w umowie jest dostarczona jednorazowo,
2) dokument WZ zdejmujący masło ze stanu Przedsiębiorcy i dokument PZ
z adnotacją „Zapasy interwencyjne ARR”, potwierdzający warunkowe
przejęcie masła na zapasy interwencyjne ARR – w przypadku, gdy w dniu
wystawienia polecenia dostawy masło składowane jest w chłodni wskazanej w
tym poleceniu (dostawa bez przemieszczenia),
3) w przypadku, gdy ilość masła określona w umowie dostarczana jest partiami:
a) dokument PZ z adnotacją „Zakup interwencyjny – Depozyt”, dla każdej
partii dostarczonego masła w ramach umowy, przyjmujący masło w
depozyt na stan Agencji,
b) dokument MM (lub inny dokument magazynowy) z adnotacją „Zapasy
interwencyjne ARR” potwierdzający warunkowe przejęcie na zapasy
interwencyjne całej ilości masła, znajdującej się w depozycie na stanie
Agencji, dostarczonej w ramach umowy – po dostarczeniu do chłodni
ostatniej partii.
11.14 W dniu dostarczenia do chłodni umownej ilości masła następuje jego
warunkowe przejęcie na zapasy interwencyjne ARR. Za dzień warunkowego
przejęcia masła na zapasy interwencyjne ARR uważa się dzień wystawienia zgodnie
z pkt. 11.13, stosownego dokumentu magazynowego z adnotacją „Zapasy
interwencyjne ARR” tj.:
1) dzień następujący po dniu wystawienia przez ARR polecenia dostawy (dostawa
bez przemieszczenia),
2) dzień

dostawy

-

przy

jednorazowej

dostawie

całej

ilości

określonej

w umowie,
3) dzień dostawy ostatniej partii – gdy ilość masła określona w umowie dostarczana
jest partiami.
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11.15 Po warunkowym przejęciu masła na zapasy interwencyjne, ARR wystawia
fakturę zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz z umową
upoważniającą ARR do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w
imieniu i na rachunek dostawcy towarów i usług stosując cenę określoną w umowie,
wyrażoną w €/100 kg6, (tj. cenę interwencyjną – w przypadku zakupu po stałej cenie
lub cenę z zaakceptowanej oferty – w przypadku zakupu w drodze przetargu).
Na fakturze będzie podany termin płatności – nie dłuższy niż 65 dni od daty
warunkowego przejęcia masła na zapasy interwencyjne ARR.

12. Kontrola masła dostarczonego przez przedsiębiorcę do wyznaczonej
chłodni interwencyjnej
12.1 Po dostarczeniu ostatniej partii masła w ramach danej umowy zakupu do
chłodni interwencyjnej upoważnieni pracownicy Agencji:
1) przeprowadzą kontrolę fizyczną, która ma na celu sprawdzenie:
a) faktycznej ilości masła znajdującej się w chłodni, poprzez zważenie
losowo wybranych palet z masłem oraz bloków masła,
b) poprawności dokumentacji znajdującej się w chłodni, wymaganej przy
dostawie,
c) czy masło jest prawidłowo opakowane i oznakowane,
2) pobiorą próbki do badań jakościowych (mikrobiologicznych i chemicznych),
mających na celu stwierdzenie, czy dostarczone masło spełnia minimalne
parametry jakościowe określone w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.
W trakcie kontroli kontroler ARR sporządza raport z kontroli. Raport z kontroli
podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania chłodni.
Badania jakościowe przeprowadzane są w laboratorium IJHARS. Sprawozdania
z badań przesyłane są przez laboratorium faksem oraz pocztą za potwierdzeniem
odbioru do Przedsiębiorcy oraz do ARR. Za dzień otrzymania wyników badań uważa
się dzień otrzymania faksem sprawozdania z wykonanych badań.
12.2 W okresie pomiędzy 30 a 45 dniem od warunkowego przejęcia masła na
zapasy interwencyjne ARR, upoważnieni pracownicy Agencji pobiorą próbki masła w
celu dokonania oceny sensorycznej masła.
12.3 Jeżeli Przedsiębiorca nie zgadza się z wynikami badań jakościowych
(chemicznych lub mikrobiologicznych) to może w ciągu 7 dni roboczych od daty
6

Zgodnie z art. 8 lit. a. RK (WE) nr 1913/2006 datą operacyjną dla przeliczenia ceny za masło z € na walutę
krajową jest dzień wpływu wniosku/oferty przetargowej do ARR. Zgodnie z art. 11 RK (WE) nr 1913/2006
obowiązującym kursem wymiany jest ostatni kurs, który Europejski Bank Centralny ustalił przed pierwszym dniem
miesiąca, w którym miała miejsce data operacyjna.
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otrzymania wyników złożyć do Centrali ARR odwołanie. Nie przewiduje się odwołania
od wyników oceny sensorycznej.
12.4 Złożenie odwołania od wyników oceny mikrobiologicznej i chemicznej musi
zostać poprzedzone wniesieniem przez Przedsiębiorcę opłaty odwoławczej na
rachunek bankowy ARR (Numer rachunku oraz wysokość opłat odwoławczych jest
opublikowana na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl). Przedsiębiorca zostaje
poinformowany o wynikach badań odwoławczych w sposób określony w pkt. 12.1.
W przypadku pozytywnego wyniku badań odwoławczych ARR zwraca Przedsiębiorcy
wniesioną opłatę odwoławczą.

