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1. WPROWADZENIE
Interwencyjny zakup zbóż, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jest jednym
z mechanizmów mających bezpośredni wpływ na stabilizację rynku Unii Europejskiej.
Celem tego mechanizmu jest zakup nadwyżek zbóż występujących na rynku UE.
2. PRZEDMIOT ZAKUPU INTERWENCYJNEGO
1. Przedmiotem zakupu określonym w niniejszych warunkach jest pszenica zebrana
na terenie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że spełnia ona minimalne wymogi
ilościowe i jakościowe określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2009
z dnia 11 grudnia 2009 roku (z późn. zm.).
2.Termin „zboża” każdorazowo użyty w niniejszych warunkach należy odnosić
wyłącznie do pszenicy.
3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ZAKUPU INTERWENCYJNEGO
3.1 Sposób zakupu
1. Zakup po ustalonej cenie prowadzony jest w ramach limitu ustalonego przez
Komisję Europejską, tj. 3 mln ton w skali całej Unii Europejskiej.
2. Zakup w drodze przetargu uruchamiany jest przez KE po przekroczeniu w/w limitu
ilości pszenicy zaoferowanej do interwencji. W takim przypadku Agencja ogłosi
warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie zakupu pszenicy w drodze
przetargu, które będą zamieszczone na stronie internetowej ARR
(www.arr.gov.pl) niezwłocznie po opublikowaniu stosownego rozporządzenia KE.
3.2 Okres zakupu interwencyjnego
Zboże do zakupu interwencyjnego oferowane jest w Polsce w okresie
od 1 listopada do 31 maja następnego roku kalendarzowego, z możliwością realizacji
dostaw do 30 czerwca.
3.3 Wymagane minimalne ilości zboża
Minimalna ilość oferowanego zboża nie może być mniejsza niż:
• 80 ton – w przypadku zakupu zboża na zapasy interwencyjne z dostawą
do magazynu interwencyjnego,
• 500 ton – w przypadku przejmowania zboża na zapasy interwencyjne
w miejscu przechowywania.
3.4 Cena zboża
Cena zakupu pszenicy wynosi:
a) dla zakupu pszenicy po ustalonej cenie interwencyjnej równej progowi
referencyjnemu, w ramach limitu ustalonego przez Komisję Europejską, tj. 3 mln
ton w skali całej Unii Europejskiej.
Próg referencyjny w odniesieniu do zbóż wynosi 101,31 €/t.
b) dla zakupu prowadzonego w drodze przetargu – jest to cena określona
w ofertach przetargowych i zaakceptowana przez Komisję Europejską po
każdym przetargu. Cena ta wyrażona w €/t powinna odpowiadać minimalnej
jakości zbóż i nie może być wyższa niż cena interwencyjna.
3.5 Wzrosty i obniżki ceny zakupu
1. Cena zakupu, o której mowa w pkt 3.4 podlega podwyższeniu lub obniżeniu
w zależności od faktycznej jakości zboża przyjętego na zapasy interwencyjne.
2. Zasady wyliczania wzrostu bądź obniżenia ceny płaconej za zboże, o której mowa
w ppkt 1, określone są w Załączniku Nr 3 do Warunków.
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3.6 Wymagana jakość zboża
1. Zboże oferowane w ramach zakupu interwencyjnego powinno być zdrowe
i charakteryzować się odpowiednią jakością handlową tzn.:
a) spełniać wymagania jakościowe określone w Załączniku Nr 2
do Warunków,
b) posiadać typową dla danego rodzaju barwę,
c) być wolne od obcych zapachów i szkodników, w każdym stadium
ich rozwoju,
d) być jakościowo jednorodne dla całej partii zboża dostarczonego
w ramach jednej oferty/oferty przetargowej/umowy.
2. Ocena technologicznych parametrów jakościowych pszenicy dostarczonej
w ramach oferty/oferty przetargowej/umowy, jest przeprowadzana w ciągu 20 dni
kalendarzowych od daty sporządzenia próbki reprezentatywnej.
3.7 Dopuszczalny poziom substancji skażających
1. Zboże oferowane Agencji w ramach zakupu interwencyjnego, oprócz minimalnych
wymogów jakościowych, musi spełniać warunki odnośnie dopuszczalnych
poziomów zawartości substancji skażających tj. mikotoksyn, pozostałości
pestycydów, metali ciężkich oraz skażenia radioaktywnego, określonych przez
prawodawstwo Unii Europejskiej.
2. Agencja na podstawie wyników analizy ryzyka przeprowadzonej przez
specjalistyczną jednostkę, wyznaczy regiony zagrożone wystąpieniem substancji
skażających w ziarnie zboża. Zboże pochodzące z tych regionów będzie
obowiązkowo poddawane badaniu na zawartość substancji skażających. Lista
regionów zagrożonych oraz wykaz substancji skażających będących
przedmiotem badań zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji.
3. Jeżeli oferowane zboże pochodzi z regionów objętych ryzykiem wystąpienia
substancji skażających lub pochodzi z regionu nie objętego analizą ryzyka, czyli
spoza obszaru Polski, Oferent zobowiązany jest do wniesienia opłaty/opłat
na poczet wykonania oceny zawartości substancji skażających w zależności
od oferowanej ilości zboża.
4. Agencja zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania analizy laboratoryjnej
na zawartość substancji skażających na koszt Oferenta, również w przypadku
zboża, które nie pochodzi z regionów objętych ryzykiem, jeżeli w trakcie
kontroli/analizy w laboratorium zajdzie podejrzenie, że ziarno może zawierać
substancje skażające.
5. Czas oczekiwania na wyniki analizy laboratoryjnej na zawartość substancji
skażających wynosi ok. 4 tygodni.
3.8 Formy zakupu interwencyjnego
1. Zakup interwencyjny zboża na zapasy interwencyjne ARR może odbywać
się w następujący sposób:
a) z dostawą do magazynu interwencyjnego,
b) z przejęciem w miejscu przechowywania.
2. W przypadku, gdy Oferent (Przedsiębiorstwo przechowalnicze) na część
pomieszczeń magazynowych ma zawartą umowę na świadczenie usług
przechowalniczych z Agencją i chce zaoferować zboże z innych pomieszczeń
magazynowych, które użytkuje pod własną działalność, składa ofertę/ofertę
przetargową na formularzu Izb_P3_f2. W takim przypadku już zawarta umowa na
świadczenie usług przechowalniczych zostanie aneksowana (powiększona o
dodatkowe pomieszczenia magazynowe).
