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1. Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszych warunków są zasady oraz specyfikacja wymagań
dotyczących przechowywania masła i obiegu dokumentacji magazynowej w ramach
mechanizmu „Interwencyjny zakup i sprzedaż masła”.
2. Uczestnik mechanizmu
Uczestnikiem mechanizmu jest przedsiębiorstwo przechowalnicze:
• zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym
przez ARR
• dysponujące chłodnią, posiadającą świadectwo autoryzacji,
które złożyło ofertę na świadczenie usług przechowalniczych.
Szczegółowe zasady rejestracji w ARR oraz formularz rejestracyjny WPR_P1_f1
dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl/rejestracja.
3. Akty prawne
3.1 Przepisy UE
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania 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.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. 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.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z
późn. zm.);
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 Delegowane Komisji (UE) Nr 906/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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1306/2013 w odniesieniu do wydatków w zakresie interwencji publicznej (Dz.U.
UE L 255 z 28.8.2014, str. 1);
5) 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.U. UE
L 255 z 28.8.2014, str. 18);
6) 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.);
7) 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.).
3.2 Krajowe akty prawne
1) 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);
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.);
3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 155);
4) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.
z z 2015 r. poz. 594, 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. Wybór chłodni i zawieranie umów na świadczenie usług przechowalniczych
4.1 Przedsiębiorstwo przechowalnicze zainteresowane przechowywaniem masła
stanowiącego zapasy interwencyjne, zobowiązane jest do uzyskania świadectwa
autoryzacji dla chłodni, w której świadczone będą usługi przechowalnicze na rzecz
ARR. „Warunki autoryzacji chłodni” stanowią załącznik nr 3 do niniejszych warunków.
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4.2 Wybór chłodni przechowujących masło stanowiące zapasy interwencyjne
dokonywany jest w drodze przetargu zamkniętego.
4.3 W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność zawarcia umów na świadczenie usług
przechowalniczych w celu zabezpieczenia powierzchni magazynowej niezbędnej do
realizacji

zakupu

przechowalniczych

masła

na

zapasy

dysponujących

interwencyjne,

chłodniami,

które

do

przedsiębiorstw

uzyskały

świadectwo

autoryzacji, Agencja wysyła zaproszenia do udziału w przetargu i składania ofert .
4.4 Szczegółowe warunki udziału w przetargu, zasady jego przeprowadzania oraz
sposób i kryteria wyboru chłodni określone są w „Warunkach przetargu zamkniętego
na wybór chłodni świadczących usługę przechowywania masła na rzecz ARR”
dostępnych na stronie internetowej ARR.
4.5 Z przedsiębiorstwami przechowalniczymi, których oferty zostały wybrane w
drodze przetargu zamkniętego Agencja podpisze:
1) umowy na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR (wzór umowy
na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR stanowi załącznik nr 1
do niniejszych warunków),
2) umowy upoważniające ARR do wystawiania faktur, faktur korygujących i
duplikatów w imieniu i na rachunek dostawcy towarów lub usług 1.Wzór
Umowy upoważniającej ARR do wystawiania faktur, faktur korygujących i
duplikatów w imieniu i na rachunek dostawcy towarów lub usług dostępny jest
na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl
4.6 Umowy na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR zostaną zawarte
w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
4.7 W zawartej umowie określone zostaną m.in.:
1) pojemność przechowalnicza (w tonach) masła wraz z oznaczeniem
pomieszczeń przechowalniczych,
2) stawki 2 dotyczące wagi netto masła (bez opakowań) za następujące usługi:
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.
1

Zgodnie z art. 3 ust. 2 RDK_(UE) 906/2014 należności za usługi przechowalnicze zostaną
przeliczone z € na PLN na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank
Centralny przed pierwszym dniem roku budżetowego, w którym transakcje zostały zarejestrowane w
księgowości agencji płatniczej (tj. przed pierwszym dniem października danego roku budżetowego).
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a) przyjęcie masła do chłodni – w €/tonę (bez VAT),
Stawka za przyjęcie masła dotyczy przyjęcia z przemieszczeniem. W przypadku
przyjęcia masła bez przemieszczenia (tj. w przypadku przyjęcia masła na stan
Agencji, które w dniu wystawienia przez Agencję polecenia dostawy masła
znajdowało się już w chłodni wskazanej w tym poleceniu) stawka będzie
zmniejszona o 25,90 %.

b) przechowywanie – w €/tonodobę (bez VAT),
c) wydanie – w €/tonę (bez VAT).
Stawka za wydanie dotyczy wydania masła z przemieszczeniem. W przypadku
wydania masła bez przemieszczenia (tj. w przypadku, gdy masło po wydaniu ze
stanu Agencji nie opuszcza chłodni, ale będzie dalej w niej przechowywane)
stawka będzie zmniejszona o 22,20 %.

5. Realizacja zawartych umów na świadczenie usług przechowalniczych
5.1 Przedsiębiorstwo przechowalnicze w zawartej umowie zobowiąże się m.in. do:
1) przyjęcia masła do chłodni na zasadach określonych w pkt. 5.7. – 5.10.
niniejszych warunków,
2) zamrożenia masła do temperatury (-)15ºC,
3) przechowywania masła w warunkach nie powodujących pogorszenia jego
jakości, w temperaturze równej lub niższej niż (-) 15ºC,
4) sporządzenia i przekazania do Agencji dokumentów określonych w umowie,
5) ustawienia palet w chłodni w sposób umożliwiający swobodny dostęp
do nich, identyfikację i kontrolę,
6) wydania masła z chłodni zgodnie z dyspozycją Agencji i wystawienia
dokumentów określonych w umowie,
7) ochrony zapasów interwencyjnych masła zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5.2 Przedsiębiorstwo przechowalnicze ponosi odpowiedzialność za ilość, jakość,
ochronę

oraz

nienaruszalność

przyjętego

do

przechowywania

masła.

Masło stanowiące zapasy interwencyjne pozostaje do wyłącznej dyspozycji ARR.
5.3

Przedsiębiorstwo

przechowalnicze

zobowiązane

jest

do

wniesienia

zabezpieczenia wartości stanów magazynowych masła w formie:
1)

bezwarunkowej gwarancji uznanej przez Agencję instytucji finansowej

lub
2)

depozytu gotówkowego,

na zasadach określonych w załączniku 2 do niniejszych warunków.
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3)

Formę

zabezpieczenia

wartości

stanów

magazynowych

masła

przedsiębiorstwo przechowalnicze wskazuje w ofercie na świadczenie
usług przechowalniczych, złożonej w ramach przetargu, o którym mowa w
pkt. 4.2.
5.4 Niezależnie od obowiązku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 5.3,
Przedsiębiorstwo

przechowalnicze

zobowiązane

jest

do

ubezpieczenia

przechowywanego masła oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizowanych na
rzecz ARR usług, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych warunków.
5.5 Przedsiębiorstwo przechowalnicze, z którym Agencja zawarła umowę na
świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR nie może powierzyć wykonania
umowy w części lub całości osobie trzeciej.
5.6 Wraz z dostawą partii masła do chłodni wymagane są następujące dokumenty:
1) kopia polecenia dostawy masła wydanego przez ARR,
2) oryginał dowodu wydania (WZ) masła z chłodni producenta/dostawcy,
3) oryginał

specyfikacji

dostarczonego

masła,

(weterynaryjny

numer

identyfikacyjny producenta masła, kraj produkcji, nr partii produkcyjnej, data
produkcji, liczba i numery opakowań (kartonów), waga pojedynczego
opakowania - kartonu, waga folii opakowaniowej, waga netto i brutto masła).
5.7 Przy przyjęciu do chłodni każdej partii masła zostanie ustalona waga netto, którą
należy zweryfikować z wagą netto masła określoną w dokumentach, o których mowa
w pkt. 5.6. Ważenie masła musi odbywać się na wagach posiadających aktualną
legalizację. Sprawdzana będzie również temperatura dostarczonego masła. Masło
powinno być dostarczone do chłodni na europaletach lub paletach porównywalnej
jakości, przeznaczonych do długookresowego składowania.
5.8 Prawidłowe oznakowanie każdego kartonu z masłem powinno zawierać
następujące informacje:
1) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego, zgodnie z
obowiązującymi

przepisami

oraz

państwo

członkowskie,

w

którym

wyprodukowano masło,
2) datę produkcji,
3) numer partii produkcyjnej oraz numer opakowania,
4) napis ”ze śmietanki nieukwaszonej”, w przypadku gdy faza wodna masła
posiada odpowiednią wartość pH (zgodnie z deklaracją producenta),
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5) wagę netto.
Na opakowaniach nie może być zamieszczony termin przydatności do spożycia/data
minimalnej trwałości.
5.9 Przedsiębiorstwo przechowalnicze po przyjęciu każdej partii masła zobowiązane
jest wystawić dokument przyjęcia (PZ) oraz Informację o przyjęciu masła Imas_P7_f1 na formularzu Agencji.
Oryginał dokumentu PZ wraz z Informacją o przyjęciu masła należy przesłać do
Agencji pocztą i faksem najpóźniej następnego dnia roboczego po dacie przyjęcia
masła do chłodni.
5.10 Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest odmówić przyjęcia masła
w przypadku, gdy:
1) dostarczona partia masła nie posiada dokumentów wymienionych w pkt. 5.6,
2) dostarczona partia masła jest nieprawidłowo opakowana lub oznakowana,
3) dostawa masła nastąpiła po terminie określonym w poleceniu dostawy.
5.11

W dniu dostarczenia do chłodni całej ilości masła określonej w poleceniu

dostawy, następuje jego warunkowe przejęcie na zapasy interwencyjne ARR.
5.12

Za dzień warunkowego przejęcia masła na zapasy interwencyjne ARR uważa

się dzień wystawienia przez przedsiębiorstwo przechowalnicze, określonego w
umowie 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 masła - przy jednorazowej dostawie całej ilości określonej w
poleceniu dostawy masła,
3) dzień dostawy ostatniej partii – gdy ilość masła określona w poleceniu
dostawy dostarczana jest partiami.
5.13 Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do prowadzenia w
systemie komputerowym odrębnej ewidencji magazynowej dotyczącej masła
będącego własnością Agencji. Prowadzony przez przedsiębiorstwo rejestr powinien
zawierać:
1) numer partii według ewidencji magazynowej,
2) datę przyjęcia do chłodni,
3) nazwę i adres dostawcy masła,
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4) nazwę i adres producenta masła,
5) nazwę towaru (rodzaj opakowania),
6) ilość deklarowaną i przyjętą netto (w kg) oraz brutto (w kg),
7) datę warunkowego przejęcia na zapasy interwencyjne ARR,
8) adnotację: „Masło – zapasy interwencyjne ARR”,
9) adnotację ”ze śmietanki nieukwaszonej”, w przypadku gdy faza wodna masła
posiada odpowiednią wartość pH (zgodnie z deklaracją producenta),,
10) datę wydania masła ze stanu Agencji,
11) nazwę i adres odbiorcy masła,
12) ilość zleconą i wydaną wg wagi netto (w kg),
13) numer rozporządzenia, zgodnie z którym zostało wydane masło.
5.14 Na paletach z opakowaniami masła przechowywanego w ramach zapasów
interwencyjnych muszą być