13. Zasady rozliczeń między ARR a przedsiębiorcami
13.1 W przypadku niedostarczenia całej ilości masła będącego przedmiotem umowy
w terminie podanym w poleceniu dostawy, zabezpieczenie należytego wykonania
umowy zostanie przejęte przez ARR dla niedostarczonych ilości masła.
13.2 W przypadku negatywnych wyników kontroli fizycznej i/lub badań jakościowych
(mikrobiologicznych i/lub chemicznych) i/lub oceny sensorycznej, o których mowa w
pkt 12.1 i 12.2, Agencja:
a) postawi

do

dyspozycji

Przedsiębiorcy

całą

ilość

dostarczonego

w ramach umowy masła i wystawi polecenie wycofania masła, w którym
podany będzie termin jego odbioru. Po odbiorze każdej partii masła chłodnia
wystawia dowód wydania (WZ) masła. Jeżeli Przedsiębiorca nie odebrał
masła w terminie wskazanym w poleceniu wycofania, w ostatnim dniu tego
terminu chłodnia wystawia dowód wydania (WZ) na nieodebraną ilość masła.
Od tego dnia masło będzie przechowywane w chłodni na koszt i ryzyko
Przedsiębiorcy,
b) wystawi korektę faktury na odrzuconą ilość masła, zgodnie z przepisami
Ustawy o podatku od towarów i usług oraz z umową upoważniającą ARR do
wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek
dostawcy towarów i usług,
c) wystawi

Przedsiębiorcy

fakturę

za

koszty

przyjęcia,

wydania

oraz

przechowywania odrzuconego masła od dnia przyjęcia masła do chłodni do
dnia wydania ze stanu ARR, wg stawek standardowych obowiązujących w
Unii Europejskiej przeliczonych na PLN7,
7

Zgodnie z RK(WE) 884/2006 art. 4 ust. 2 koszty przechowywania z € na PLN przeliczane są na podstawie
ostatniego kursu przeliczeniowego ustalonego przez EBC przed rokiem budżetowym, w którym transakcje zostały
zarejestrowane w księgowości agencji płatniczej.
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d) przejmie

zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

dla

ilości

odrzuconego masła.
13.3 Jeżeli wyniki kontroli fizycznej i badań jakościowych (mikrobiologicznych
i chemicznych) oraz oceny sensorycznej, o których mowa w pkt 12 są pozytywne,
ARR wystawi Protokół przejęcia masła, potwierdzający, iż dostarczony towar
spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE)
1272/2009. Protokół zawierać będzie m.in. następujące informacje:
1) nr umowy zakupu masła,
2) datę przeprowadzenia kontroli fizycznej,
3) wagę netto przejętego masła oraz datę jego warunkowego przejęcia,
4) podmiot wykonujący badania jakościowe i ocenę sensoryczną oraz wyniki tych
badań.
Protokół przesyłany jest do przedsiębiorcy oraz do chłodni interwencyjnej.
W odniesieniu do ilości wskazanych w Protokole przejęcia, zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zostanie zwolnione. Zabezpieczenie zostanie
zwrócone na pisemny wniosek Przedsiębiorcy 3.
13.4 Agencja dokona zapłaty za dostarczone i przejęte na zapasy interwencyjne
ARR masło, spełniające wymagania jakościowe i sensoryczne, oraz wypłaci dotację
za koszty transportu wyliczoną zgodnie z pkt. 11.4 w terminie 65 dni od dnia
warunkowego przejęcia masła na zapasy interwencyjne ARR.