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3. W przypadku, gdy Oferent chce zaoferować zboże z magazynu, który jest jego
własnością bądź dzierżawi powierzchnię magazynową (magazyn posiada ważne
Świadectwo autoryzacji wydane przez ARR), składa ofertę/ofertę przetargową na
formularzu Izb_P3_f2. W takim przypadku dodatkowo zawarta zostanie umowa
na świadczenie usług przechowalniczych, na zasadach określonych w
Warunkach uczestnictwa przedsiębiorców świadczeniu usług przechowalniczych.
4. W przypadku, gdy Oferent (nieposiadąjący żadnych praw własności do magazynu)
przechowuje zboże (wynajmuje jedynie powierzchnię pod składowanie zboża),
które chce zaoferować do zakupu interwencyjnego na terenie magazynu
interwencyjnego, tj. magazynu, z którym Agencja ma zawartą umowę na
świadczenie usług przechowalniczych, ale w pomieszczeniach magazynowych
nieobjętych tą umową, składa ofertę/ofertę przetargową na formularzu Izb_P3_f1.
W opisanym powyżej sposobie zakupu, dostawy do magazynu interwencyjnego
mogą odbywać się:
a) z przemieszczeniem do pomieszczeń magazynowych objętych umową
na świadczenie usług przechowalniczych w magazynie, na terenie którego
znajduje się zboże w chwili złożenia oferty/oferty przetargowej. Jednakże w
tym przypadku należność za zboże będzie wyliczona zgodnie z pkt 18.2;
b) z dostawą do magazynu interwencyjnego, zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt 10 i 11. W tym przypadku należność za zboże będzie wyliczona
zgodnie z pkt 18.1.
5. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie/ofercie przetargowej najbliższy
magazyn interwencyjny, jednakże nie może być to magazyn, w którym
składowane jest zboże w chwili złożenia oferty/oferty przetargowej.
6. Jeżeli Oferent, w ofercie/ofercie przetargowej wskaże inny magazyn interwencyjny
niż magazyn określony na podstawie znajdującej się w systemie informatycznym
Agencji mapy elektronicznej, oferta/oferta przetargowa nie zostanie odrzucona,
jednakże Oferent zobowiązany jest do zaakceptowania magazynu
interwencyjnego wyznaczonego przez Agencję.
4. UCZESTNIK MECHANIZMU
Uczestnikiem mechanizmu jest Oferent, który zarejestrował się w Centralnym
Rejestrze Przedsiębiorców w ARR (zasady rejestracji w ARR znajdują
się na stronie internetowej Agencji: www.arr.gov.pl) i złożył ofertę/ofertę przetargową
na przejęcie zbóż w magazynie interwencyjnym/ w miejscu przechowywania.
5. AKTY PRAWNE
5.1 Akty prawne Unii Europejskiej
1. 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.12-19).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów
rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 671-854, z późn. zm.).
3. 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
30.03.2012, str. 4-14).
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4. 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. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1-68,
z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2006 z 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 23.06.2006, str. 35-89, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze,
deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach
EFRG i EFRROW, (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 1-34, z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.
ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń
w środkach spożywczych, (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5-24, z późn.
zm.).
8. 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. 52-63, z późn. zm.).
5.2 Akty prawne krajowe
1. 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.).
2. 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, j.t.).
3. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314, j.t. z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, j.t.).
5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r.
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

6. SKŁADANIE OFERT/OFERT PRZETARGOWYCH
6.1 Opłaty
1. Oferent przed złożeniem oferty/oferty przetargowej na przejęcie zbóż w ramach
zakupu interwencyjnego zobowiązany jest do wniesienia opłaty na poczet
wykonania:
 oceny technologicznych parametrów jakościowych pszenicy przez JWZD –
dotyczy zakupu zboża z dostawą do magazynu oraz zakupu określonego
w pkt 3.8. ppkt 4,
 oceny organoleptycznej oraz fizycznych i technologicznych parametrów
jakościowych pszenicy przez JWZD – dotyczy zakupu zboża w miejscu
przechowywania.
2. Jeżeli oferowane zboże zostało wyprodukowane w regionie zagrożonym
wystąpieniem substancji skażających wskazanym przez Agencję, w zależności
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od roku zbiorów zaoferowanego zboża Oferent zobowiązany jest do wniesienia
opłaty na poczet wykonania oceny zawartości substancji skażających.
3. Informację o wysokości obowiązujących opłat za ocenę organoleptyczną i
jakościową oraz analizę zawartości substancji skażających można uzyskać na
stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl) lub w OT ARR. Wniesienie opłaty
powinno być potwierdzone załączonym do oferty/oferty przetargowej dowodem
dokonania wpłaty na rachunek bankowy do wpłat na poczet badań
laboratoryjnych oraz opłat odwoławczych w ramach mechanizmów WPR:
NRB: 39 1130 1017 0200 0000 0025 4136
IBAN: PL 39 1130 1017 0200 0000 0025 4136
BIC: GOSKPLPW
Bank Gospodarstwa Krajowego
I ODDZIAŁ w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
Uwaga: więcej informacji dotyczących dokonywania wpłat znajduje się na stronie internetowej ARR
(www.arr.gov.pl) w zakładce Finanse, Rachunek bankowy do wpłat na poczet badań
laboratoryjnych oraz opłat odwoławczych w ramach mechanizmów WPR.

6.2 Forma oferty/oferty przetargowej
1. Oferta/oferta przetargowa powinna zostać złożona:
a) w przypadku zakupu zboża po ustalonej cenie – w terminie od 1 listopada
2014 r. do 31 maja 2015 r.,
b) w przypadku zakupu zboża w drodze przetargu - w terminach określonych
w rozporządzeniu KE otwierającym procedurę przetargową, z zastrzeżeniem
terminu od 1 listopada 2014 r. do 31 maja 2015 r.
2. Ofertę/ofertę przetargową należy sporządzić w języku polskim i złożyć
na formularzu Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w magazynie
interwencyjnym Izb_P3_f1 i/lub formularzu Oferta/oferta przetargowa na przejęcie
zbóż w miejscu przechowywania Izb_P3_f2, które zawierają m. in. następujące
dane:
a) numer rejestracyjny Oferenta z CRP,
b) dane Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, adres),
c) numer rachunku bankowego,
d) numer z rejestru gospodarstw rolnych (dotyczy rolnika ryczałtowego),
e) rodzaj zboża,
f) ilość oferowanego zboża,
g) cenę określoną wg zasad opisanych w pkt 3.4 (tylko dla zakupu zboża
w drodze przetargu),
h) rok zbiorów,
i) nazwę najbliższego dla Oferenta zatwierdzonego magazynu interwencyjnego,
do którego zboże może zostać przetransportowane po najniższych kosztach,
wynikającą z wykazu zamieszczonego na stronie internetowej ARR
(www.arr.gov.pl), jednakże nie może być to miejsce przechowywania zboża
w momencie składania oferty/oferty przetargowej,
j) nazwę i adres magazynu, w którym znajduje się zboże w dniu składania
oferty/oferty przetargowej oraz oznaczenie pomieszczeń magazynowych,
w których znajduje się oferowane zboże,
k) wysokość opłat, o których mowa w pkt 6.1,
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l) parametry jakościowe oferowanego zboża,
ł) dane dotyczące złożonego zabezpieczenia ofertowego i należytego wykonania
umowy (sposób wyliczenia zabezpieczenia określony jest w pkt 6.4).