umieszczone wywieszki zawierające informacje

pozwalające na identyfikację danej partii masła. Wywieszka powinna zawierać
następujące informacje:
1) adnotację: „Masło – zapasy interwencyjne ARR”,
2) nazwę dostawcy masła,
3) nazwę i weterynaryjny numer identyfikacyjny producenta masła (zgodnie z
obowiązującymi przepisami),
4) numer partii magazynowej według ewidencji magazynowej chłodni,
5) kolejny numer palety w ramach partii magazynowej,
6) daty produkcji masła,
7) wagę masła netto i brutto (w kg) na palecie.
5.15 Po warunkowym przejęciu masła na zapasy interwencyjne ARR, upoważnieni
pracownicy Agencji przeprowadzą kontrolę fizyczną przejętych partii masła. Kontrola
ma na celu potwierdzenie:
1) faktycznej ilości masła znajdującej się w chłodni, poprzez zważenie losowo
wybranych bloków masła i palet,
2) poprawności dokumentacji znajdującej się w chłodni,
3) prawidłowości oznakowań na opakowaniach masła i paletach.
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5.16 W trakcie kontroli, której mowa w pkt. 5.15, upoważnieni pracownicy Agencji
pobierają z wybranych kartonów próbki do badań jakościowych (chemicznych i
mikrobiologicznych).
Po próbnym okresie przechowywania (30 dni), z wyznaczonych kartonów
upoważnieni pracownicy Agencji pobiorą próbki do oceny sensorycznej masła.
Po pobraniu próbek kartony są plombowane i umieszczane z powrotem na paletach,
z których je wyjęto.
W przypadku pozytywnych wyników kontroli fizycznej oraz badań jakościowych i
sensorycznych, Agencja wystawi Protokół przejęcia masła, potwierdzający iż
dostarczony towar spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia
Komisji

(UE)

1272/2009.

Protokół

przesyłany

jest

do

przedsiębiorstwa

przechowalniczego oraz dostawcy masła.
W

przypadku

negatywnych

wyników

kontroli

fizycznej

lub

badań

jakościowych/sensorycznych, masło zostanie odrzucone, a dostawca zobowiązany
będzie przez Agencję do jego odbioru z chłodni.
5.17 Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do:
1)

udostępniania

prowadzonych

rejestrów

i

wszystkich

dokumentów

związanych z przechowywaniem masła w ramach zawartej umowy,
2) zapewniania dostępu do kontrolowanego masła,
3) wykonania niezbędnego przemieszczenia masła w celach kontrolnych.
5.18 Koszty związane z przemieszczeniem i przeważeniem masła w celach
kontrolnych oraz koszty ponownego foliowania palet poddanych kontroli ponosi
przedsiębiorstwo przechowalnicze.
5.19

Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane będzie do:

1) sporządzania na formularzu Agencji Miesięcznych raportów magazynowych –
Imas_P8_f1, i przesyłania faksem do Agencji niezwłocznie po zakończeniu
miesiąca sprawozdawczego, oraz dostarczenia do Agencji oryginałów tych
raportów

w

nieprzekraczalnym

terminie

do

czwartego

dnia

miesiąca

następującego po miesiącu sprawozdawczym,
2) sporządzania na formularzu Agencji Rocznych raportów magazynowychImas_P8_f2, w terminie do dnia 1 października (stan na 30 września danego
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roku) w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy przekazać kontrolerowi
podczas wizyty kontrolnej.
5.20 Wydanie masła przez chłodnię będzie następowało wyłącznie na pisemne
polecenie odbioru/wydania masła lub polecenie odbioru/wydania masła – pomoc
żywnościowa lub polecenie wycofania masła, wystawione przez ARR.
Wydanie masła musi odbywać się w obecności kontrolera ARR, za wyjątkiem
wydania towaru zgodnie z poleceniem wycofania masła, tj. odbioru z chłodni masła
odrzuconego z powodu negatywnego wyniku kontroli fizycznej lub badań
jakościowych/sensorycznych.
5.21 Przy wydaniu masła przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest
wystawić:
1) dowód wydania WZ ze stanu Agencji,
2) Informację o wydaniu masła – Imas_P11_f2 lub Informację o wydaniu masła –
pomoc żywnościowa – Imas_P13_f5, na formularzach Agencji.
Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest przesłać do ARR kopię dowodu
wydania WZ wraz z oryginałem stosownej Informacji o wydaniu masła pocztą oraz
faksem najpóźniej następnego dnia roboczego po dacie wydania masła ze stanu
ARR.
5.22 Agencja ponosić będzie koszty przechowywania rzeczywistych stanów masła
w wadze netto, począwszy od dnia przyjęcia do chłodni na stan Agencji, według
stawek określonych w umowie.
5.23

Wyliczenie

i

weryfikacja

płatności

należnych

za

świadczenie

usług

przechowalniczych nastąpi w oparciu o następujące dokumenty:
1) Miesięczny raport magazynowy – Imas_P8_f1,
2) Informacje o przyjęciu masła – Imas_P7_f1 oraz dokumenty PZ przyjęcia masła
na stan Agencji,
3) Informacje o wydaniu masła – Imas_P11_f2, Informację o wydaniu masła –
pomoc żywnościowa – Imas_P13_f5 oraz dokumenty wydania WZ ze stanu
Agencji.
5.24 Zapłata za usługi przechowalnicze masła następować będzie w okresach
miesięcznych, na rachunek przedsiębiorstwa przechowalniczego w terminie 30 dni
od daty wystawienia faktury, o której mowa w pkt. 5.25.
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5.25 Faktury będą wystawiane przez Agencję na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Agencją a przedsiębiorstwem przechowalniczym, upoważniającej ARR do
wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek
dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.).
5.26 W przypadku powstania ewentualnych strat wynikających z:
1)

niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu masła,

2)

uchybienia w zakresie przechowywania, skutkującego pogorszeniem jakości,

przedsiębiorstwo

przechowalnicze

zapłaci

Agencji

karę,

obliczoną

poprzez

pomnożenie ilości stwierdzonej straty przez próg referencyjny masła obowiązujący
pierwszego dnia danego roku budżetowego, przeliczony na PLN wg ostatniego kursu
ustalonego przez EBC przed tym dniem, powiększony o 5%. Jednakże w przypadku,
gdy w dniu stwierdzenia straty średnia cena rynkowa masła w Polsce jest wyższa niż
105% progu referencyjnego, to kara liczona jest wg ceny rynkowej 3.
5.27 W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież)
przedsiębiorstwo

przechowalnicze

zobowiązane

jest

do

niezwłocznego

powiadomienia o tym fakcie odpowiednich służb (np. straży pożarnej, policji) oraz
Agencji (faksem niezwłocznie i pocztą nie później niż 3 dni robocze od wystąpienia
zdarzenia).
5.28 Agencja może rozwiązać umowę w przypadku, gdy przedsiębiorstwo
przechowalnicze:
1) utraci świadectwo autoryzacji chłodni,
2) nie wniesie lub nie aktualizuje wartości zabezpieczenia, o którym mowa w
pkt. 5.3 lub nie realizuje zobowiązań w zakresie ubezpieczeń, o których
mowa w pkt. 5.4;
3) chłodnia nie spełnia minimalnych warunków przechowywania.
5.29 W przypadku, gdy Agencja rozwiąże umowę na świadczenie usług
przechowalniczych i w chłodni znajdują się zapasy masła pochodzącego z zakupów
interwencyjnych, Agencja zdecyduje o przeniesieniu zapasów interwencyjnych
masła do innej chłodni.
3

cena rynkowa wg komunikatów MRiRW (www.minrol.gov.pl)
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5.30 W trakcie wydania masła z chłodni przedsiębiorstwa przechowalniczego, z
którym Agencja rozwiązała umowę na świadczenie usług przechowalniczych,
pracownik chłodni sporządzi dowód wydania WZ potwierdzający wydanie masła
oraz Informacje o wydaniu masła – Imas_P11_f2. Na dokumentach tych, zamiast
danych

odbiorcy,

należy

wpisać

adnotację

–

„Przeniesienie

zapasów

interwencyjnych”. Dowód wydania masła wraz z Informacją o wydaniu masła –
Imas_P11_f2, przesyłane są do ARR faksem i pocztą najpóźniej następnego
roboczego dnia po dniu wydania masła z chłodni interwencyjnej.
5.31 Chłodnia interwencyjna, do której dostarczone zostało masło z przeniesionych
zapasów interwencyjnych, dokonuje jego przyjęcia. W trakcie jego przyjmowania
sporządzany jest dowód przyjęcia magazynowego PZ oraz Informacja o przyjęciu
masła – Imas_P7_f1. Na dokumentach tych, zamiast danych sprzedającego należy
wpisać adnotację – „Przeniesienie zapasów interwencyjnych”. Dowód przyjęcia
magazynowego PZ wraz z Informacją o przyjęciu masła – Imas_P7_f1, przesyłane
są do ARR faksem i pocztą najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym
dostarczono masło.
5.32 Przedsiębiorstwo przechowalnicze, które realizowało usługi przechowalnicze w
chłodni, z którą Agencja rozwiązała umowę w trybie określonym w pkt. 5.28.,
zostanie obciążone kosztami:
1) transportu przenoszonych zapasów interwencyjnych masła do docelowych
chłodni interwencyjnych,
2) przyjęcia masła w chłodni docelowej,
3) wydania masła z chłodni,
4) ewentualnych strat powstałych w trakcie przenoszenia zapasów.
5.33 Agencja zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw masła do chłodni.
5.34 Agencja prowadzić będzie stały monitoring przechowywanego masła na rzecz
ARR oraz należytego przestrzegania przez przedsiębiorstwo przechowalnicze
warunków wynikających z zawartych umów.
5.35

Szczegółowe zasady, warunki i tryb postępowania przy świadczeniu usług

przechowalniczych masła oraz rozliczeń z tym związanych zostaną określone
w umowie na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR zawartej między
Agencją a przedsiębiorstwem przechowalniczym.
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6. Uwagi
Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane 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 przechowywania zapasów interwencyjnych masła
na rzecz ARR oraz przepisów krajowych i UE.

7.Formularze
Wniosek o autoryzację chłodni – Imas_P2_f2
Informacja o przyjęciu masła – Imas_P7_f1
Miesięczny raport magazynowy – Imas_P8_f1
Roczny raport magazynowy – Imas_P8_f2
Informacja o wydaniu masła – Imas_P11_f2
Informacja o wydaniu masła – pomoc żywnościowa – Imas_P13_f5
Formularze można uzyskać w Centrali oraz Oddziałach Terenowych ARR, jak
również poprzez wydruk ze strony internetowej Agencji: www.arr.gov.pl

8.Załączniki
Załącznik nr 1 - Wzór umowy na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz
Agencji Rynku Rolnego
Załącznik nr 2 - Zasady składania zabezpieczenia wartości stanów magazynowych
masła w formie gwarancji uznanej przez Agencję instytucji
finansowej lub w formie depozytu gotówkowego oraz zasady
ubezpieczania przechowywanego mienia oraz odpowiedzialności
cywilnej z tytułu realizowanych na rzecz ARR usług
Załącznik nr 3 - Warunki autoryzacji chłodni
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Załącznik nr 1
do „Warunków przechowywania masła
stanowiącego zapasy interwencyjne”

Umowa Nr.................................
na świadczenie usług przechowalniczych
na rzecz Agencji Rynku Rolnego
zawarta w dniu ………………….r.
pomiędzy:
Agencją Rynku Rolnego w Warszawie 01 – 207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
reprezentowaną przez:

1) ........................... - ……………………
2) ........................... - ……………………

NIP……………………………….

zwaną dalej „Agencją”,
a

.........................................................................

reprezentowanym przez :

1) ......................... - ………………………
2) ………………… - ………………………

zarejestrowanym w Agencji pod numerem w CRP:.………………………………………….