14. Uwagi
14.1 W przypadku odrzucenia wniosku/oferty Przedsiębiorcy nie przysługują
względem ARR roszczenia związane z poniesieniem kosztów i zobowiązań
wynikających z realizacji lub przygotowania do realizacji mechanizmu zakupu masła
na zapasy interwencyjne.
14.2 Osoby upoważnione przez ARR lub Komisję Europejską mają prawo do
wszelkich kontroli oraz audytu dotyczących realizacji interwencyjnego zakupu masła.
Przedsiębiorca uczestniczący w mechanizmie interwencyjnego zakupu masła
zobowiązany jest poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym
przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne
upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania zasad
realizacji mechanizmu interwencyjnego zakupu masła oraz przepisów krajowych i
UE.
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15. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Minimalne parametry jakościowe masła w interwencyjnym
zakupie
2. Załacznik nr 2 – Wniosek o autoryzację zakładu produkcyjnego
3. Załacznik nr 3 – Harmonogram produkcji masła
4. Załacznik nr 4 – Wniosek/oferta na interwencyjny zakup masła
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy na zakup masła na zapasy interwencyjne
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Załącznik nr 1
do „Warunków zakupu masła
na zapasy interwencyjne”
Minimalne parametry jakościowe masła w interwencyjnym zakupie

Masło jest stałą emulsją typu „woda w oleju” o następującym składzie i cechach jakościowych.
Parametr

Zawartość i charakterystyka

Tłuszcz

minimum 82 %

Woda

maksymalnie 16%

Sucha masa beztłuszczowa

maksymalnie 2%

Wolne kwasy tłuszczowe

maksymalnie 1,2 mmol/100g tłuszczu

Liczba nadtlenkowa

maksymalnie 0,3 meq tlenu/1000 g tłuszczu

Bakterie coli

niewykrywalne w 1 g

Tłuszcz niepochodzący z mleka

Niewykrywalny za pomocą analizy trójglicerydów

Dyspersja wody

ocena na przynajmniej 4 punkty

Cechy sensoryczne

ocena na przynajmniej 4 punkty na 5 możliwych za
wygląd, smak i konsystencję

Metody referencyjne, które należy zastosować są określone w rozporządzeniu (WE) nr 273/2008 z
dnia 5 marca 2008 r. (Dz.U. L 88 z 29.3.2008, s.1, z późn. zm.).

Źródło: Załącznik IV do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1272/2009 z 11 grudnia 2009 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży
produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Wniosek o autoryzację zakładu produkcyjnego

Załącznik nr 2
do „Warunków zakupu masła na
zapasy interwencyjne”
Strona: 1 z 2

1. Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR

Pieczątka kancelarii

*

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR…………………..………………………………………..
2. Nazwa Producenta masła

3. NIP
4. REGON
5. Adres Producenta masła (ulica i nr domu, miejscowość)

Kod pocztowy

-

Kod kraju

Poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Telefon
Faks
E – mail

6. Adres do korespondencji (ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta)

7. Nazwa i adres zakładu produkcyjnego (ulica i nr domu, miejscowość, gmina, kod pocztowy, poczta, województwo)*

* - Pole należy wypełnić, jeżeli adres zakładu produkcyjnego jest inny niż adres producenta masła

Wniosek o autoryzację zakładu produkcyjnego

Załącznik nr 2
do „Warunków zakupu masła na
zapasy interwencyjne”
Strona: 2 z 2

8. Oznakowanie linii produkcyjnych, na których produkowane będzie masło przeznaczone do interwencyjnego zakupu:
1)
2)
3)
4)
9. Weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Deklaracja Producenta masła
•
•

•
•

Zobowiązuję się postępować zgodnie z RK nr 1272/2009 oraz obowiązującymi w dniu składania wniosku „Warunkami zakupu
masła na zapasy interwencyjne”.
Oświadczam, że podejmuję się prowadzić stały rejestr zawierający informacje o miejscu pochodzenia surowców, nazwach i
adresach dostawców surowców, ilościach wyprodukowanego masła oraz opakowań z masłem, identyfikacji (data produkcji,
rodzaj masła, waga), oraz dacie wydania z zakładu produkcyjnego każdej wyprodukowanej partii masła przeznaczonej do
interwencyjnego zakupu.
Wyrażam zgodę na poddawanie produkcji masła przeznaczonego na zapasy interwencyjne specjalnej oficjalnej kontroli.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajanie prawdy w złożonym
przeze mnie oświadczeniu.

Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania Producenta masła (zgodnie z KRS lub CEIDG)

Data

-

-

Pieczątki i podpisy

Uwagi do formularza:
a) Używaj WIELKICH LITER
b) Po wypełnieniu formularza zatrzymaj jego kopię

4

Harmonogram produkcji masła

Załącznik nr 3
do „Warunków zakupu masła na
zapasy interwencyjne”
Strona: 1 z 2

1. Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR/

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

*

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR......................………………………………
2. Nazwa Producenta masła

3. NIP
4. REGON
5. Adres Producenta masła (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, województwo)

6 Nazwa i adres zakładu produkcyjnego masła (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, województwo)∗

7. Oznakowanie linii produkcyjnych, na których produkowane będzie masło przeznaczone do interwencyjnego zakupu masła:

8. Weterynaryjny znak identyfikacyjny zakładu produkcyjnego
9. Numer autoryzacyjny nadany przez ARR

∗

Pole należy wypełnić, jeżeli adres zakładu produkcyjnego jest inny niż adres producenta