3. Każda oferta/oferta przetargowa zawiera deklarację i oświadczenie, które Oferent
jest zobowiązany podpisać.
4. Oferta/oferta przetargowa musi zostać podpisana przez Oferenta lub osobę
uprawnioną do reprezentowania Oferenta, na podstawie wpisu do KRS/CEIDG
lub pełnomocnictwa, które musi zostać załączone do oferty/oferty przetargowej.
6.3 Dokumenty dodatkowe
Do formularza ofertowego należy dołączyć:
1. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty na poczet wykonania:
 oceny technologicznych parametrów jakościowych pszenicy – dotyczy zakupu
zboża z dostawą do magazynu oraz zakupu określonego w pkt 3.8. ppkt 4,
 oceny organoleptycznej oraz fizycznych i technologicznych parametrów
jakościowych pszenicy – dotyczy zakupu zboża w miejscu przechowywania.
2. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty/opłat na poczet wykonania oceny
obecności substancji skażających w oferowanym zbożu - jeżeli oferowane zboże
pochodzi z rejonów zagrożonych wystąpieniem substancji skażających
określonych przez ARR dla roku zbiorów zaoferowanych zbóż lub pochodzi
z regionu nie objętego analizą ryzyka, czyli spoza obszaru Polski.
3. Kserokopię dowodu złożenia zabezpieczenia ofertowego i należytego wykonania
umowy (w przypadku depozytu gotówkowego – dowód wpłaty, natomiast w
przypadku gwarancji – złożoną gwarancję).
4. Kserokopię zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym (w przypadku
rolnika ryczałtowego).
5. Kserokopię potwierdzenia zarejestrowania na druku VAT-5 w przypadku rolnika
będącego płatnikiem podatku VAT, który nie ma zarejestrowanej działalności
gospodarczej.
6. Kserokopię Świadectwa autoryzacji magazynu wydanego przez ARR – w
przypadku ofert/ofert przetargowych na zakup w miejscu przechowywania.
7. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego uzyskanego z Centralnej Informacji KRS/ wydruk
komputerowy aktualnej informacji o podmiotach wpisanych do KRS lub wydruk z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
6.4 Zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy
1. Stawka zabezpieczenia ofertowego i należytego wykonania umowy wynosi
20 €/t.
2. Zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy może zostać złożone
w formie:
1) depozytu gotówkowego na rachunek bankowy ARR:
NRB: 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000
IBAN: PL 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000
BIC: NBPLPLPW
Nazwa banku: Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Warszawie
ul. Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
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2) gwarancji uznanej przez ARR instytucji finansowej:
a) bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie ARR,
b) z terminem ważności dłuższym o 90 dni od maksymalnego terminu
zakończenia realizacji umowy.
Uwaga: Aktualna lista uznanych gwarantów i inne informacje dotyczące wniesienia zabezpieczenia
znajdują się na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl) w zakładce Finanse,
Zabezpieczenia wymagane w trakcie realizacji mechanizmów WPR.

3. Łączna kwota zabezpieczenia ofertowego i należytego wykonania umowy
składana jest w PLN po przeliczeniu z € na PLN zgodnie z ostatnim kursem
wymiany PLN/€ wg tabeli EBC wyznaczonym przed pierwszym dniem miesiąca,
w którym została złożona oferta/oferta przetargowa.
4. Przed złożeniem oferty/oferty przetargowej wymagane zabezpieczenie ofertowe
i należytego wykonania umowy musi być:
a) dostępne na rachunku bankowym Agencji – w przypadku depozytu
gotówkowego,
b) złożone i dostępne w Agencji – w przypadku prawidłowej pod względem
formalno-prawnym gwarancji bankowej.
5. Zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
a) w przypadku odrzucenia oferty/oferty przetargowej, która nie spełnia
wszystkich wymogów formalno-prawnych i/lub merytorycznych;
b) proporcjonalnie do różnicy ilości oferowanej i ilości zaakceptowanej
do realizacji przez KE;
c)
w całości, gdy ilość faktycznie dostarczona i przejęta jest nie mniejsza niż
95% umownej ilości pszenicy;
d) w całości, gdy Oferent, do którego ma zastosowanie współczynnik
przydziału, o którym mowa w pkt 7.2, wycofa swoją ofertę.
6. Oferent, dla którego zabezpieczenie zostało zwolnione może ubiegać się o zwrot
zabezpieczenia. Wówczas zobowiązany jest do złożenia w Agencji (Biuro
Finansowo-Księgowe) poprawnie wypełnionego „Wniosku o zwrot zabezpieczenia
– przedsiębiorca” wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz „Wniosku o zwrot zabezpieczenia-przedsiębiorca”
ze strony internetowej Agencji (www.arr.gov.pl).

można

pobrać

7. Zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy ulega przepadkowi
proporcjonalnie do niedostarczonych ilości, z zastrzeżeniem ppkt 5 c).
8. Zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy ulega przepadkowi
w całości, jeżeli:
1) Oferent, którego oferta została przyjęta:
a) nie dostarczy oryginału oferty/oferty przetargowej i wymaganych
załączników, przed terminem podpisania umowy - w przypadku
przesłania oferty/oferty przetargowej faksem;
b) odmówi podpisania umowy według wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 1A/1B do Warunków;
c) wycofa lub zmieni ofertę/ofertę przetargową, z zastrzeżeniem ppkt 5 d);
2) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta.
3) W ofercie/ofercie przetargowej przedstawiono informacje nieprawdziwe,
uniemożliwiające skuteczne zawarcie umowy.
4) Kontrola zbóż u Oferenta, o której mowa w pkt 8 uzyskała wynik negatywny.
5) Umowa zakupu została rozwiązana z winy Sprzedającego.
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6.5 Sposób składania ofert/ofert przetargowych
1. Obowiązujący formularz oferty/oferty przetargowej można uzyskać poprzez:
a) osobisty odbiór z OT ARR lub Centrali ARR,
b) wydruk ze strony internetowej ARR (www.arr.gov.pl).