NIP:………………………………………………………………………………….……………..

zwanym dalej „Przechowawcą”.

PODSTAWA PRAWNA
§1
Podstawę działania stron w zakresie objętym umową stanowią:
1) 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);
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.);
3) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 155);
4) 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.U. UE L 347 z 20.12.2013, str.
671, z późn. zm.);
5) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1272/2009 z dnia 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.U. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn.
zm.);
6) 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.U. UE L 255 z 28.8.2014, str. 1);
7) 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,

(Dz.U. UE L 255 z 28.8.2014, str. 18).
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zabezpieczeń oraz

stosowania euro

PRZEDMIOT UMOWY
§2
Przedmiotem niniejszej umowy są zasady i warunki przyjęcia, przechowywania i
wydania przez Przechowawcę masła zakupionego przez Agencję oraz zasady
naliczania i wypłacania przez Agencję należności z tytułu świadczenia usług
przechowalniczych.

§3
Przedmiotem usług przechowalniczych jest masło zakupione na zapasy interwencyjne
na terenie Unii Europejskiej, odpowiadające minimalnym wymaganiom jakościowym
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1272/2009, wyprodukowane bezpośrednio
i wyłącznie z pasteryzowanej śmietanki w autoryzowanym zakładzie produkcyjnym
działającym w Unii Europejskiej, kwalifikujące się do długookresowego składowania w
chłodniach.
§4
1. Przechowawca zobowiązuje się do zapewnienia powierzchni przechowalniczej o
pojemności ………. ton masła w chłodni:
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
(nazwa i adres chłodni, oznaczenia komór przechowalniczych)

oraz do świadczenia usług przechowalniczych w zakresie wynikającym z niniejszej
umowy.
2. Agencja

nie

ponosi

kosztów

związanych

z

utrzymaniem

powierzchni

przechowalniczej, która pozostaje niewykorzystana przez Agencję.
3. Przechowawca otrzyma zapłatę za przechowywanie faktycznej ilości składowanego
masła.
4. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy składowane w chłodni zapasy interwencyjne masła nie zostaną
wydysponowane przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 4, niniejsza umowa
obowiązuje do czasu całkowitego wydysponowania masła przechowywanego na
rzecz Agencji.
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§5
Przechowawca zobowiązany jest do:
1) zamrożenia i przechowywania, na zlecenie Agencji masła stanowiącego zapasy
interwencyjne w ilości nie większej niż określona w § 4 ust.1, w temperaturze równej
bądź niższej niż (-)15ºC.
2) zapewnienia zdolności przeładunkowej pozwalającej na przyjęcie w ciągu doby nie
mniej niż 100 ton masła.
3) przestrzegania wymagań dla chłodni, określonych w załączniku nr 3 do
„Warunków……”, o których mowa w § 29.
§6
1. Przechowawca

ponosi

odpowiedzialność

za

ilość,

jakość,

ochronę

oraz

nienaruszalność przyjętych do przechowywania zapasów masła i jest zobowiązany
do przechowywania masła w warunkach nie powodujących pogorszenia jego
jakości, w odniesieniu do parametrów ustalonych przy przyjęciu do chłodni.
2. Przyjęte do chłodni masło, stanowiące zapasy interwencyjne jest własnością Agencji
i pozostaje wyłącznie do jej dyspozycji.
3. Przechowawca nie może powierzyć wykonania umowy w części lub całości osobie
trzeciej.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§7
1. Przechowawca zobowiązany jest przyjąć masło od dostawców, wskazanych przez
Agencję w poleceniu dostawy, w ilości i terminie ściśle określonych w tym poleceniu.
2. Wraz z dostawą każdej partii masła, Przechowawca będzie wymagał od dostawcy
masła następujących dokumentów:
1) kopii polecenia dostawy masła wydanego przez Agencję,
2) oryginału dowodu wydania (WZ) masła z chłodni producenta/dostawcy,
3) oryginału

specyfikacji

dostarczonego

masła,

(weterynaryjny

numer

identyfikacyjny producenta masła, kraj produkcji, nr partii produkcyjnej, data
produkcji,

liczba

i

numery

opakowań

(kartonów),

waga

pojedynczego

opakowania - kartonu, waga folii opakowaniowej, waga netto i brutto masła).
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3. Masło powinno być dostarczone do chłodni na europaletach lub paletach
porównywalnej jakości, przeznaczonych do długookresowego składowania.
4. Dostarczone do chłodni palety z masłem powinny być przygotowane w sposób
gwarantujący utrzymanie właściwej jakości towaru w trakcie magazynowania oraz
łatwe i bezpieczne jego przemieszczanie, (w szczególności palety powinny być
solidnej jakości, tj. nieuszkodzone, suche, bez śladów pleśni, itp., stabilne,
zabezpieczone przed ewentualnym przesuwaniem się kartonów poprzez owinięcie
ich folią)
5. Przy przyjęciu masła przedstawiciel Przechowawcy ustali wagę każdej palety z
masłem, sprawdzi stan opakowań, prawidłowość ich oznakowania oraz temperaturę
dostarczonego masła.
6. Prawidłowe oznakowanie każdego kartonu z masłem powinno zawierać następujące
informacje:
1) weterynaryjny

numer

identyfikacyjny

zakładu

produkcyjnego

(zgodnie

z obowiązującymi przepisami);
2) państwo członkowskie, w którym wyprodukowano masło;
3) datę produkcji;
4) numer partii produkcyjnej;
5) numer opakowania;
6) napis ”ze śmietanki nieukwaszonej”, w przypadku gdy faza wodna masła posiada
odpowiednią wartość pH (zgodnie z deklaracją producenta);
7) wagę netto.
Na

opakowaniach

nie

może

być

zamieszczony

termin

przydatności

do

spożycia/data minimalnej trwałości.
7. Przedstawiciel

Przechowawcy

dokona

odbioru

ilościowego

masła

poprzez

porównanie ustalonej, zgodnie z ust. 5, wagi netto masła z wagą netto określoną w
dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt.1-3.
8. Przechowawca odmówi przyjęcia masła w przypadku, gdy:
a) wraz z dostarczoną partią masła nie zostały złożone prawidłowe dokumenty,
wymienione w ust. 2,
b) opakowania są uszkodzone lub kartony nie są prawidłowo oznakowane, tj. nie
spełniają wymagań określonych w ust. 6,
c) dostawa masła nastąpiła po terminie określonym w poleceniu dostawy.
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9. Przechowawca tworzy wyodrębnione partie towarowe (magazynowe) oddzielnie dla
każdego dostawcy masła i dnia dostawy (w ramach jednego polecenia dostawy),
złożone w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej z nich, identyfikację i
kontrolę.
10. Przechowawca zobowiązany jest uzgodnić z dostawcą szczegółowy harmonogram
dostaw masła w sposób umożliwiający dostarczenie masła w terminie określonym w
przesłanym przez Agencję poleceniu dostawy, o którym mowa w ust. 1.
§8
1. Przy przyjęciu masła Przechowawca sporządzi następujące dokumenty:
1) dla każdej partii masła przyjętego do chłodni na podstawie polecenia dostawy –
Informację o przyjęciu masła – Imas_P7_f1 na formularzu Agencji (dla każdej
partii masła przyjętej w danym dniu od poszczególnych dostawców),
2) dokument PZ z adnotacją „Zapasy interwencyjne ARR” - w przypadku, gdy cała
ilość masła określona w poleceniu dostawy jest dostarczona jednorazowo;
3) dokument WZ i dokument PZ z adnotacją „Zapasy interwencyjne ARR”
potwierdzający warunkowe przejęcie masła na zapasy interwencyjne Agencji z
dniem następującym po dniu wystawienia polecenia dostawy - w przypadku,
gdy w dniu wystawienia polecenia dostawy, masło jest składowane w chłodni,
na stanie dostawcy (dostawa bez przemieszczenia);
2. W przypadku, gdy ilość masła określona w poleceniu dostawy dostarczana jest
partiami, oprócz Informacji o przyjęciu masła, wystawionej zgodnie z ust. 1 pkt.1),
Przechowawca sporządzi:
1) dokument PZ z adnotacją „Zakup interwencyjny – Depozyt”, dla każdej partii
dostarczonego masła w ramach polecenia dostawy, przyjmujący masło w
depozyt na stan Agencji – w dniu dostarczenia każdej partii;
2) dokument MM (lub inny dokument magazynowy) z adnotacją „Zapasy
interwencyjne

ARR”

potwierdzający

warunkowe

przejęcie

na

zapasy

interwencyjne Agencji całej ilości masła, znajdującej się w depozycie na stanie
Agencji, dostarczonej w ramach polecenia dostawy – w dniu dostarczenia
ostatniej partii.
3. Dokumenty magazynowe oraz Informacja o przyjęciu masła, o której mowa w ust. 1
pkt. 1), powinny zawierać m. in.:
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1) odrębnie nadaną dla Agencji kolejną numerację,
2) podpis

upoważnionego

przedstawiciela

Przechowawcy

wraz

z

imienną

pieczątką.
4. Dokumenty wymienione w ust. 1 i ust. 2 powinny być przekazywane w następujący
sposób:
ad. ust. 1 pkt.1) Informacja o przyjęciu masła: oryginał – Agencja;
ad. ust. 1 pkt.2) dokument PZ: oryginał - Agencja, kopia – dostawca;
ad. ust. 1 pkt.3) dokument WZ: oryginał – dostawca, kopia – Agencja;
dokument PZ: oryginał – Agencja, kopia – dostawca;
ad. ust. 2 pkt.1) dokument PZ: oryginał – Agencja, kopia – dostawca;
ad. ust. 2 pkt.2) dokument MM (lub inny dokument magazynowy):
oryginał – Agencja, kopia – dostawca.
5. Dokumenty wymienione w ust. 4 powinny zostać wysłane do Agencji pocztą i
faksem najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpiło
przyjęcie masła do chłodni (w przypadku, gdy masło było wcześniej składowane
w chłodni interwencyjnej – najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu,
w którym nastąpiło warunkowe przejęcie masła na zapasy interwencyjne Agencji).