4

Harmonogram produkcji masła

Załącznik nr 3
do „Warunków zakupu masła na
zapasy interwencyjne”
Strona: 2 z 2

Harmonogram produkcji masła
Data produkcji

Przewidywane ilości [ton]

Data produkcji

Przewidywane ilości [ton]

Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania Producenta masła (zgodnie z KRS lub CEIDG)

Data

-

-

Uwagi do formularza:
a) Używaj WIELKICH LITER
b) Po wypełnieniu formularza zatrzymaj jego kopię

Pieczątki i podpisy

Załącznik nr 4
do „Warunków zakupu masła
na zapasy interwencyjne”

Wniosek/oferta na interwencyjny zakup masła

Strona: 1 z 3

1. Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR
Pieczątka kancelarii
Data wpływu

*

KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.....................................………………………………
2. Nazwa Przedsiębiorcy

3. NIP
4. REGON
5. Adres Przedsiębiorcy (ulica, nr domu, miejscowość)

-

Kod pocztowy

Kod kraju

Poczta
Gmina
Powiat
Województwo
Telefon
Faks
E – mail
Adres do korespondencji (ulica, nr domu, mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta)

6. Szczegóły dotyczące wniosku/oferty
1

a) Nr przetargu

b) Minimalna zawartość tłuszczu 82%

2

c) Cena € / 100 kg

,

d) Łącznie oferowana ilość (ton):
e) Kwota zabezpieczenia (€)

1
2

Pole należy wypełnić w przypadku oferty
W przypadku wniosku należy wpisać cenę ustaloną na poziomie 90% progu referencyjnego dla masła / w przypadku oferty należy wpisać
cenę oferowaną (nie wyższą niż 90% progu referencyjnego dla masła).

Wniosek/oferta na interwencyjny zakup masła

Załącznik nr 4
do „Warunków zakupu masła
na zapasy interwencyjne”
Strona: 2 z 3

7. Dane dotyczące producenta oferowanego masła:
a) Nazwa i adres zakładu produkcyjnego (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, województwo)

b) Weterynaryjny znak identyfikacyjny zakładu produkcyjnego
8. Dane miejsca przechowywania masła oferowanego do sprzedaży:
Nazwa i adres chłodni/zakładu, w którym przechowywane jest masło (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta,
województwo)

9. Informacje dotyczące masła oferowanego do sprzedaży na zapasy interwencyjne
Lp.

Data produkcji
(dd-mm-rr)

Ilość (ton)

Nr partii producenta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

10. Deklaracja:
a)
b)
c)
d)

Oświadczam, że wniosek/oferta została złożona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1272/2009 oraz
obowiązującymi w dniu składania wniosku/oferty Warunkami zakupu masła na zapasy interwencyjne.
Zobowiązuję się, do odebrania całej dostarczonej ilości masła z chłodni interwencyjnej, jeżeli zostanie stwierdzone, że
masło nie spełnia wymagań określonych w Warunkach zakupu masła na zapasy interwencyjne.
W przypadku, o którym mowa w ppkt. b, zobowiązuję się do pokrycia kosztów poniesionych przez ARR na
przechowywanie masła od dnia dostarczenia masła do chłodni do dnia wydania.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajanie prawdy
w złożonym przeze mnie oświadczeniu

Wniosek/oferta na interwencyjny zakup masła

Załącznik nr 4
do „Warunków zakupu masła
na zapasy interwencyjne”
Strona: 3 z 3

Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy (zgodnie z KRS / CEIDG / innym stosownym rejestrem)

Data

-

-

Pieczątki i podpisy

Uwagi do formularza:
a) Używaj WIELKICH LITER
b) Wniosek/oferta powinna opiewać, na co najmniej 20 ton
c) Po wypełnieniu formularza zatrzymaj jego kopię
d) Zanim złożysz wniosek/ofertę upewnij się, że oferowane masło spełnia minimalne wymagania jakościowe. Jeśli
oferowane masło nie będzie ich spełniać zostaniesz obciążony kosztami przechowywania.

Załącznik nr 5
do „Warunków zakupu masła
na zapasy interwencyjne”

Umowa Nr .............
na zakup masła na zapasy interwencyjne
zawarta w dniu ……………...

pomiędzy:
Agencją Rynku Rolnego w Warszawie 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12,
reprezentowaną przez:

1)

_

2)

–

NIP 525-000-78-79
zwaną dalej „Agencją”,
a
.......................................................................................
reprezentowaną przez:
1)

–

2)

–

zarejestrowaną w Agencji pod numerem .........................................................
NIP..............................................
zwaną dalej Przedsiębiorcą.