2. Wypełnioną i podpisaną przez uprawnione osoby ofertę/ofertę przetargową wraz
z załącznikami wymienionymi w pkt 6.3 należy złożyć w Centrali ARR poprzez:
a) bezpośrednie dostarczenie,
b) przesłanie listem,
c) przesłanie faksem na nr: 661-78-26, 661-79-38.
3. Oferty/oferty przetargowe mogą być składane w terminie określonym w pkt 6.2
ppkt 1. Za termin złożenia oferty/oferty przetargowej uznaje się datę jej wpływu do
Agencji w całości wraz z załącznikami.
4. W przypadku, gdy termin składania ofert/ofert przetargowych przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, oferty/oferty przetargowe składa się najpóźniej
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ustawowo wolny od pracy.
5. Oferty/oferty przetargowe złożone w sobotę lub niedzielę lub dzień ustawowo
wolny od pracy uważa się za dostarczone do Agencji w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu, w którym zostały złożone.
6. W przypadku przesłania oferty/oferty przetargowej faksem, Oferent zobowiązany
jest dostarczyć oryginał oferty/oferty przetargowej sporządzonej na formularzu
Izb_P3_f1/ Izb_P3_f2 do Centrali ARR przed podpisaniem umowy. Jeżeli oryginał
oferty/oferty przetargowej wraz z załącznikami nie zostanie dostarczony do dnia
podpisania umowy, umowa nie zostanie zawarta. Z chwilą potwierdzenia złożenia
oferty/oferty przetargowej, za termin złożenia oferty/oferty przetargowej uważa się
termin wpływu faksu. Nie dostarczenie oryginału oferty/oferty przetargowej w
powyższym terminie powoduje jej odrzucenie. Przy potwierdzeniu oferty/oferty
przetargowej liczy się data wpływu do Kancelarii Ogólnej ARR.
7. Dla każdego magazynu, z którego oferowane jest zboże do zakupu, należy złożyć
oddzielne oferty/oferty przetargowe.
8. Oferta/oferta przetargowa złożona w Agencji nie może zostać wycofana
ani zmieniona, z zastrzeżeniem pkt 7.2 ppkt 5.
7. WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH OFERT/OFERT PRZETARGOWYCH
7.1 Rozpatrywanie ofert/ofert przetargowych
1. Oferta/oferta przetargowa zostaje sprawdzona pod względem formalno-prawnym
i merytorycznym.
2. Oferta/oferta przetargowa spełnia wymogi, jeżeli m.in.:
a) została złożona w formie lub na formularzu określonym w pkt 6.2 ppkt 2,
b) jest czytelna i kompletna (jeżeli została uzupełniona zgodnie
z pkt 6.2 ppkt 2-4) i spełnia wymogi określone w pkt 6.3
oraz w pkt 6.5,
c)
została podpisana przez uprawnioną do tego osobę/osoby,
d) Oferent wniósł opłatę na poczet wykonania oceny technologicznych
parametrów jakościowych ziarna pszenicy przed złożeniem oferty/oferty
przetargowej na zakup zboża z dostawą do magazynu,
e) Oferent wniósł opłatę na poczet wykonania oceny organoleptycznej oraz
fizycznych i technologicznych parametrów jakościowych pszenicy – dotyczy
zakupu zboża w miejscu przechowywania,
f)
Oferent wniósł opłatę na poczet wykonania oceny zawartości substancji
skażających w przypadku, gdy była wymagana,
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g)

zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy zostało
wniesione w wymaganej kwocie, a w przypadku depozytu gotówkowego
jest dostępne zgodnie z pkt 6.4. ppkt 4, a w przypadku gwarancji bankowej
prawidłowo określony został przedmiot, rodzaj i termin ważności,
h) ilość oferowanego zboża spełnia wymóg określony w pkt 3.3,
i)
rodzaj oferowanego zboża jest objęty zakupem interwencyjnym
w Polsce, zgodnie z pkt 2,
j)
Oferent załączył aktualne Świadectwo autoryzacji, wydane przez ARR - w
przypadku ofert/ofert przetargowych na przejęcie zbóż w miejscu
przechowywania,
k)
oferowane zboże zostało wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej,
l)
rachunek bankowy wskazany w ofercie jest zgodny z podanym w
Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców,
m) dane Oferenta wpisane w ofercie są zgodne z danymi w CRP.
3. Oferta/oferta przetargowa, która nie spełnia wymagań określonych w pkt 7.1
ppkt 2, będzie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. ARR informuje Oferenta
o odrzuceniu oferty/oferty przetargowej w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu
oferty, przesyłając Zawiadomienie o odrzuceniu oferty/oferty przetargowej wraz
z podaniem przyczyny.
7.2 Procedura postępowania z ważnymi ofertami w ramach zakupu zboża po
ustalonej cenie
1. Oferty uznane za ważne zostaną przyjęte z zastrzeżeniem ppkt 2.
2. Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do:
a) zakończenia zakupu interwencyjnego zbóż po ustalonej cenie,
b) ustalenia współczynnika o jaki zostaną zredukowane ilości zawarte
w ofertach złożonych w danym dniu - w przypadku, gdy przyjęcie całej ilości
oferowanej danego dnia prowadziłoby do przekroczenia maksymalnej
ilości,
c)
odrzucenia złożonych ofert.
3. W przypadku odrzucenia ofert ARR informuje Oferenta o odrzuceniu oferty
w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania informacji KE, przesyłając
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty/oferty przetargowej wraz z podaniem
przyczyny.
4. Agencja informuje Oferenta o:
a) przyjęciu oferty,
b) wysokości współczynnika redukcji ilości (jeśli taki KE ustaliła),
c) terminie kontroli w magazynie Oferenta (jeżeli dana oferta zostanie
poddana kontroli w celu sprawdzenia wiarygodności danych w niej
zawartych)
przesyłając w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania decyzji KE
Zawiadomienie o przyjęciu oferty/oferty przetargowej.
5. W przypadku zakupu zbóż po ustalonej cenie, gdy miała miejsce redukcja
wnioskowanej ilości Oferent może wycofać ofertę i odstąpić od zawarcia umowy.
W takim przypadku Oferent zobowiązany jest złożyć w Agencji pismo informujące
o tym fakcie w ciągu 5 dni roboczych od daty wejścia w życie rozporządzenia
ustalającego współczynnik redukcji.
6. W przypadku nie przesłania przez Oferenta informacji, o której mowa w ppkt 5
oferta zostaje przyjęta na ilość zredukowaną, a Oferent zobowiązany jest do
zawarcia umowy z zastrzeżeniem zapisów pkt 6.4.