§9
1. W dniu dostarczenia do chłodni całej ilości masła określonej w poleceniu dostawy,
następuje jego warunkowe przejęcie na zapasy interwencyjne Agencji.
2. Za dzień warunkowego przejęcia masła na zapasy interwencyjne Agencji uważa się
dzień wystawienia, zgodnie z § 8 ust. 1 lub § 8 ust. 2 pkt 2, stosownego dokumentu
magazynowego z adnotacją „Zapasy interwencyjne ARR” tj.:
1) dzień następujący po dniu wystawienia przez Agencję polecenia dostawy
(dostawa bez przemieszczenia),
2) dzień dostawy masła - przy jednorazowej dostawie całej ilości określonej w
poleceniu dostawy masła,
3) dzień dostawy ostatniej partii – gdy ilość masła określona w poleceniu dostawy
dostarczana jest do chłodni partiami.
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§ 10
1. Przechowawca zobowiązuje się do:
1) oznakowania poszczególnych partii towaru w sposób czytelny i widoczny
poprzez umieszczenie na paletach wywieszek zawierających następujące
informacje:
a) adnotację: „Masło – zapasy interwencyjne ARR”;
b) nazwę dostawcy masła;
c) nazwę i weterynaryjny numer identyfikacyjny producenta masła (zgodnie
z obowiązującymi przepisami);
d) numer partii magazynowej według ewidencji Przechowawcy;
e) kolejny numer palety w ramach partii magazynowej;
f) datę produkcji masła;
g) wagę masła netto i brutto (w kg) na palecie.
2) prowadzenia odrębnej ewidencji magazynowej masła będącego własnością
Agencji (rejestru) w systemie komputerowym. Rejestr powinien pod datą
przyjęcia partii masła do chłodni zawierać następujące informacje:
a) nr partii magazynowej;
b) nazwę i adres dostawcy masła;
c) nazwę i adres producenta masła;
d) nazwę towaru (rodzaj opakowania);
e) ilość deklarowaną i przyjętą netto oraz brutto (w kg);
f) datę warunkowego przejęcia na zapasy interwencyjne Agencji;
g) adnotację: ”ze śmietanki nieukwaszonej”, w przypadku gdy faza wodna masła
posiada odpowiednią wartość pH (zgodnie z deklaracją producenta);
h) adnotację: „Masło – zapasy interwencyjne ARR”;
i) datę wydania masła ze stanu Agencji;
j) nazwę i adres odbiorcy masła;
k) ilość zleconą i wydaną wg wagi netto (w kg);
l) numer rozporządzenia, zgodnie z którym masło zostało wydane.
2. Dokumentację związaną z realizacją niniejszej umowy Przechowawca zobowiązany
jest przechowywać przez okres 5 lat, licząc od dnia wydysponowania masła przez
Agencję.
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§ 11
1. Po warunkowym przejęciu masła na zapasy interwencyjne Agencji, upoważnieni
pracownicy Agencji przeprowadzą kontrolę fizyczną przejętych partii masła.
Kontrola ma na celu potwierdzenie:
1) faktycznej ilości masła znajdującej się w chłodni, poprzez zważenie losowo
wybranych bloków masła i palet,
2) poprawności dokumentacji znajdującej się w chłodni,
3)

prawidłowości oznakowań na opakowaniach masła i paletach.

2. W trakcie kontroli, o której mowa w ust.1, upoważnieni pracownicy Agencji z losowo
wybranych kartonów pobiorą próbki w celu wykonania badań chemicznych i
mikrobiologicznych dostarczonego masła.
3. W okresie pomiędzy 30 a 45 dniem od warunkowego przejecia masła na zapasy
interwencyjne, upoważnieni pracownicy Agencji pobiorą próbki masła w celu
dokonania oceny sensorycznej masła.
4. Pobieranie próbek, o których mowa w ust. 2 i 3 odbywać się będzie w
wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Po pobraniu próbek kartony są
zamykane, plombowane i umieszczane z powrotem na paletach, z których je
wyjęto.
5. Przechowawca zobowiązany jest do:
1) udostępniania prowadzonych rejestrów i wszystkich dokumentów związanych z
przechowywaniem masła w ramach niniejszej umowy,
2) zapewniania dostępu do kontrolowanego masła,
3) wykonania niezbędnego przemieszczenia i przeważenia masła w celach
kontrolnych.
6. Koszty związane z przemieszczeniem i przeważeniem masła w celach kontrolnych
oraz ponownego foliowania palet poddanych kontroli ponosi Przechowawca.
7. W przypadku pozytywnych wyników kontroli fizycznej oraz badań jakościowych i
sensorycznych Agencja wystawi Protokół przejęcia masła, potwierdzający iż
dostarczony towar spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia
Komisji (UE) 1272/2009. Protokół przesyłany jest do Przechowawcy oraz dostawcy
masła.
8. W przypadku negatywnych wyników kontroli fizycznej lub badań jakościowych lub
sensorycznych, masło zostanie odrzucone, a dostawca zobowiązany będzie przez
Agencję do jego odbioru z chłodni..
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9. Agencja lub inne upoważnione przez nią instytucje, w trakcie trwania umowy będą
dokonywać

kontroli

stanów

magazynowych

masła

stanowiącego

zapasy

interwencyjne oraz prowadzenia przez Przechowawcę rejestru, o którym mowa w §
10 ust. 1 pkt 2.

§ 12
1. Przechowawca wyda masło wyłącznie na pisemne polecenie odbioru/wydania masła,
polecenie odbioru/wydania masła – pomoc żywnościowa lub polecenie wycofania
masła, otrzymane od Agencji.
2. Przechowawca

zobowiązany

jest

uzgodnić

z

odbiorcą

masła

szczegółowy

harmonogram odbioru, w sposób umożliwiający odbiorcy odebranie towaru w
terminie określonym w poleceniach, o których mowa w ust. 1.
3. Wydanie masła musi odbywać się w obecności kontrolera Agencji, za wyjątkiem
wydania towaru zgodnie z poleceniem wycofania masła, tj. odbioru z chłodni masła
odrzuconego zgodnie z § 11 ust. 8.
4. Przechowawca zobowiązany jest umożliwić odbiorcy / potencjalnemu nabywcy masła
pobranie próbek masła w celu wykonania badań jakościowych. Pobranie próbek musi
odbywać się w obecności pracownika Agencji, a wszelkie koszty związane z
pobraniem próbek w chłodni ponosi odbiorca/potencjalny nabywca masła.
§ 13
1. Przy wydaniu masła, Przechowawca zobowiązany jest wystawić:
1) dowód wydania WZ ze stanu Agencji,
2) Informację o wydaniu masła – Imas_P11_f2 lub Informację o wydaniu masła –
pomoc żywnościowa – Imas_P13_f5, na formularzach Agencji.
2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 będą zawierać m.in.:
1) odrębnie nadaną dla Agencji numerację,
2) podpis wydającego wraz z imienną pieczątką,
3) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do odbioru masła.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 2), musi zostać podpisana przez obecnego
przy wydaniu kontrolera Agencji, za wyjątkiem wydania towaru zgodnie z poleceniem
wycofania masła, tj. odbioru z chłodni masła odrzuconego zgodnie z § 11 ust. 8. .
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4. Przechowawca zobowiązany jest do przesłania do Agencji kopii dowodu wydania
WZ, wraz z oryginałem Informacji o wydaniu masła lub Informacji o wydaniu masła –
pomoc żywnościowa, o których mowa w ust. 1, pocztą oraz faksem najpóźniej w dniu
roboczym następującym po dniu, w którym nastąpiło wydanie masła.
5. Odbiorca

zobowiązany

jest

odebrać

masło

w

terminie

określonym

w poleceniu wystawionym przez Agencję.
6. W przypadku, gdy odbiorca nie dokona odbioru masła w wyznaczonym terminie,
Przechowawca zobowiązany jest:
1) w ostatnim dniu terminu wyznaczonego na odbiór - wystawić dokumenty, o których
mowa w ust. 1 na nieodebraną ilość masła i przyjąć masło jako depozyt odbiorcy
przechowywany na jego koszt i ryzyko,
2) ustalić z odbiorcą zasady i warunki dalszego przechowywania nieodebranego
masła.
§ 14
Przechowawca zobowiązuje się do:
1) dokładnego sprawdzania i ewidencjonowania tożsamości osób odbierających
masło

przez

spisanie

z

danych

dowodu

osobistego,

a

także

cech

identyfikacyjnych pojazdu;
2) ewidencjonowania dziennych wydań towarów łącznie z poleceniem wydania
towaru wystawionym przez Agencję;
3) kontroli wyjeżdżających pojazdów na bramie chłodni poprzez sprawdzenie
zgodności załadowanego towaru z dyspozycją jego wydania.
§ 15
1. Przechowawca zobowiązany jest do zwrotu palet dostawcy masła lub wymiany palet
na palety o porównywalnej jakości, nie później niż w dniu wydania masła ze stanu
Agencji.
2. Przy wydaniu masła z przeznaczeniem na sprzedaż lub pomoc żywnościową,
odbiorca masła zobowiązany będzie przez Agencję do odbioru towaru na własnych
paletach lub wymiany palet na palety porównywalnej jakości. Koszty związane z
przepakowaniem towaru na palety odbiorcy ponosi odbiorca masła.
3. Odpowiedzialność za rozliczenie palet z dostawcą oraz odbiorcą masła ponosi
Przechowawca.
§ 16
11

1. Przechowawca zobowiązuje się do:
1) Sporządzania
Miesięcznych

na

formularzu

raportów

Agencji

i

magazynowych

przesłania
–

faksem

Imas_P8_f1

do

Agencji

niezwłocznie

po

zakończeniu miesiąca sprawozdawczego, oraz dostarczenia oryginałów tych
raportów

w

nieprzekraczalnym

terminie

do

czwartego

dnia

miesiąca

Rocznych

raportów

następującego po miesiącu sprawozdawczym,
2) sporządzania

na

formularzu

Agencji

pisemnych

magazynowych – Imas_P8_f2, w terminie do dnia 1 października (stan na 30
września danego roku);
2. W celu weryfikacji danych zawartych w raporcie wymienionym w ust. 1 pkt 2),
Agencja przeprowadzi kontrolę stanów magazynowych (raport roczny należy
przekazać kontrolerowi podczas jego wizyty w chłodni).
3. Przechowawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki magazynowej
zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa krajowego.
4. Przechowawca zobowiązany jest na bieżąco informować Agencję o wszystkich
zdarzeniach

faktycznych

i

prawnych

dotyczących

stanu

przyjętego

na

przechowywanie masła oraz mogących mieć wpływ na sposób wykonania umowy.
§ 17
1. Przechowawca zobowiązuje się przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów
mających na celu zapobieganie powstania szkód, a w szczególności przepisów
o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz
wykonywaniu nadzoru technicznego nad tymi urządzeniami.
2. Przechowawca zobowiązuje się w terminie 14 dni powiadomić Agencję na piśmie o
zmianie