§1
Podstawę działania stron w zakresie objętym umową stanowią:
1) Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 50, z późn. zm.);
3) 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, z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.
określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji
związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (Dz.Urz. UE L
346 z 20.12.2013, str. 12);
5) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1272/2009 z 11 grudnia 2009 r.
ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) Nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów
rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz.Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str.
1, z późn. zm.);
6) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu
dla

Euro

w

rolnictwie

i

zmieniające

niektóre

rozporządzenia,

(Dz.Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str.52, z póżn. zm.).
.

§2
Przedmiotem niniejszej umowy są szczegółowe zasady i warunki zakupu przez
Agencję masła na zapasy interwencyjne.

§3
1. Na zasadach określonych niniejszą umową Przedsiębiorca zobowiązuje się
dostarczyć do wskazanej przez Agencję chłodni interwencyjnej.............ton netto
masła:
1) wymienionego we wniosku/ofercie złożonym/złożonej w Agencji w dniu
...................................... zarejestrowanym/zarejestrowanej pod kancelaryjnym
numerem wpływu ........................................
2) spełniającego wymagania określone w § 6 umowy.
2. Miejsce dostawy (adres chłodni interwencyjnej), ostateczny termin realizacji
dostawy określone zostaną w wystawionym przez Agencję w dniu zawarcia
niniejszej umowy „Poleceniu dostawy masła”.
§4
1. Agencja zakupi dostarczone do chłodni i przejęte na stan Agencji masło,
spełniające wymagania określone w § 6, w ilości określonej w § 3 ust. 1, za cenę
………. €/100 kg (bez VAT).
2. Należna kwota netto (bez VAT) za zakupione masło zostanie przeliczona z € na
PLN wg ostatniego kursu ustalonego przez EBC przed pierwszym dniem
miesiąca, w którym złożony został wniosek/oferta, o którym mowa w § 3 ust.1
pkt.11.
3. Koszt transportu masła do chłodni oddalonej od wskazanego we wniosku/ofercie
miejsca przechowywania masła do 350 km pokrywa Przedsiębiorca.
4. Jeżeli odległość od miejsca przechowywania masła do chłodni będzie większa niż
350 km, to za odległość przekraczającą 350 km Przedsiębiorcy przysługuje
dotacja na poniesione koszty transportu przejętego na zapasy interwencyjne
masła w wysokości 0,065 €/tonę za kilometr2. Na kwotę przysługującej dotacji
Agencja wystawi Notę księgową uznaniową.

1

Zgodnie z art. 8 lit. a. RK (WE) nr 1913/2006 datą operacyjną dla przeliczenia ceny za masło z € na
walutę krajową jest dzień wpływu wniosku/oferty przetargowej do ARR. Zgodnie z art. 11 RK (WE) nr
1913/2006 obowiązującym kursem wymiany jest ostatni kurs, który Europejski Bank Centralny ustalił
przed pierwszym dniem miesiąca, w którym miała miejsce data operacyjna.

2

Zgodnie z art. 5 RK (WE) 1913/2006 przy obliczaniu kosztów transportu datą operacyjną dla
przeliczenia kursu € na PLN jest dzień otrzymania przez ARR ważnej oferty/wniosku. Zgodnie z art.
11 RK (WE) nr 1913/2006 obowiązującym kursem wymiany jest ostatni kurs, który Europejski Bank
Centralny ustalił przed pierwszym dniem miesiąca, w którym miała miejsce data operacyjna.

5. Dla masła wyprodukowanego i składowanego w innym państwie członkowskim,
koszt transportu do granicy Polski nie będzie zwracany. Koszt transportu na
terenie Polski zwracany będzie za transport masła powyżej 350 km. Odległość,
jaka będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu kosztów transportu na terenie
Polski, liczona będzie od granicy Polski do chłodni interwencyjnej.
6. Zwrot kosztów transportu nie przysługuje Przedsiębiorcy, jeżeli temperatura masła
przy przyjęciu do chłodni przekraczać będzie 6 °C.

§5
1. Strony oświadczają, że Przedsiębiorca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości .............................PLN w postaci depozytu
gotówkowego na wydzielonym rachunku Agencji/gwarancji uznanej instytucji
finansowej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone, bez odsetek,
po należytym wykonaniu umowy.