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7.3 Procedura postępowania z ważnymi ofertami przetargowymi w ramach
zakupu zboża w drodze przetargu
1. Komisja Europejska na podstawie ofert przetargowych:
a) ustala maksymalną cenę zakupu (€/t) biorąc pod uwagę ilości i cenę zboża
oferowanego w ramach danego przetargu na interwencyjny zakup zboża,
b) może również podjąć decyzję o odstąpieniu od wyznaczenia maksymalnej
ceny zakupu zboża dla danego przetargu.
2. Maksymalna cena zakupu zboża lub decyzja o odstąpieniu przez Komisję
Europejską od wyznaczania maksymalnej ceny zakupu zboża publikowana jest
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. W przypadku, gdy Komisja Europejska odstąpi od wyznaczenia maksymalnej ceny
zakupu zboża dla danego przetargu, odrzucone zostają wszystkie oferty
przetargowe, jakie zostały złożone w ARR w ramach danego przetargu.
4. Oferty przetargowe, w których zaproponowano ceny wyższe niż maksymalna cena
zakupu wyznaczona przez KE, zostają odrzucone.
5. W przypadku odrzucenia ofert przetargowych, ARR informuje Oferenta
o odrzuceniu oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie decyzji
KE, przesyłając Zawiadomienie o odrzuceniu oferty/oferty przetargowej wraz
z podaniem przyczyny.
6. Po ustaleniu przez KE maksymalnej ceny zakupu zboża Agencja przyjmuje oferty
przetargowe równe maksymalnej cenie lub niższe od tej ceny.
7. Agencja informuje Oferenta o przyjęciu oferty przetargowej oraz o terminie kontroli
w magazynie Oferenta (jeżeli dana oferta zostanie poddana kontroli w celu
sprawdzenia wiarygodności danych w niej zawartych), przesyłając w terminie
3 dni roboczych od dnia opublikowania decyzji KE Zawiadomienie o przyjęciu
oferty/oferty przetargowej.
8. Informacja do Oferenta przesyłana jest faksem lub pocztą elektroniczną oraz
listem poleconym.
8. KONTROLA
1. Z chwilą uznania oferty/oferty przetargowej za spełniającą wymagania formalnoprawne i zaakceptowania przez KE oferowanych ilości lub też ustalenia przez KE
współczynnika redukcji ilości, ARR zleca przeprowadzenie kontroli zboża
w magazynie Oferenta, z którego oferowane jest zboże.
2. Kontrola w przypadku zakupu z dostawą do magazynu interwencyjnego będzie
obejmowała:
a) od 5% do 10 % złożonych w danym tygodniu/ w danym przetargu ofert/ofert
przetargowych;
b) od 5% do 10 % ogólnej ilości oferowanego zboża;
c) każdą ofertę/ofertę przetargową, gdy ilość oferowana jest mniejsza bądź
równa 100 ton.
Agencja może zwiększyć wartość procentową ofert/ofert przetargowych i ilości
zboża przeznaczonych do kontroli.
3. Kontrola w magazynie Oferenta w przypadku zakupu zboża w miejscu
przechowywania przeprowadzona jest obligatoryjnie.
4. Oferent zobowiązany jest zapewnić pracownikowi SKT OT ARR wstęp na teren
magazynu oraz dostęp do wszelkich dokumentów związanych ze zbożem
zaoferowanym na zakup interwencyjny.
5. Z przeprowadzonej kontroli upoważniony pracownik SKT OT ARR sporządza
Raport z kontroli zbóż u oferenta / Raport z kontroli zbóż, który powinien zostać
podpisany przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
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6. Uniemożliwienie Agencji przez Oferenta wykonania czynności kontrolnych jest
równoznaczne z odmową zawarcia umowy z winy Oferenta.
8.1 KONTROLA ZBOŻA W MAGAZYNIE OFERENTA (dotyczy zakupu zboża
z dostawą do magazynu interwencyjnego)
1. W trakcie kontroli pracownik SKT OT ARR dokonuje potwierdzenia danych przez
Oferenta zamieszczonych w Ofercie/ofercie przetargowej na przejęcie zbóż
w magazynie interwencyjnym Izb_P3_f1.
Kontrola polega na sprawdzeniu m.in.:
a) faktycznej obecności zboża w magazynie,
b) określeniu ilości zboża.
2. W każdym przypadku, Oferent (z wyjątkiem producenta zboża), zobowiązany jest
do udokumentowania pochodzenia zboża stosownymi dokumentami, które należy
przedstawić pracownikowi SKT OT ARR (faktura zakupu, dokumenty
magazynowe, dokumenty przewozowe itp). W przypadku braku takich
dokumentów i braku możliwości stwierdzenia miejsca pochodzenia zboża,
oferta/oferta przetargowa zostanie odrzucona a zabezpieczenie przetargowe
i należytego wykonania umowy zostanie przejęte w całości.
3. W przypadku, gdy ilość zboża stwierdzona podczas kontroli będzie mniejsza
o więcej niż 5% od ilości zadeklarowanej w ofercie/ofercie przetargowej
Izb_P3_f1, przy zachowaniu obowiązujących w zakupie minimalnych
wymaganych
ilości,
oferta/oferta
przetargowa
zostanie
odrzucona
a zabezpieczenie przetargowe i należytego wykonania umowy zostanie przejęte
w całości.
8.2 KONTROLA ZBOŻA W MAGAZYNIE OFERENTA (dotyczy zakupu zboża w
miejscu przechowywania)
W trakcie kontroli pracownik SKT OT ARR dokonuje potwierdzenia danych przez
Oferenta zamieszczonych w Ofercie/ofercie przetargowej na przejęcie zbóż
w miejscu przechowywania Izb_P3_f2.
Przeprowadzana kontrola obejmuje m.in.:
a) dokumentację,
b) faktyczną obecność zboża w magazynie,
c) określenie ilości zboża,
d) pobranie próby,
e) dotrzymanie kryteriów wymienionych w „Warunkach uczestnictwa
przedsiębiorców w świadczeniu usług przechowalniczych”, na podstawie
których magazyn otrzymał świadectwo autoryzacji.
Jeżeli wyniki wstępnej kontroli są pozytywne, możliwe są dwa przypadki opisane
poniżej.