swojej

formy

organizacyjnej

bądź

o

wszczęciu

postępowania

likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach, które
mogą mieć wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
§ 18
1. Agencja nie ubezpiecza masła składowanego na zapasach interwencyjnych
w chłodni. Interesy Agencji w tym zakresie chronią zabezpieczenie wartości stanów
magazynowych masła oraz umowy ubezpieczenia , o których mowa w § 19.
2. Wartość wszelkich strat powstałych wskutek zdarzeń takich jak np.: kradzież,
sprzeniewierzenie mienia, pożar, powódź, itp., wyliczana i egzekwowana będzie na
zasadach określonych w § 24.
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3. W przypadku wystąpienia szkody wynikłej ze zdarzenia losowego (np. pożar,
powódź, kradzież) Przechowawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania
Agencji o wystąpieniu szkody, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od jej
wystąpienia oraz umożliwienia sporządzenia protokołu szkodowego z udziałem
przedstawiciela Agencji, w celu określenia przyczyn i wielkości szkody.
4. O wystąpieniu szkody Przechowawca zobowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia, odpowiednich służb (np. policja, straż pożarna, dozór techniczny),
stosownie do zaistniałego zdarzenia
Przechowawca ma obowiązek uzyskania protokołów służb powiadomionych o
zaistniałej szkodzie i innych dokumentów stosownych do zdarzenia, które pozwolą
na oszacowanie i likwidację szkody.
§ 19
1. Tytułem zabezpieczenia wartości stanów magazynowych masła, Przechowawca
przed rozpoczęciem dostaw masła w ramach niniejszej umowy, zobowiązany jest
złożyć w Agencji zabezpieczenie w formie depozytu gotówkowego/gwarancji
uznanej przez Agencję instytucji finansowej, w kwocie stanowiącej iloczyn 105%
progu referencyjnego masła, obowiązującego w pierwszym dniu bieżącego roku
budżetowego i 5% wyrażonej w tonach netto pojemności przechowalniczej,
określonej w § 4 ust. 1.
Przy przeliczeniu kwoty zabezpieczenia z EURO na PLN należy stosować ostatni
kurs walutowy ustalony przez EBC przed pierwszym dniem bieżącego roku
budżetowego (tj. przed 1 października).
Termin ważności gwarancji powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od
miesiąca, w którym gwarancja została złożona.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Przechowawca zobowiązany jest złożyć w
terminie 14 dni od otrzymania od Agencji pisemnej informacji o konieczności
złożenia zabezpieczenia.
Złożenie zabezpieczenia będzie warunkiem skierowania przez Agencję dostaw
masła do chłodni w ramach niniejszej umowy.
3. Złożenie zabezpieczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 9, będzie
warunkiem skierowania przez Agencję dostaw masła do chłodni w ramach niniejszej
umowy.
4. W przypadku wynikającej z rozpoczęcia nowego roku budżetowego zmiany
wysokości kursu walutowego, o którym mowa w ust. 1, Przechowawca zobowiązany
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jest do uaktualniania wysokości kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w
terminie do 30 października bieżącego roku budżetowego .
5. Przechowawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności gwarancji na 90 dni
przed upływem terminu jej obowiązywania.
6. Zabezpieczenie, którym mowa w pkt. 1 zostanie zwolnione przez Agencję po
całkowitym wydysponowaniu zapasów masła z chłodni .
7. Niezależnie od wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Przechowawca
przed rozpoczęciem dostaw masła w ramach niniejszej umowy, zobowiązany jest
do:
1) zawarcia umowy ubezpieczenia przechowywanego masła, stanowiącego zapasy
interwencyjne, od zdarzeń losowych;
2) zawarcia

umowy

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

z

tytułu

realizowanych na rzecz ARR usług przechowalniczych masła.
8. Umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 7 pkt 1, Przechowawca zobowiązany
jest zawrzeć na rzecz osoby trzeciej, jaką jest Agencja, zgodnie z art. 808 Kodeksu
Cywilnego lub dokonać cesji ubezpieczenia na rzecz Agencji.
9. Przechowawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające, że umowy, o
których mowa w ust. 7, zostały zawarte i są obowiązujące, tj. kserokopie umów/polis
ubezpieczeniowych (poświadczonych przez notariusza za zgodność z oryginałem)
wraz

z

mającymi

do

nich

zastosowanie

warunkami

oraz

dowodami

potwierdzającymi, że składki są prawidłowo opłacane, w terminie 14 dni od
otrzymania faksem od Agencji pisemnej informacji o konieczności ich złożenia.
10. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 7, winny spełniać minimalne warunki
określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
11. Suma ubezpieczenia ustalona w umowie ubezpieczenia przechowywanego mienia
od zdarzeń losowych, o której mowa w ust. 7 pkt 1, winna odpowiadać kwocie
stanowiącej iloczyn:
1) 105%

progu referencyjnego masła, obowiązującego w pierwszym dniu

bieżącego roku budżetowego (tj. 1 października),
2) 5% wyrażonej w tonach netto pojemności przechowalniczej, określonej w § 4
ust.1,
3) kursu walutowego, o którym mowa w ust. 1.
12. Od momentu

wprowadzenia do chłodni pierwszej partii masła, Przechowawca

zobowiązany jest do uaktualniania wysokości sumy ubezpieczenia w umowie, o
której mowa w ust. 7 pkt 1, do kwoty stanowiącej wartość wynikającą z iloczynu:
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1) 105%

progu referencyjnego masła, obowiązującego w pierwszym dniu

bieżącego roku budżetowego (tj. 1 października),
2) stanu magazynowego masła na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiła
zmiana stanów magazynowych,
3) kursu walutowego, o którym mowa w ust. 1.
13. Minimalna suma ubezpieczenia / gwarancyjna, jaką Przechowawca zobowiązany
jest posiadać w ramach zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynosi 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
14. Od momentu

wprowadzenia do chłodni pierwszej partii masła, Przechowawca

zobowiązany jest do uaktualniania wysokości sumy ubezpieczenia, o której mowa w
ust 13, do kwoty wyliczonej zgodnie z ust. 12. Konieczność uaktualnienia następuje
w chwili, gdy wartość przechowywanych zapasów masła, wyliczona zgodnie z ust.
12, przekracza 2 000 000 zł.
15. Przechowawca zobowiązany jest złożyć w Agencji dokumenty potwierdzające
dokonanie zgodnie z ust. 12 lub ust. 14 aktualizacji sumy ubezpieczenia w ramach
umów, o których mowa w ust. 7, tj. kserokopie aneksów do umów/polis
ubezpieczeniowych (poświadczonych przez notariusza za zgodność z oryginałem),
w terminie do 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiła zmiana stanów
magazynowych.
16. W przypadku całkowitego wydysponowania masła z chłodni, przed rozpoczęciem
kolejnych dostaw w ramach niniejszej umowy, Przechowawca zobowiązany jest do
ponownego złożenia zabezpieczenia wartości stanów magazynowych i jego
uaktualniania, na zasadach określonych w ust. 1 – 4 oraz zawarcia umów
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 7.
17. W przypadku, gdy Przechowawca nie będzie realizował zobowiązań określonych w
ust. 1 - 5 oraz ust. 7 - 16, Agencja może rozwiązać umowę w całości lub części w
trybie określonym w § 21.

§ 20
Umowa może być rozwiązana z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednak nie wcześniej niż z datą
faktycznego wydania w całości towaru objętego niniejszą umową.
§ 21
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Agencja może rozwiązać umowę, w trybie natychmiastowym, w wyniku stwierdzenia
nienależytego jej wykonania, a w szczególności, gdy Przechowawca:
1) utraci świadectwo autoryzacji,
2) nie wniósł lub nie aktualizuje zabezpieczenia wartości stanów magazynowych
masła, , o którym mowa w § 19 ust. 1 lub nie realizuje zobowiązań w zakresie
umów ubezpieczenia, określonych w § 19 ust. 7-15
3) nie spełnia minimalnych warunków przechowywania,
4) nie wywiązuje się ze zobowiązań zawartych w niniejszej umowie.

§ 22
W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 21, Agencja zdecyduje o
przeniesieniu zapasów masła do innej chłodni interwencyjnej a Przechowawca
zobowiązany będzie do:
1) pokrycia wszystkich kosztów związanych z przeniesieniem masła do innej
chłodni, w szczególności kosztów wydania z chłodni, transportu i przyjęcia do
wskazanej przez Agencję docelowej chłodni interwencyjnej,
2) postępowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 23
1. Przechowawcy przysługuje zapłata w terminach miesięcznych za następujące usługi
przechowalnicze:
1) za przyjęcie masła do chłodni (usługa obejmuje w szczególności rozładunek
masła ze środka transportu w punkcie rozładunkowym chłodni, przewiezienie
masła transportem wewnętrznym chłodni z punktu rozładunkowego chłodni do
komory chłodniczej, w której masło będzie zamrożone, zamrożenie masła do
temperatury (–) 150 C, przewiezienie zamrożonego masła do komory, w której
będzie

przechowywane,

zważenie,

ustawienie

i

oznakowanie

palet)

–

kwota należna stanowić będzie iloczyn ilości masła netto przyjętej na stan
Agencji w miesiącu rozliczeniowym oraz stawki............€/tonę (bez VAT);
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W przypadku przyjęcia masła na stan Agencji, które w dniu wystawienia
polecenia dostawy masła znajdowało się już w chłodni (przyjęcie bez
przemieszczenia) stawka za przyjęcie będzie zmniejszona o 25,90%.
2) za przechowywanie masła (usługa obejmuje również koszty przeprowadzenia
przez Agencję kontroli, tj. udostępnienie masła dla kontrolera, zważenie masła,
przemieszczanie towaru (tj. w szczególności: otwarcie palet, wyjęcie kartonów
wskazanych do pobrania próbek w celu wykonania badań jakościowych/oceny
sensorycznej i przeniesienie ich do komory pobierania próbek, umieszczenie
kartonów po pobraniu próbek na tych samych paletach, z których je wyjęto) oraz
ponowne foliowanie palet) –

kwota należna stanowić będzie iloczyn sumy

dziennych stanów magazynowych netto w okresie rozliczeniowym oraz stawki
............... €/tonę/dobę (bez VAT);
3) za wydanie (usługa obejmuje w szczególności zważenie, dostarczenie masła na
paletach wewnętrznym transportem do punktu załadunkowego chłodni i
załadunek na środek transportu (z wyłączeniem rozmieszczania ładunku na
środku transportu) – kwota należna stanowić będzie iloczyn ilości masła netto
wydanej

ze

stanu

Agencji

w

miesiącu

rozliczeniowym

oraz

stawki

……........€/tonę (bez VAT).
W przypadku wydania masła bez przemieszczenia, tj. masło po wydaniu ze stanu
Agencji nie opuszcza chłodni, ale będzie dalej w nim przechowywane, stawka za
wydanie będzie zmniejszona o 22,20 %.
Należność za usługi przechowalnicze przeliczana będzie z € na PLN wg ostatniego
kursu przeliczeniowego ustalonego przez EBC przed pierwszym dniem roku
budżetowego, w którym transakcje zostały zarejestrowane w księgowości Agencji.
2.

Agencja ponosi koszty przechowywania masła od dnia przyjęcia każdej partii do
chłodni na stan Agencji do dnia wydania ze stanu Agencji.

3. Wyliczenie

i

weryfikacja

płatności

należnych

za

świadczenie

usług

przechowalniczych nastąpi w oparciu o dane zawarte w niżej wymienionych
dokumentach:
1) Miesięcznym raporcie magazynowym, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt.1);
2) Informacjach o przyjęciu masła i dokumentach PZ, o których mowa w § 8 ust 1 i
§ 8 ust. 2 pkt. 1);
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3) Informacjach o wydaniu masła, Informacjach o wydaniu masła – pomoc
żywnościowa i dokumentach wydania WZ ze stanu Agencji, o których mowa § 13
ust. 1
4. Faktury będą wystawiane przez Agencję na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Agencją a Przechowawcą, upoważniającej ARR do wystawiania faktur, faktur
korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów
lub usługodawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
5. Zapłata za usługi przechowalnicze masła następować będzie w okresach
miesięcznych, na rachunek Przechowawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury, o której mowa w ust. 4.