§6
1. Masło stanowiące przedmiot zakupu musi spełniać następujące wymagania:
1) być wyprodukowane w autoryzowanym zakładzie produkcyjnym na terenie
Unii Europejskiej,
2) być wyprodukowane bezpośrednio i wyłącznie z pasteryzowanej śmietanki
uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie z mleka krowiego wyprodukowanego na
terenie Unii Europejskiej,
3) spełniać następujące minimalne parametry jakościowe tj.:
a) Tłuszcz - minimum 82 %,
b) Woda - maksymalnie 16%,
c) Sucha masa beztłuszczowa - maksymalnie 2%,
d) Wolne kwasy tłuszczowe - maksymalnie 1,2 mmol/100g tłuszczu,
e) Liczba nadtlenkowa - maksymalnie 0,3 meq tlenu/1000 g tłuszczu,
f) Bakterie coli - niewykrywalne w 1 g,
g) Tłuszcz niepochodzący z mleka - niewykrywalny za pomocą analizy
trójglicerydów,

h) Właściwości sensoryczne - przynajmniej 4 punkty na 5 możliwych za
wygląd, smak i konsystencję,
i) Dyspersja wody - przynajmniej 4 punkty.
4) być dostarczone w formie bloków co najmniej 25 kg wagi netto w nowych
i

trwałych

kartonach

zapewniających

ochronę

w

czasie

transportu,

przechowywania i odbioru z chłodni,
5) wewnątrz kartonów masło musi być opakowane w materiał spełniający
wymagania Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 10/2011,
6) na

opakowaniu

muszą

zostać

umieszczone

następujące

informacje,

naniesione w sposób trwały:
a) weterynaryjny

znak

identyfikacyjny

producenta

masła

(tj.

numer

weterynaryjny) oraz państwo członkowskie, w którym wyprodukowano
masło,
b) data produkcji masła,
c) numer partii produkcyjnej oraz numer opakowania jednostkowego
(kartonu),
d) określenie „ze śmietanki nieukwaszonej", jeżeli faza wodna masła ma
odpowiednie pH,
e) waga netto.
7)

Na opakowaniach nie należy zamieszczać terminu przydatności do
spożycia/daty minimalnej trwałości.

2. Masło musi być dostarczone do chłodni na europaletach lub paletach
porównywalnej jakości, przystosowanych do długotrwałego przechowywania.
Palety będą zwrócone Przedsiębiorcy lub wymienione na palety podobnej jakości
najpóźniej przy wydaniu masła z chłodni. Wymiana lub zwrot palet leży w gestii
chłodni i Przedsiębiorcy, a nie Agencji.
3. W przypadku, gdy masło stanowiące przedmiot zakupu zostało wyprodukowane
w innym państwie członkowskim, musi posiadać certyfikat wydany przez agencję
interwencyjną państwa członkowskiego, w którym zostało wyprodukowane.
Certyfikat dla masła wystawiony przez agencję interwencyjną kraju produkcji
masła

należy

dostarczyć

do

Agencji

nie

później

niż

w dniu.................................... (ust. 3 wypełniany jest tylko w przypadku, gdy
masło zostało wyprodukowane w innym kraju członkowskim).

§7
Przedsiębiorca jest zobowiązany do:
1) dostarczenia masła do chłodni interwencyjnej wymienionej w poleceniu
dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, na własny koszt i ryzyko, w terminie
wskazanym w tym poleceniu, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym
po dniu wystawienia polecenia,
2) ustalenia z chłodnią interwencyjną harmonogramu dostaw masła oraz
przesłania uzgodnionego harmonogramu do Agencji faksem (nr: 022 661-7756) lub pocztą elektroniczną (adres: sekretariat_bpz@arr.gov.pl), na co
najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą,
3) odebrania masła z chłodni interwencyjnej, jeżeli wyniki kontroli oraz badań, o
których mowa w § 10 są negatywne,
4) pokrycia kosztów, związanych z przechowywaniem odrzuconego masła, o
którym mowa w pkt. 3, wyliczonych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3.

§8
1. Przy dostawie każdej partii masła wymagane są następujące dokumenty:
1) kopia polecenia dostawy masła, na podstawie którego odbywa się dostawa,
wystawionego przez Agencję,
2) dokument wydania (WZ) masła z zakładu/chłodni, z którego jest ono
dostarczane,
3) specyfikacja dostarczonego masła (weterynaryjny numer identyfikacyjny
producenta masła, kraj produkcji, nr partii produkcyjnej, data produkcji, ilość i
numery opakowań, waga folii opakowaniowej, waga netto i brutto masła).
Ww. dokumenty pozostają w chłodni interwencyjnej.
2. Przy przyjęciu masła, przedstawiciel chłodni interwencyjnej:
1) ustali wagę każdej palety z masłem,
2) sprawdzi stan opakowań oraz prawidłowość ich oznakowania,
3) sprawdzi zgodność danych zawartych w dokumentach, o których mowa
w ust. 1, ze stanem faktycznym,
4) sprawdzi temperaturę dostarczonego masła.
3. Masło nie zostanie przyjęte do chłodni, jeżeli:

1)

wraz

z

partią

masła

nie

dostarczono

prawidłowych

dokumentów,

wymienionych w ust. 1,
2)

masło dostarczono w uszkodzonych opakowaniach,

3)

opakowania nie zostały oznakowane zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 6 i 7,

4)

palety nie spełniają wymagań określonych w § 6 ust. 2,

5)

dostawa masła nastąpiła po terminie określonym w poleceniu dostawy, o
którym mowa w § 3 ust. 2.