Przypadek I
a) jeżeli rejestry magazynowe zawierają potwierdzenie dostaw wraz z informacją
o ważeniu z odnotowaną wagą oraz wyniki analiz jakościowych, które były
wykonywane nie wcześniej niż 10 miesięcy przed dniem kontroli – wówczas ilość
i jakość zboża określana jest w trakcie kontroli przeprowadzonej przez
pracownika SKT OT ARR, na podstawie wyników oceny jakości i ilości zboża
(stwierdzonych w trakcie przyjmowania poszczególnych dostaw zboża
do magazynu) zamieszczonych w rejestrach magazynowych,
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Jeżeli dokumenty, na podstawie, których stwierdzona może być ilość
i jakość są niewiarygodne, wówczas konieczne jest przeważenie zboża
i określenie parametrów jakościowych, które opisane są w Przypadku II.
Jeżeli w dokumentacji dotyczącej parametrów jakościowych brak jest
danych
dotyczących
parametru/ów
wymaganego
przez
ARR
i określonego w Załączniku Nr 2, wówczas konieczne jest przeważenie
zboża i określenie parametrów jakościowych, w sposób opisany
w Przypadku II.
Jeżeli oferowane zboże pochodzi z rejonów zagrożonych wystąpieniem
substancji skażających lub spoza regionu objętego analizą ryzyka (spoza
obszaru
Polski),
zostanie
przeprowadzone
przemieszczenie
z przeważeniem w celu pobrania prób reprezentatywnych dla oceny
zawartości tych substancji (zgodnie z Przypadkiem II).
Jeżeli zboże nie pochodzi z regionów zagrożonych, ale w trakcie oceny
organoleptycznej/analiz w laboratorium zajdzie podejrzenie, że ziarno
może zawierać substancje skażające, ARR może zlecić wykonanie analizy
laboratoryjnej na zawartość substancji skażających, na koszt Oferenta.
Wykonanie badania musi zostać poprzedzone wniesieniem opłaty na
poczet wykonania badań na substancje skażające na rachunek bankowy
podany w pkt 6.1 ppkt 3.

b) Oferent zobowiązany jest przygotować dla pracowników SKT OT ARR zestawienie
dokumentów Pz, które dotyczą oferowanego zboża, odpowiadających im ilości
oraz jakości wraz z obliczoną średnią ważoną,
c) następnie pracownik SKT OT ARR pobiera porównawczą próbę zboża, która
zostaje przesłana do JWZD oraz wykonuje obmiar wolumetryczny oferowanego
zboża,
d) po otrzymaniu wyników analizy parametrów jakościowych i oceny
organoleptycznej z JWZD, pracownik ARR porównuje wyniki analizy z zapisami
w rejestrach magazynowych,
e) jeżeli wyniki kontroli są pozytywne przyjmuje się ilość i jakość zboża wykazaną
w rejestrach magazynowych,
f) jeżeli ilość zboża określona w ofercie/ofercie przetargowej jest większa od ilości
określonej w rejestrach magazynowych, Agencja może podjąć decyzję
o przeważeniu zboża, które opisane jest w Przypadku II,
g) jeżeli wyniki kontroli wolumetrycznej wykażą różnicę ilości ponad 5%, zgodnie
z Przypadkiem II zostanie przeprowadzone przeważenie zboża,
h) jeżeli wyniki przeważenia wykażą ilość mniejszą niż ilość zboża określona
w ofercie/ofercie przetargowej – oferta/oferta przetargowa zostanie odrzucona
a zabezpieczenie przetargowe i należytego wykonania umowy zostanie przejęte
w całości,
i) jeżeli Komisja Europejska ustaliła współczynnik redukcji ilości oferowanej, Oferent
zobowiązany jest odsypać z pomieszczenia magazynowego odpowiednią ilość
zboża.
Koszty przeważenia ponosi Oferent.
Przypadek II
a) jeżeli kontrola jakości i ilości oferowanego zboża przeprowadzana była wcześniej
niż 10 miesięcy przed dniem kontroli pracownika SKT OT ARR, wymagane jest
przeważenie zboża oraz wykonanie oceny organoleptycznej i analizy fizycznych i
technologicznych parametrów jakościowych zboża przez JWZD,
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Jeżeli oferowane zboże pochodzi z rejonów zagrożonych wystąpieniem
substancji skażających, zostanie przeprowadzone przemieszczenie zboża
wraz z przeważeniem w celu pobrania prób reprezentatywnych do oceny
zawartości tych substancji. Sporządzenie próby reprezentatywnej
następuje w trakcie przemieszczenia zboża.
b) zboże podczas przeważania musi zostać przemieszczone bezpośrednio
do pomieszczeń autoryzowanych,
c) jeżeli Komisja Europejska ustaliła współczynnik redukcji ilości oferowanej, Oferent
zobowiązany jest odsypać z pomieszczenia magazynowego odpowiednią ilość
zboża,
d) koszty związane z przemieszczeniem zboża w celu przeważenia i sporządzenia
próbki
reprezentatywnej,
oceną
organoleptyczną
oraz
fizycznych
i technologicznych parametrów jakościowych zboża wykonanych w JWZD, ponosi
Oferent,
e) po uzyskaniu wyników oceny organoleptycznej i parametrów jakościowych
Agencja przesyła wyniki badań i informację o ilości i jakości przeważonego zboża
do Oferenta,
f) w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Oferenta informacji, może
on złożyć w ARR odwołanie od wyników, o którym mowa w pkt 13,
g) jeżeli wyniki są pozytywne, a Oferent nie złożył odwołania w wymaganym terminie,
ARR zawiadomi Oferenta o możliwości podpisania umowy,
h) jeżeli wyniki przeważenia wykażą ilość mniejszą niż ilość zboża określona
w ofercie/ofercie przetargowej zostanie ona odrzucona i zabezpieczenie ofertowe
i należytego wykonania umowy zostanie przejęte.
W każdym przypadku, Oferent w celu stwierdzenia czy występuje zagrożenie
substancjami skażającymi w oferowanym zbożu, zobowiązany jest do
udokumentowania pochodzenia zboża stosownymi dokumentami, które należy
przedstawić pracownikowi SKT OT ARR (faktura zakupu, dokumenty magazynowe,
dokumenty przewozowe itp). W przypadku braku takich dokumentów i braku
możliwości stwierdzenia miejsca pochodzenia zboża, umowa nie będzie zawarta.
9. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w magazynie
interwencyjnym, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A zostanie zawarta:
a) pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa
w pkt 8.1,
b) na ilość pomniejszoną o współczynnik redukcji, jeżeli KE taki ustaliła,
c) jeżeli ilość zboża stwierdzona podczas kontroli będzie mniejsza niż określona
w ofercie/ofercie przetargowej, ale różnica nie jest większa niż 5% - umowa
zostanie zawarta na ilość zadeklarowaną w ofercie/ofercie przetargowej,
z zastrzeżeniem ppkt 1 lit. b),
d) jeżeli ilość stwierdzona podczas kontroli będzie większa niż ilość określona
w ofercie/ofercie przetargowej – umowa zostanie zawarta na ilość
zadeklarowaną w ofercie/ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem ppkt 1 lit. b).