KARY UMOWNE
§ 24
1. Za naruszenie postanowień niniejszej umowy polegających na:
1) powstaniu niedoboru w stosunku do ewidencyjnego stanu masła;
2) uchybieniu

w

zakresie

warunków

przechowywania

masła

skutkującym

obniżeniem jakości przechowywanego masła;
niezależnie od możliwości rozwiązania umowy na podstawie § 21, Przechowawca
zostanie obciążony karą stanowiącą równowartość powstałej straty, wyliczoną
zgodnie z ust.2.
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2. Wartość powstałej straty stanowić będzie iloczyn:
1) progu referencyjnego masła (€), z zastrzeżeniem ust. 3,
2) ilości masła stanowiącej stratę (tj. brakującej ilości masła w odniesieniu do stanu
ewidencyjnego lub ilości masła, której jakość uległa obniżeniu),
3) współczynnika 1,05,
4) ostatniego kursu ustalonego przez EBC przed pierwszym dniem danego roku
budżetowego.
3. Jeżeli w dniu stwierdzenia straty średnia cena rynkowa masła wg komunikatów
MRiRW jest wyższa niż 105% progu referencyjnego, wówczas do wyliczenia
wartości stwierdzonej straty stosuje się średnią cenę rynkową.
4. Obciążenie Przechowawcy karą nastąpi na podstawie wystawionej przez Agencję
noty księgowej obciążeniowej.
5. Otrzymane przez Agencję kwoty odszkodowań w ramach umów ubezpieczenia , o
których mowa w § 19 ust. 7, zostaną zaliczone na poczet wierzytelności z tytułu
naliczonej kary.
6. Jeżeli odszkodowania, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wypłacone, bądź ich
kwota nie pokryje kwoty wierzytelności, Agencja na poczet wierzytelności dokona
przejęcia zabezpieczenia, o którym mowa w § 19 ust. 1. Jeżeli kwota złożonego
zabezpieczenia nie pokryje kwoty wierzytelności, pozostałą kwotę wierzytelności
Agencja potrąci z wynagrodzenia za świadczenie usług przechowalniczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 26
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających na tle stosowania niniejszej
umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Agencji.
§ 27
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Datę otrzymania dokumentu przez ARR stanowi data stempla Kancelarii Ogólnej na
dokumencie wpływającym do Agencji.
§ 28
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, dotyczące postępowania
egzekucyjnego w administracji oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie,
wymienione w § 1 niniejszej umowy.

§ 29
Przechowawca

oświadcza,

że

zapoznał

się

szczegółowo

z

„Warunkami

przechowywania masła stanowiącego zapasy interwencyjne” akceptuje ich treść i
zobowiązuje się do ich stosowania.

§ 30
Umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

po

jednym

egzemplarzu dla każdej strony.
Podpisy Stron

AGENCJA

PRZECHOWAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy
Postępowanie w przypadku rozwiązania umowy przez Agencję w trybie
natychmiastowym.

1. W przypadku, gdy umowa na świadczenie usług przechowalniczych zostanie
rozwiązana

w

trybie

natychmiastowym

z

przyczyn

leżących

po

stronie

Przechowawcy, a w chłodni znajdują się zapasy interwencyjne masła, zapasy te
zostaną przeniesione do innej chłodni interwencyjnej wskazanej przez Agencję.
2.

W trakcie wydania masła z chłodni, w związku z rozwiązaniem umowy na

świadczenie usług przechowalniczych, upoważniony pracownik chłodni sporządzi:
1)

dowód wydania WZ, potwierdzający wydanie masła,

2)

Informację o wydaniu masła.– Imas_P11_f2

Na dokumentach tych, zamiast danych odbiorcy, należy wpisać adnotację –
„Przeniesienie zapasów interwencyjnych”.
Dowód wydania masła przesyłany jest do Agencji wraz z Informacją o wydaniu
masła faksem i pocztą najpóźniej następnego roboczego dnia po dniu wydania
masła z chłodni.
3. Chłodnia interwencyjna, do której dostarczone zostało masło z przeniesionych
zapasów interwencyjnych, dokonuje jego przyjęcia. W trakcie jego przyjmowania
sporządzane są:
1)

dowód przyjęcia magazynowego PZ,

2)

Informacja o przyjęciu masła – Imas_P7_f1.

Na dokumentach tych zamiast danych sprzedającego/dostawcy należy wpisać
adnotację – „Przeniesienie zapasów interwencyjnych”.
Dowód przyjęcia magazynowego PZ przesyłany jest do ARR wraz z Informacją o
przyjęciu masła faksem i pocztą najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w
którym dostarczono masło.
4.

Przechowawca, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym

zostanie obciążony kosztami:
1) transportu przenoszonych zapasów interwencyjnych masła do docelowych
chłodni interwencyjnych,
2) przyjęcia masła w chłodni docelowej,

3) wydania masła z chłodni,
4) ewentualnych strat powstałych w trakcie przenoszenia zapasów.
5. Agencja wystawi Przechowawcy notę obciążeniową, z terminem płatności 14 dni
od daty jej otrzymania przez Przechowawcę.

Załącznik nr 2 do umowy nr ……..
Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia
od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Przechowawcy
1. W zakresie ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych
wymaga się, aby umowa ubezpieczenia spełniała minimalne warunki określone
poniżej:
1) Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie Agencji, tj. masło, stanowiące zapasy
interwencyjne, przechowywane zgodnie z zawartą umową na świadczenie
usług przechowalniczych na rzecz ARR;
2) Ubezpieczającym jest Przechowawca;
3) Ubezpieczonym jest Agencja Rynku Rolnego;
4) Zakres ubezpieczenia winien objąć nagłe, nieprzewidziane zniszczenie,
uszkodzenie lub utratę objętego ochroną przedmiotu ubezpieczenia co
najmniej wskutek następujących zdarzeń:
a) pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego,
huraganu, powodzi, gradu, osuwania i zapadanie się ziemi, uderzenie
pojazdu, trzęsienia ziemi, deszczu nawalnego, huku ponaddźwiękowego,
śniegu, dymu i sadzy, szkód wodociągowych;
b) kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji/wandalizmu;
c) szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i
innych mogących

powstać

w związku z

przeprowadzaniem

akcji

ratowniczych;
d) szkody powstałe z innych przyczyn niż określone powyżej tak zwanych
ryzyk nienazwanych objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia all risks.
5) Zakres ubezpieczenia powinien objąć także:
a) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub
skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku ryzyk objętych ochroną
ubezpieczeniową;
b) koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną oraz
szkody wyrządzone w związku z akcją ratowniczą;
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c) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą lub zmniejszenia jej rozmiaru;
d) koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie;
e) szkody spowodowane wskutek winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa
reprezentantów w tym pracowników Przechowawcy z możliwością
wyłączenia z ochrony winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Zarządu;
f)

szkody powstałe w związku z realizowanymi pracami budowlano –
montażowymi o ile takie prace będą prowadzone w miejscach
składowania;

g) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku zmiany temperatury
ich przechowania – z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności
w wysokości 2 000 000 zł;
6) Suma ubezpieczenia ustalona w umowie winna spełniać wymagania,
określone w § 19 ust. 11 oraz ust. 12 umowy na świadczenie usług
przechowalniczych na rzecz ARR.
7) Nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia nie
ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania.
8) Dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej / udziału własnego nie może
być wyższa niż:

2 000,00 zł. Wysokość potrąconej przez Ubezpieczyciela

franszyzy / udziału własnego pokrywana jest przez Przechowawcę.
9) Wyliczenie wysokości szkody / odszkodowania: wartość powstałej straty
stanowić będzie iloczyn:
− 105 % progu referencyjnego masła (EUR);
− ilości masła stanowiącej stratę (tj. brakującej ilości masła w odniesieniu do
stanu ewidencyjnego lub ilości masła, której jakość uległa obniżeniu);
− ostatniego kursu ustalonego przez EBC przed pierwszym dniem roku
budżetowego, w którym stwierdzono wystąpienie straty.
Jeżeli w dniu stwierdzenia straty średnia cena rynkowa masła wg
komunikatów MRiRW jest wyższa niż 105% progu referencyjnego, wówczas
do wyliczenia wartości stwierdzonej straty stosuje się średnią cenę rynkową.
2. Wymaga się, aby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
umowy na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz Agencji spełniało
minimalne warunki określone poniżej:
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ubezpieczenia

1) Przedmiotem

powinna

być

odpowiedzialność

cywilna

Przechowawcy, który świadczy na rzecz Agencji usługi przechowalnicze
zgodne z zawartą umową. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować
odpowiedzialność

cywilną

z

tytułu

prowadzonej

działalności

oraz

wykonywanych na rzecz Agencji usług, w szczególności odpowiedzialność
cywilną za szkody w mieniu przechowywanym na zlecenie Agencji
(dedykowana polisa ubezpieczenia).
2) Ochroną ubezpieczeniową powinny być objęte szkody rzeczowe (majątkowe,
w mieniu), przez które rozumie się straty powstałe wskutek zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty rzeczy, a także utracone korzyści, które mogły być
osiągnięte, gdyby mienie nie zostało uszkodzone, zniszczone lub utracone.
3) Suma ubezpieczenia / gwarancyjna, jaką Przechowawca zobowiązany jest
posiadać

w

ramach

zawartej

umowy

ubezpieczenia

winna

spełniać

wymagania, określone w § 19 ust. 13 oraz ust. 14 umowy na świadczenie
usług przechowalniczych na rzecz ARR.
4) Zakres ubezpieczenia winien objąć co najmniej:
a) Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek rażącego
niedbalstwa
b) Odpowiedzialność

cywilną

za

szkody

powstałe

w

mieniu

przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego
(OC przechowawcy), z uwzględnieniem szkód wyrządzonych w związku ze
zmianą, niedotrzymaniem parametrów wymaganych dla właściwego
przechowywania mienia;
c) Odpowiedzialność
załadunkiem,

cywilną

za

rozładunkiem,

szkody

wyrządzone

przeładunkiem,

w

w

związku

szczególności

z
w

przedmiocie prac ładunkowych – z możliwością zastosowania limitu
odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł;
d) Odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód powstałych na skutek awarii
wszelkich

instalacji

i

urządzeń

wodno-kanalizacyjnych,

centralnego

ogrzewania, elektrycznych, gazowych, zasilających oraz innych instalacji
technologicznych. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z
prowadzeniem remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, napraw,
budowy,

rozbudowy,

inwestycji,
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nadbudowy,

prac

adaptacyjnych,

itp. szczególnie w zakresie pomieszczeń, w których przechowywane jest
mienie i bezpośrednio sąsiadujących.
e) Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez pojazdy nie
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego, powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów.
5) Czasowy zakres ochrony: ochroną ubezpieczeniową powinny być objęte
szkody zaistniałe w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego czy wadliwe
działanie lub zaniechanie, które spowodowało powstanie szkody miało
miejsce w okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym (tzw. trigger
loss occurrence), z zastrzeżeniem możliwości zgłoszenia szkód po okresie
ubezpieczenia, jednak przed upływem ustawowych terminów przedawnienia.
6) Za datę powstania szkody przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono
zniszczenie, uszkodzenie mienia.
7) Wszystkie szkody będące następstwem lub wynikające z tej samej przyczyny
uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili
wystąpienia pierwszej szkody (szkoda seryjna). W przypadku szkód
seryjnych, wszelkie franszyzy, udziały własne będą potrącane jednorazowo
dla wszystkich szkód liczonych łącznie.
8) Terytorialny zakres ochrony: Polska.
9) Dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej / udziału własnego nie może
być wyższa niż: 5 000,00 zł. Wysokość potrąconej przez Ubezpieczyciela
franszyzy / udziału własnego pokrywana jest przez Przechowawcę.
3. Przechowawca zawrze umowy ubezpieczenia na warunkach zatwierdzonych
przez Agencję, a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę.
Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w warunkach ubezpieczeń
zawartych przez Przechowawcę. Zatwierdzenie powinno być dokonane w
terminie 14 dni od daty otrzymania warunków umów ubezpieczenia. Nie
wniesienie przez Agencję w powyższym 14 - dniowym terminie zastrzeżeń
oznacza zatwierdzenie tych warunków.
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Załącznik nr 2
do
„Warunków
przechowywania
odtłuszczonego mleka w proszku
stanowiącego zapasy interwencyjne”