4. Po dostarczeniu masła chłodnia wystawi następujące dokumenty:
1) dokument PZ z adnotacją „Zapasy interwencyjne ARR” - w przypadku, gdy
cała ilość masła określona w umowie jest dostarczona jednorazowo,
2) dokument WZ zdejmujący masło ze stanu Przedsiębiorcy i dokument PZ
z adnotacją „Zapasy interwencyjne ARR”, potwierdzający warunkowe
przejęcie masła na zapasy interwencyjne Agencji – w przypadku, gdy w dniu
wystawienia polecenia dostawy masło składowane jest w chłodni wskazanej w
tym poleceniu (dostawa bez przemieszczenia),
3) w przypadku, gdy ilość masła określona w umowie dostarczana jest do chłodni
partiami:
a) dokument PZ z adnotacją „Zakup interwencyjny – Depozyt”, dla każdej
partii dostarczonego masła w ramach niniejszej umowy, przyjmujący masło
w depozyt na stan Agencji,
b) dokument MM (lub inny dokument magazynowy) z adnotacją „Zapasy
interwencyjne ARR”, potwierdzający warunkowe przejęcie na zapasy
interwencyjne całej ilości masła, znajdującej się w depozycie na stanie
Agencji, dostarczonej w ramach niniejszej umowy – po dostarczeniu do
chłodni ostatniej partii.

§9
1. W dniu dostarczenia do chłodni umownej ilości masła, następuje jego warunkowe
przejęcie na zapasy interwencyjne Agencji.

2. Za dzień warunkowego przejęcia masła na zapasy interwencyjne Agencji uważa
się dzień wystawienia stosownego dokumentu magazynowego z adnotacją
„Zapasy interwencyjne ARR”, zgodnie z § 8 ust. 4, tj.
1) dzień następujący po dniu wystawienia przez Agencję polecenia dostawy, w
przypadku, gdy w dniu wystawienia polecenia dostawy masło składowane jest
w chłodni wskazanej w tym poleceniu (dostawa bez przemieszczenia),
2) dzień dostawy masła - przy jednorazowej dostawie całej ilości określonej w
niniejszej umowie,
3) dzień dostawy ostatniej partii – gdy ilość masła określona w niniejszej umowie
dostarczana jest partiami.
3. Dokument magazynowy z adnotacją „Zapasy interwencyjne ARR”, wystawiony
zgodnie z § 8 ust. 4, potwierdzający warunkowe przejęcie masła na zapasy
interwencyjne Agencji stanowi podstawę do wystawienia faktury.
4. Agencja wystawia fakturę, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i
usług

oraz

umową

upoważniającą

ARR

do

wystawiania

faktur,

faktur

korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dostawcy towarów i usług. Na
fakturze będzie podany termin płatności – nie dłuższy niż 65 dni od daty
warunkowego przejęcia masła na zapasy interwencyjne ARR.
§ 10
1. Po warunkowym przejęciu masła na zapasy interwencyjne Agencji, upoważniony
pracownik Agencji:
1) przeprowadzi kontrolę fizyczną, która ma na celu sprawdzenie:
a) faktycznej ilości masła znajdującej się w chłodni, poprzez zważenie losowo
wybranych bloków masła oraz palet z masłem,
b) poprawności dokumentacji znajdującej się w chłodni, wymaganej przy
dostawie masła,
c) prawidłowości opakowań i oznakowań masła.
2) pobierze próbki do badań jakościowych (mikrobiologicznych, i chemicznych),
mających na celu stwierdzenie, czy dostarczone masło spełnia minimalne
parametry jakościowe, określone w § 6 ust. 1 pkt. 3.

2. W okresie 30 – 45 dni od daty warunkowego przejęcia masła na stan Agencji,
upoważniony pracownik Agencji pobierze próbki masła w celu dokonania oceny
sensorycznej.
3. Sprawozdania z badań jakościowych oraz oceny sensorycznej będą przesyłane
Przedsiębiorcy

przez

Jednostkę

Wykonującą

Zadania

Delegowane

przeprowadzającą badania, pocztą za potwierdzeniem odbioru oraz faksem. Za
dzień otrzymania wyników badań uważa się dzień otrzymania faksem
sprawozdania z wykonanych badań.

§ 11
1.