ARR zawiadomi Oferenta pocztą elektroniczną, faksem i/lub na piśmie
o możliwości podpisania umowy w siedzibie OT ARR właściwym dla lokalizacji
magazynu Oferenta/magazynu interwencyjnego.
2. Umowa na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w miejscu
przechowywania, której wzór stanowi Załącznik Nr 1B, zostanie zawarta:
a) na ilość pomniejszoną o współczynnik redukcji, jeżeli KE taki ustaliła,
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b) pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku kontroli w magazynie
Oferenta,
lub
c) pod warunkiem pozytywnego wyniku analizy fizycznych i technologicznych
parametrów jakościowych pszenicy i wyniku przeważenia.
Jeżeli wyniki przeważenia:
- wykażą ilość większą niż ilość zboża określona w ofercie/ofercie
przetargowej – umowa zostanie zawarta na ilość oferowaną, a różnica
ilości zboża powinna zostać odsypana z pomieszczenia magazynowego,
- potwierdzą ilość oferowaną - umowa zostanie zawarta na ilość
zaoferowaną,
oraz
d) jeżeli wyniki oceny laboratoryjnej wskażą, że nie został przekroczony
maksymalny dopuszczalny poziom zawartości substancji skażających,
określonych przez prawodawstwo Unii Europejskiej (jeżeli wystąpiła
konieczność wykonania takiego badania).
ARR zawiadomi Oferenta pocztą elektroniczną, faksem lub na piśmie
o możliwości podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 1B, w siedzibie
OT ARR właściwym dla lokalizacji magazynu Oferenta.
Datą zawarcia umowy jest data jej podpisania w siedzibie OT ARR. Umowa
po wcześniejszym uzgodnieniu z OT ARR powinna zostać zawarta w ciągu 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia Oferenta o możliwości jej podpisania.
Jeżeli Oferent nie podpisze umowy w terminie, o którym mowa w ppkt 3 i nie
uzgodni z OT ARR nowego terminu podpisania umowy, OT ARR wysyła
do Oferenta informację o nie podpisaniu umowy z winy Oferenta.
W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor OT ARR może wyznaczyć datę
podpisania umowy w terminie późniejszym.
W OT ARR wraz z Umową na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem
w miejscu przechowywania zostanie:
a) podpisana Umowa na świadczenie usług przechowalniczych wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 4 do „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców
w świadczeniu usług przechowalniczych w roku 2014/2015”, dostępnych na
stronie internetowej Agencji (www.arr.gov.pl) - w przypadku, gdy umowa nie
była wcześniej zawarta z Przedsiębiorstwem przechowalniczym,
lub
b) podpisany aneks do Umowy na świadczenie usług przechowalniczych
uwzględniający pomieszczenia magazynowe, w których znajduje się
zaoferowane zboże na przejęcie na zapasy interwencyjne.
Warunkiem podpisania umów/aneksu jest wniesienie przez Sprzedającego
zabezpieczenia należytego wykonania „Umowy na świadczenie usług
przechowalniczych”.
Warunkiem zawarcia Umowy na świadczenie usług przechowalniczych jest
spełnienie wszystkich koniecznych wymogów określonych w „Warunkach
uczestnictwa przedsiębiorców w świadczeniu usług przechowalniczych w roku
2014/2015”.
(*)Warunkiem zawarcia Umowy na interwencyjny zakup pszenicy w magazynie
interwencyjnym / Umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w
miejscu przechowywania jest podpisanie przez Sprzedającego odrębnej umowy,
na podstawie, której Agencja wystawi Fakturę za sprzedane jej w ramach
interwencji zboże.
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9. W dniu zawarcia umowy na zakup pszenicy, OT ARR wystawia Polecenie dostawy
zbóż, w którym wskazana zostanie ostateczna data dostawy pszenicy w ramach
zawartej umowy oraz magazyn/y, w którym zostanie przejęte zboże. Polecenie
dostawy zbóż otrzymuje Oferent w dniu jego wystawienia wraz z umową zakupu
pszenicy.
10. Jeżeli wynik kontroli w magazynie Oferenta, o której mowa w pkt 8.1 oraz 8.2 jest
negatywny, to pomimo przyjęcia oferty/oferty przetargowej w wyniku weryfikacji
formalno-prawnej i merytorycznej, Agencja nie podpisze umowy na zakup zbóż
z Oferentem.
11. Niezwłocznie po uzyskaniu wyników kontroli, o której mowa w pkt 8.1 oraz 8.2
ARR informuje Oferenta o przyczynie, dla której umowa nie może zostać
podpisana.
(*) dotyczy podatników czynnych VAT

10. REALIZACJA DOSTAW ZBOŻA DO MAGAZYNU INTERWENCYJNEGO
Dostawy do magazynu interwencyjnego, w ramach umowy na przejęcie pszenicy
w magazynie interwencyjnym, odbywają się zgodnie z Harmonogramem realizacji
dostaw pszenicy, z uwzględnieniem terminów określonych w umowie.
Szczegółowe zasady dotyczące realizacji dostaw pszenicy do magazynu
interwencyjnego zostały opisane w umowie, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A.
11. PRZYJMOWANIE ZBOŻA DO MAGAZYNU INTERWENCYJNEGO
1. Podczas przyjmowania zboża do magazynu interwencyjnego pobierane są próbki
zboża, dokonywana jest ocena organoleptyczna, przeprowadzane jest badanie
parametrów jakościowych oraz ważenie. Przy dostawach, pobieraniu prób
i ważeniu zboża obecny jest zawsze pracownik SKT OT ARR, który nadzoruje
dostawę i podpisuje się na dokumentach potwierdzających przyjęcie zboża
do magazynu.
2. Na dokumentach tych zobowiązany jest także podpisać się upoważniony
przedstawiciel Sprzedającego oraz osoba reprezentująca przedsiębiorcę
prowadzącego magazyn interwencyjny.
3. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania pszenicy do magazynu
interwencyjnego zostały opisane w umowie, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A.
12. WARUNKOWE PRZEJĘCIE ZBOŻA
1. W przypadku zakupu zboża z dostawą do magazynu interwencyjnego na
podstawie wystawionych dokumentów magazynowych potwierdzających ilość
i jakość przyjętego do magazynu zboża, w dniu dostarczenia do magazynu
ostatniej partii zboża w ramach umowy, następuje jego warunkowe przejęcie na
zapasy interwencyjne ARR. Za dzień warunkowego przejęcia zboża uważa się
dzień ostatniej dostawy do magazynu interwencyjnego.