Zasady składania zabezpieczenia wartości stanów magazynowych masła w
formie gwarancji uznanej przez Agencję instytucji finansowej lub w formie
depozytu gotówkowego oraz zasady ubezpieczania przechowywanego masła
oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizowanych na rzecz ARR usług
1. Na poczet zabezpieczenia wartości stanów magazynowych, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze przed rozpoczęciem dostaw masła do chłodni w ramach
zawartej umowy zobowiązane jest złożyć zabezpieczenie, we wskazanej w
ofercie przetargowej formie, na kwotę stanowiącą iloczyn 105% progu
referencyjnego masła obowiązującego w pierwszym dniu bieżącego roku
budżetowego (tj. 1 października) i 5% wyrażonej w tonach netto pojemności
przechowalniczej, na którą została zawarta umowa.
2. Do przeliczenia kwoty zabezpieczenia z EUR na PLN należy stosować ostatni
kurs walutowy ustalony przez EBC przed pierwszym dniem bieżącego roku
budżetowego (tj. przed 1 października) 1.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1, Przedsiębiorstwo przechowalnicze
zobowiązane będzie złożyć w terminie 14 dni od otrzymania faksem od Agencji
pisemnej informacji o konieczności jego złożenia.
Złożenie zabezpieczenia będzie warunkiem skierowania przez Agencję dostaw
OMP do magazynu w ramach zawartej umowy.
4. Zabezpieczenie,

o

którym

mowa

w

pkt

1,

może

być

złożone

w formie:
a) depozytu gotówkowego, wniesionego na rachunek Agencji,
lub
b) bezwarunkowej, nieodwołalnej gwarancji uznanej przez Agencję instytucji
finansowej, płatnej na pierwsze żądanie Agencji, z terminem ważności nie

Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a RDK_(UE) 907/2014, w odniesieniu do operacji związanych z przechowywaniem
zapasów interwencyjnych za rok budżetowy uważa się okres od dnia 1 października danego roku do dnia 30
września roku następnego.
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krótszym niż 12 miesięcy, licząc od miesiąca w którym gwarancja została
złożona w ARR.
Wzory gwarancji, nr rachunku bankowego Agencji oraz aktualny wykaz instytucji
finansowych, uprawnionych do udzielania gwarancji, jak również szczegółowe
zasady wnoszenia powyższych form zabezpieczenia oraz ich zwrotu znajdują się
na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
5. W przypadku wynikającej z rozpoczęcia nowego roku budżetowego zmiany
wysokości kursu walutowego, o którym mowa w pkt. 2, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze

zobowiązane

jest

do

uaktualniania

zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1,

wysokości

kwoty

w terminie do 30 października

bieżącego roku budżetowego.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłużenia ważności gwarancji na 90 dni
przed upływem terminu jej obowiązywania.
7. Zabezpieczenie, którym mowa w pkt. 1 zostanie zwolnione przez Agencję po
całkowitym wydysponowaniu z chłodni zapasów masła.
8. W przypadku całkowitego wydysponowania z chłodni zapasów masła, przed
rozpoczęciem kolejnych dostaw w ramach zawartej umowy Przedsiębiorstwo
przechowalnicze zobowiązane jest do ponownego złożenia zabezpieczenia
wartości stanów magazynowych i jego uaktualniania, na zasadach określonych w
pkt 1 – 6.
9. Niezależnie od wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1,
Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest do ubezpieczenia stanów
magazynowych masła., tj.:
1) zawarcia umowy ubezpieczenia przechowywanego masła, stanowiącego
zapasy interwencyjne, od zdarzeń losowych,
2) zawarcia

umowy

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

z

tytułu

realizowanych na rzecz ARR usług przechowalniczych masła.
10. Umowę ubezpieczenia, o której mowa w pkt 9 ppk 1, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze zobowiązane jest zawrzeć na rzecz osoby trzeciej, jaką jest
Agencja, zgodnie z art. 808 Kodeksu Cywilnego lub dokonać cesji ubezpieczenia
na rzecz Agencji.
11. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane będzie złożyć dokumenty
potwierdzające, że umowy, o których mowa w pkt. 9, zostały zawarte i są

2

obowiązujące, tj. kserokopie umów/polis ubezpieczeniowych (poświadczonych
przez notariusza za zgodność z oryginałem) wraz z mającymi do nich
zastosowanie warunkami oraz dowodami potwierdzającymi, że składki są
prawidłowo opłacane, w terminie 14 dni od otrzymania faksem od Agencji
pisemnej informacji o konieczności ich złożenia. Złożenie ww. dokumentów jest
warunkiem skierowania dostaw do magazynu.
12. W zakresie ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych
wymaga się, aby umowa ubezpieczenia spełniała minimalne warunki określone
poniżej:
1) Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie Agencji, tj. masło, stanowiące zapasy
interwencyjne, przechowywane zgodnie z zawartą umową na świadczenie
usług przechowalniczych na rzecz ARR;
2) Ubezpieczającym jest Przedsiębiorstwo przechowalnicze;
3) Ubezpieczonym jest Agencja Rynku Rolnego;
4) Zakres ubezpieczenia winien objąć nagłe, nieprzewidziane zniszczenie,
uszkodzenie lub utratę objętego ochroną przedmiotu ubezpieczenia co
najmniej wskutek następujących zdarzeń:
a) pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego,
huraganu, powodzi, gradu, osuwania i zapadanie się ziemi, uderzenie
pojazdu, trzęsienia ziemi, deszczu nawalnego, huku ponaddźwiękowego,
śniegu, dymu i sadzy, szkód wodociągowych;
b) kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji/wandalizmu;
c) szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i
innych mogących

powstać

w związku z

przeprowadzaniem

akcji

ratowniczych;
d) szkody powstałe z innych przyczyn niż określone powyżej tak zwanych
ryzyk nienazwanych objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia all risks.
5) Zakres ubezpieczenia powinien objąć także:
a) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub
skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku ryzyk objętych ochroną
ubezpieczeniową;
b) koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną oraz
szkody wyrządzone w związku z akcją ratowniczą;
c) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą lub zmniejszenia jej rozmiaru;
3

d) koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie;
e) szkody spowodowane wskutek winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa
reprezentantów w tym pracowników Przedsiębiorstwa przechowalniczego
z możliwością wyłączenia z ochrony winy umyślnej i rażącego niedbalstwa
Zarządu,
f)

szkody powstałe w związku z realizowanymi pracami budowlano –
montażowymi o ile takie prace będą prowadzone w miejscach
składowania,

g) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku zmiany temperatury
ich przechowania – z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności
w wysokości 2 000 000 zł.
6) Suma ubezpieczenia ustalona w umowie winna odpowiadać wysokości
iloczynu 105% progu referencyjnego masła, obowiązujące go w pierwszym
dniu

bieżącego roku budżetowego (tj. 1 października), 5% wyrażonej w

tonach netto pojemności przechowalniczej, na którą została zawarta umowa
na świadczenie usług przechowalniczych oraz kursu walutowego, o którym
mowa w pkt. 2.
7) Od

momentu

Przedsiębiorstwo

wprowadzenia

do

przechowalnicze

chłodni

pierwszej

zobowiązane

jest

partii

do

masła,

uaktualniania

wysokości sumy ubezpieczenia do kwoty stanowiącej wartość wynikającą z
iloczynu:
− 105%

progu referencyjnego masła, obowiązującego w pierwszym dniu

bieżącego roku budżetowego (tj. 1 października),
− stanu magazynowego masła na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiła
zmiana stanów magazynowych,
− kursu walutowego, o którym mowa w pkt. 2.
Dokumenty potwierdzające dokonanie aktualizacji sumy ubezpieczenia, tj.
kserokopie aneksów do umów/polis ubezpieczeniowych (poświadczone przez
notariusza za zgodność z oryginałem), należy złożyć w ARR w terminie do 15
dni

po

zakończeniu

miesiąca,

w

którym

nastąpiła

zmiana

stanów

magazynowych.
8) Nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia nie
ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania.
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9) Dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej / udziału własnego nie może
być wyższa niż:

2 000,00 zł. Wysokość potrąconej przez Ubezpieczyciela

franszyzy / udziału własnego pokrywana jest przez Przedsiębiorstwo
Przechowalnicze.
10)Wyliczenie wysokości szkody / odszkodowania: wartość powstałej straty
stanowić będzie iloczyn:
− 105 % progu referencyjnego masła (EUR);
− ilości masła stanowiącej stratę (tj. brakującej ilości masła w odniesieniu do
stanu ewidencyjnego lub ilości masła, której jakość uległa obniżeniu);
− ostatniego kursu ustalonego przez EBC przed pierwszym dniem roku
budżetowego, w którym stwierdzono wystąpienie straty.
Jeżeli w dniu stwierdzenia straty średnia cena rynkowa masła wg
komunikatów MRiRW jest wyższa niż 105% progu referencyjnego, wówczas
do wyliczenia wartości stwierdzonej straty stosuje się średnią cenę rynkową.
13. Wymaga się, aby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
umowy na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz Agencji spełniało
minimalne warunki określone poniżej:
1) Przedmiotem

ubezpieczenia

powinna

być

odpowiedzialność

cywilna

Przedsiębiorstwa przechowalniczego, które świadczy na rzecz Agencji usługi
przechowalnicze zgodne z zawartą umową. Ochrona ubezpieczeniowa
powinna

obejmować

odpowiedzialność

cywilną

z

tytułu

prowadzonej

działalności oraz wykonywanych na rzecz Agencji usług, w szczególności
odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu przechowywanym na zlecenie
Agencji (dedykowana polisa ubezpieczenia).
2) Ochroną ubezpieczeniową powinny być objęte szkody rzeczowe (majątkowe,
w mieniu), przez które rozumie się straty powstałe wskutek zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty rzeczy, a także utracone korzyści, które mogły być
osiągnięte, gdyby mienie nie zostało uszkodzone, zniszczone lub utracone.
3) Minimalna suma ubezpieczenia / gwarancyjna, jaką Przedsiębiorstwo
przechowalnicze zobowiązane jest posiadać w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia wynosi 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Od
momentu wprowadzenia do chłodni pierwszej partii masła, Przedsiębiorstwo
przechowalnicze