Jeżeli Przedsiębiorca nie zgadza się z wynikami kontroli jakościowych
(mikrobiologicznej i chemicznej), to może w ciągu 7 dni roboczych od daty
otrzymania wyników badań złożyć do Centrali Agencji odwołanie. Nie przewiduje
się możliwości złożenia odwołania od wyników oceny sensorycznej.

2.

Złożenie odwołania od wyników oceny jakościowej musi zostać poprzedzone
wniesieniem przez Przedsiębiorcę opłaty odwoławczej na rachunek bankowy
Agencji. Numer rachunku oraz wysokość opłat odwoławczych jest opublikowana
na

stronie

internetowej

ARR

www.arr.gov.pl.

Przedsiębiorca

zostaje

poinformowany o wynikach badań odwoławczych, w sposób określony w § 10 ust.
3.

§ 12
W przypadku, gdy ilość masła dostarczona do chłodni, w terminie podanym w
poleceniu dostawy, jest mniejsza niż ilość określona w § 3 ust. 1, zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 ust.1, zostanie przejęte w
części odpowiadającej niedostarczonej ilości masła.

§ 13
1. W przypadku negatywnych wyników kontroli fizycznej i/lub badań jakościowych
(mikrobiologicznych i/lub chemicznych), i/lub oceny sensorycznej, o których mowa
w § 10, Agencja :

1) postawi do dyspozycji Przedsiębiorcy całą ilość masła dostarczonego
w ramach niniejszej umowy i prześle Przedsiębiorcy polecenie wycofania dla
odrzuconego masła, w którym podany będzie termin jego odbioru,
2) wystawi fakturę korygującą na odrzuconą ilość masła, po wydaniu ze stanu
Agencji ostatniej partii masła w ramach polecenia wycofania,
3) wystawi

Przedsiębiorcy

fakturę

za

koszty

przyjęcia,

wydania

oraz

przechowywania odrzuconego masła od dnia przyjęcia do chłodni do dnia
wydania ze stanu ARR, wg stawek standardowych obowiązujących w Unii
Europejskiej przeliczone na PLN3.
4) przejmie

zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

dla

ilości

odrzuconego masła.
2. Chłodnia wystawi dowód wydania masła (WZ) na każdą partię masła odebraną
przez Przedsiębiorcę. Jeżeli Przedsiębiorca nie odebrał masła w terminie
wskazanym w poleceniu wycofania, w ostatnim dniu tego terminu chłodnia
wystawi dowód wydania masła (WZ) ze stanu ARR, na nieodebraną ilość masła.
Od tego dnia masło będzie przechowywane na koszt i ryzyko Przedsiębiorcy.

§ 14
1. Jeżeli wyniki kontroli fizycznej i badań jakościowych (mikrobiologicznych
i chemicznych) oraz oceny sensorycznej są pozytywne, Agencja wystawi Protokół
przejęcia masła, potwierdzający iż dostarczony towar spełnia wymagania
określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 1272/2009. Protokół
zawierać będzie m.in. następujące informacje:
1) nr umowy zakupu masła,
2) datę przeprowadzenia kontroli fizycznej,
3) wagę netto przejętego masła oraz datę jego warunkowego przejęcia,
4) podmiot wykonujący badania jakościowe i ocenę sensoryczną oraz wyniki tych
badań.
2. Zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

w

odniesieniu

do

ilości

wskazanych w Protokole przejęcia, o którym mowa w ust.1, zostanie zwolnione.
Zabezpieczenie zwracane jest na pisemny wniosek Przedsiębiorcy.
3

Zgodnie z RK_(WE) 884/2006 art. 4 ust. 2 koszty przechowywania przeliczane są na podstawie
ostatniego kursu przeliczeniowego ustalonego przez EBC przed rokiem budżetowym, w którym
transakcje zostały zarejestrowane w księgowości agencji płatniczej

3. Agencja dokona zapłaty za dostarczone masło, spełniające wymagania
jakościowe i sensoryczne oraz wypłaci dotację na poniesione koszty transportu
masła wyliczoną zgodnie z § 4 ust. 4, w terminie 65 dni od daty warunkowego
przejęcia masła na zapasy interwencyjne ARR.
§ 15
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej
z niniejszą umową przez okres 5 lat.
2. W przypadku zmiany przepisów bądź zawieszenia zakupów przez Komisję
Europejską, Agencja zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw masła
od Przedsiębiorcy, bądź ich zmniejszenia.
3. Przedsiębiorca nie może powierzyć wykonania umowy w części lub całości osobie
trzeciej.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie
wymienione w § 1 niniejszej umowy.

§ 17
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających na tle stosowania
niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Agencji.

§ 18
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 19
Agencja zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

§ 20
Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z „Warunkami zakupu
masła stanowiącego zapasy interwencyjne”, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do
ich stosowania.

§ 21
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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