zobowiązane

jest

do

uaktualniania

wysokości

sumy

ubezpieczenia do kwoty wyliczonej zgodnie z pkt 12 ppkt 7. Konieczność
5

uaktualnienia następuje w chwili, gdy wartość przechowywanych zapasów,
wyliczona zgodnie z pkt 12 ppkt 7, przekracza 2 000 000 zł. Dokumenty
potwierdzające dokonanie aktualizacji sumy ubezpieczenia, tj. kserokopie
aneksów do umów/polis ubezpieczeniowych (poświadczone przez notariusza
za zgodność z oryginałem), należy złożyć w ARR w terminie do 15 dni po
zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiła zmiana stanów magazynowych.
4) Zakres ubezpieczenia winien objąć co najmniej:
a) Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek rażącego
niedbalstwa,
b) Odpowiedzialność

za

cywilną

szkody

powstałe

w

mieniu

przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego
(OC przechowawcy), z uwzględnieniem szkód wyrządzonych w związku ze
zmianą, niedotrzymaniem parametrów wymaganych dla właściwego
przechowywania mienia;
c) Odpowiedzialność
załadunkiem,

cywilną

za

rozładunkiem,

szkody

wyrządzone

przeładunkiem,

w

w

związku

szczególności

z
w

przedmiocie prac ładunkowych – z możliwością zastosowania limitu
odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł;
d) Odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód powstałych na skutek awarii
wszelkich

instalacji

i

urządzeń

wodno-kanalizacyjnych,

centralnego

ogrzewania, elektrycznych, gazowych, zasilających oraz innych instalacji
technologicznych. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z
prowadzeniem remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, napraw,
budowy,

rozbudowy,

inwestycji,

nadbudowy,

prac

adaptacyjnych,

itp. szczególnie w zakresie pomieszczeń, w których przechowywane jest
mienie i bezpośrednio sąsiadujących.
e) Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez pojazdy nie
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego, powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów.
5) Czasowy zakres ochrony: ochroną ubezpieczeniową powinny być objęte
szkody zaistniałe w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego czy wadliwe
działanie lub zaniechanie, które spowodowało powstanie szkody miało
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miejsce w okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym (tzw. trigger
loss occurrence), z zastrzeżeniem możliwości zgłoszenia szkód po okresie
ubezpieczenia, jednak przed upływem ustawowych terminów przedawnienia.
6) Za datę powstania szkody przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono
zniszczenie, uszkodzenie mienia.
7) Wszystkie szkody będące następstwem lub wynikające z tej samej przyczyny
uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili
wystąpienia pierwszej szkody (szkoda seryjna). W przypadku szkód
seryjnych, wszelkie franszyzy, udziały własne będą potrącane jednorazowo
dla wszystkich szkód liczonych łącznie.
8) Terytorialny zakres ochrony: Polska.
9) Dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej / udziału własnego nie może
być wyższa niż: 5 000,00 zł. Wysokość potrąconej przez Ubezpieczyciela
franszyzy / udziału własnego pokrywana jest przez Przedsiębiorstwo
przechowalnicze.
14. Przedsiębiorstwo przechowalnicze zawrze umowy ubezpieczenia na warunkach
zatwierdzonych przez Agencję, a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieć
istotną przyczynę. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w
warunkach ubezpieczeń zawartych przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze.
Zatwierdzenie powinno być dokonane w terminie 14 dni od daty otrzymania
warunków umów ubezpieczenia. Nie wniesienie przez Agencję w powyższym 14 dniowym terminie zastrzeżeń oznacza zatwierdzenie tych warunków.
15. W przypadku całkowitego wydysponowania z chłodni zapasów masła, przed
rozpoczęciem kolejnych dostaw w ramach zawartej umowy Przedsiębiorstwo
przechowalnicze zobowiązane jest do ponownego zawarcia umów ubezpieczenia,
o których mowa w pkt 9, w przypadku gdy wcześniej zawarte umowy są
nieaktualne.
16. W przypadku nie wywiązywania się przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze z
obowiązków, o których mowa w pkt 1- 6 oraz pkt. 9 - 13, Agencja może:
1) przenieść masło do innej chłodni i obciążyć Przedsiębiorstwo przechowalnicze
wszystkimi związanymi z tym kosztami, a w szczególności wydania z
magazynu Przedsiębiorstwa przechowalniczego, transportu i przyjęcia do
wskazanej przez Agencję chłodni,
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2) rozwiązać umowę na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR
w trybie określonym w umowie.
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Załącznik nr 3
do „Warunków przechowywania masła
stanowiącego zapasy interwencyjne”

Warunki autoryzacji chłodni
1. Chłodnia ubiegająca się o uzyskanie autoryzacji powinna:
1) w związku z prowadzoną działalnością obejmującą swoim zakresem
przechowywanie masła znajdować się pod nadzorem organów Inspekcji
Weterynaryjnej, co powinno być potwierdzone wpisem chłodni na listę
zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004.
2) posiadać powierzchnię przechowalniczą minimum 400 ton,
3) posiadać komory chłodnicze, umożliwiające przechowywanie masła w
temperaturze równej lub niższej niż (-)15ºC,
4) posiadać komory/tunele zamrażalnicze, umożliwiające zamrożenie przyjętego
do przechowywania masła,
5) posiadać zdolności przeładunkowe, umożliwiające przyjęcie do chłodni w
ciągu doby nie mniej niż 100 ton masła (netto),
6) posiadać wagi (z ważną legalizacją) umożliwiające ważenie:
a) pojedynczych palet z masłem z dokładnością do 1 kg,
b) pojedynczych bloków masła z dokładnością co najmniej do 0,2 kg,
7) prowadzić rejestr operacji magazynowych w systemie komputerowym;
8) spełniać

wymogi

gwarantujące

utrzymanie

właściwej

jakości

przechowywanego masła, umożliwiające kontrolę składowanych zapasów
oraz zapewniające ich ochronę i nienaruszalność.
2. W ramach wymogów, o których mowa w pkt. 1 ppkt.8), chłodnia powinna w
szczególności spełniać następujące kryteria:
1) być sucha, czysta i dobrze utrzymana, pozbawiona obcych zapachów oraz
wolna od szkodników,
2) zadaszone miejsce przeładunku,
3) oświetlenie w całym budynku umożliwiające przeprowadzenie kontroli masła,
4) wydzielone

pomieszczenie

umożliwiające

pobieranie

w

odpowiednich

(higienicznych) warunkach próbek masła do badań jakościowych/oceny
sensorycznej (zapewniające właściwe oświetlenie, dostęp do ciepłej wody,
kontrolę temperatury, itp.)
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5) odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych, kradzieżą i
włamaniem,
6) spełnianie wymogów przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami,
7) poddawanie chłodni stosownym zabiegom w celu zwalczania szkodników.
3. W celu uzyskania autoryzacji przedsiębiorstwo przechowalnicze powinno złożyć
Wniosek o autoryzację chłodni – Imas_P2_f2, na formularzu Agencji.
Jeżeli przedsiębiorstwo przechowalnicze zamierza świadczyć usługi przechowalnicze
w ramach mechanizmu w więcej niż w jednej chłodni, to na każdą chłodnię powinien
zostać złożony odrębny wniosek.
4. Wniosek

musi

być

podpisany

przez

osobę/osoby

uprawnioną/e

do reprezentowania przedsiębiorstwa przechowalniczego 1.
5. Do składanego wniosku przedsiębiorstwo przechowalnicze zobowiązane jest
dołączyć:
1)

dokładne

plany

i

wymiary

pomieszczeń

przechowalniczych,

z

zaznaczeniem komory pobierania próbek,
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego, że chłodnia jest własnością
przedsiębiorstwa przechowalniczego (np. odpisu z Księgi Wieczystej
wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) lub
umowy dzierżawy chłodni, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza,
(umowa dzierżawy powinna zachowywać ważność co najmniej przez okres
3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o autoryzację, natomiast jej zapisy
nie mogą pozostawać w sprzeczności z postanowieniami umów na
świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR),
3) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające, że
chłodnia znajduje się pod nadzorem weterynaryjnym (dokument wydany
nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) lub kserokopię
tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza) – w przypadku, gdy chłodnia nie została jeszcze zamieszczona
na liście zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr
Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy – osoba uprawniona do reprezentowania
przedsiębiorcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwem.
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853/2004 prowadzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii, dostępnej na
internetowej stronie www.wetgiw.gov.pl
6. Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w
Kancelarii Ogólnej w Centrali ARR, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30:
1) bezpośrednio lub
2) listownie.
7. Po otrzymaniu przez Agencję prawidłowo wypełnionego wniosku o autoryzację
wraz z wymaganymi załącznikami, kontrolerzy ARR przeprowadzą kontrolę
autoryzacyjną.
W trakcie kontroli, kontroler SKT OT ARR sprawdzi m.in.:
1)

zgodność danych zamieszczonych we wniosku dotyczących wymagań
stawianych chłodniom autoryzowanym ze stanem faktycznym,

2)

czy wyposażenie chłodni jest sprawne i czy wagi posiadają ważne
świadectwa legalizacji,

3) czy wszystkie komory zgłoszone do autoryzacji we wniosku spełniają
wymagania autoryzacji,
4)

stan techniczny i higieniczny chłodni m.in. jego wyposażenia oraz otoczenia,
a w szczególności stan budynku, ścian, drzwi, oświetlenia, wentylacji, ramp,
zadaszeń, terenu otaczającego budynek oraz dróg komunikacyjnych.

W trakcie kontroli autoryzacyjnej kontroler ARR sporządza raport z kontroli. Raport
z kontroli podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa
przechowalniczego.
8. W przypadku negatywnego wyniku kontroli autoryzacyjnej przedsiębiorstwo
przechowalnicze składające wniosek o autoryzację zostaje pisemnie poinformowane
o odmowie autoryzacji wraz z podaniem przyczyny.
W przypadku, gdy przedsiębiorca zobowiąże się do usunięcia nieprawidłowości
będących przyczyną uznania wyniku kontroli za negatywny w określonym czasie,
zostanie przeprowadzona ponowna kontrola mająca na celu sprawdzenie, czy
nieprawidłowości zostały usunięte.
9. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli autoryzacyjnej, chłodni nadany zostaje
numer autoryzacyjny i wystawione świadectwo autoryzacji. W świadectwie
autoryzacji wskazane są komory przechowalnicze objęte autoryzacją.
10. Przed przetargiem zamkniętym na wybór chłodni świadczących usługę
przechowywania

masła

na

rzecz
3

Agencji

Rynku

Rolnego,

w chłodniach przeprowadzana jest kontrola spełniania warunków autoryzacji. Wymóg
ten dotyczy chłodni, które w okresie 3 miesięcy przed datą wysłania zaproszenia do
udziału w przetargu nie podlegały kontroli autoryzacyjnej lub okresowej kontroli
spełniania warunków autoryzacji.
11. W przypadku negatywnego wyniku kontroli spełniania warunków autoryzacji
przedsiębiorstwo przechowalnicze zostaje pisemnie poinformowane o cofnięciu
autoryzacji wraz z podaniem przyczyny.
12. Do przedsiębiorstw przechowalniczych, w których wynik kontroli spełniania
warunków autoryzacji był pozytywny ARR wysyła zaproszenie do przetargu
zamkniętego na wybór chłodni świadczących usługę przechowywania masła na rzecz
ARR. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określone są w „Warunkach
przetargu zamkniętego na wybór chłodni świadczących usługę przechowywania
masła na rzecz ARR”.
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