2. W przypadku zakupu zboża z przejęciem w miejscu przechowywania za dzień
warunkowego przejęcia zboża na zapasy interwencyjne uważa się dzień
następujący po dniu wystawienia przez OT ARR Polecenia dostawy zbóż,
o którym mowa w pkt 9 ppkt 9.
3. Warunkowe przejęcie zboża przez ARR następuje, gdy:
a) łączna waga zboża dostarczonego przez Sprzedającego:
• do magazynu interwencyjnego w ramach umowy jest nie mniejsza niż
80 ton (jeżeli przyjęty był współczynnik redukcji do ilości oferowanej
i umowa została zawarta na ilość mniejszą niż 80 ton, wówczas ilość
przejmowana powinna być równa ilości umownej),
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w miejscu przechowywania nie mniejsza niż 500 ton, z zastrzeżeniem
pkt 9 ppkt 2 (jeżeli przyjęty był współczynnik redukcji do ilości
oferowanej i umowa została zawarta na ilość mniejszą niż 500 ton,
wówczas ilość przejęta powinna być równa ilości umownej),
b) średnia ważona jakość pszenicy, na którą składają się fizyczne
i technologiczne parametry jakościowe (jakość określona w laboratorium
przy magazynie interwencyjnym podczas przyjmowania zboża) spełnia
wymogi jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do Warunków.
OT ARR wylicza należność za zboże na Formularzu wyliczenia należności
za zakupione zboże na podstawie parametrów jakościowych określonych:
a) podczas dostaw do magazynu interwencyjnego – w przypadku zakupu
pszenicy z dostawą do magazynu interwencyjnego,
b) podczas kontroli u oferenta z rejestrów magazynowych – w przypadku
zakupu pszenicy w miejscu przechowywania (gdy badania, były
wykonywane nie wcześniej niż 10 miesięcy przed dniem kontroli) lub
podczas przeważenia jeżeli zaistniała taka konieczność.
c) podczas przeważenia zboża - w przypadku zakupu pszenicy w miejscu
przechowywania (gdy parametry, były wykonywane wcześniej niż
10 miesięcy przed dniem kontroli).
OT ARR wystawi Warunkowe przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym /
Warunkowe przejęcia zbóż w miejscu przechowywania.
Dane zawarte w Warunkowym przejęciu zbóż w miejscu przechowywania muszą
się zgadzać z danymi z Raportu z kontroli zbóż oraz jeżeli były wystawiane
z danymi z Informacji dotyczącej analizy jakościowej i z Dowodu ustalenia wagi
zbóż.
Warunkowe przejęcie zbóż na zapasy interwencyjne potwierdzane jest przez
właściwy dla Sprzedającego OT ARR.
Pozostałe informacje dotyczące przejęcia pszenicy na zapasy interwencyjne
zostały opisane w umowie, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A.

13. SKŁADANIE ODWOŁAŃ
1. Sprzedający, zarówno w trakcie procesu realizacji poszczególnych dostaw zbóż
do magazynu interwencyjnego, jak i po warunkowym przejęciu zboża
na zapasy interwencyjne w magazynie interwencyjnym może złożyć odwołanie od
wyników oceny:
a) organoleptycznej (tylko w przypadku stwierdzenia widocznych oznak chorób
grzybowych),
b) fizycznych i technologicznych parametrów jakościowych pszenicy:
 w odniesieniu do poszczególnych dostaw pszenicy w przypadku
ich odrzucenia,
 w odniesieniu do dziennych partii zboża w przypadku, gdy ocena
wykazała, że wyniki nie spełniają wymogów określonych
w Załączniku Nr 2,
 całości zboża oferowanego w ramach umowy, w przypadku, gdy
ocena jakościowa wykazała, że wyniki oznaczeń parametrów nie
spełniają
wymogów
określonych
w
Załączniku
Nr
2,
z zastrzeżeniem, że w przypadku parametrów fizycznych może to
być jedynie odwołanie dotyczące sposobu wyliczenia średniej
ważonej jakości dla ilości w ramach umowy.
c) zawartości substancji skażających w odniesieniu do całości zboża
oferowanego w ramach umowy w przypadku jego odrzucenia.
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2. W przypadku zakupu zboża w miejscu przechowywania Oferent po otrzymaniu
informacji o wynikach oceny organoleptycznej oraz parametrów jakościowych
zboża przed podpisaniem Umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 1B, może
złożyć odwołanie od wyników:
a) oceny organoleptycznej (tylko w przypadku stwierdzenia widocznych oznak
chorób grzybowych);
b) fizycznych i technologicznych parametrów jakościowych pszenicy
w odniesieniu do oferowanego zboża;
c) poziomu zawartości substancji skażających w oferowanym zbożu.
3. Złożenie odwołania od oceny organoleptycznej oraz wyników parametrów
jakościowych i poziomu zawartości substancji skażających musi zostać
poprzedzone wniesieniem opłaty odwoławczej na rachunek bankowy podany
w pkt 6.1 ppkt 3.
Aktualne informacje o wysokości stawek można uzyskać na stronie internetowej
ARR (www.arr.gov.pl) lub w OT ARR.
Potwierdzenie wpłaty należy złożyć razem z wnioskiem o przeprowadzenie
ponownej oceny organoleptycznej oraz analizy parametrów jakościowych
i poziomu zawartości substancji skażających. Próbka odwoławcza przekazywana
jest do JWZD, która w terminie 20 dni kalendarzowych dokonuje oceny
odwoławczej.
4. Odwołania dotyczące wyników jakościowych oferowanego zboża mogą być
składane bezpośrednio po:
a) wykonaniu oceny organoleptycznej z wynikiem negatywnym przez
przedstawiciela magazynu interwencyjnego w obecności pracownika SKT
OT ARR,
b) wykonaniu oznaczeń parametrów jakościowych dla partii dostawy zboża,
która została odrzucona przez laboratorium przy magazynie interwencyjnym,
c) wykonaniu oznaczeń parametrów jakościowych dla całej dziennej partii
zboża przez laboratorium przy magazynie interwencyjnym,
d) przesłaniu Sprzedającemu przez OT ARR końcowych wyników oceny
parametrów jakościowych oraz analizy substancji skażających (jeżeli była
wykonana) oraz informacji o ilości dostarczonego zboża, która została
obliczona na podstawie wszystkich Dowodów dostawy zbóż do magazynu
interwencyjnego w ramach danej umowy,
e) po otrzymaniu informacji o wynikach oceny parametrów jakościowych i ilości
przeważonego zboża – w przypadku zakupu zbóż z przejęciem w miejscu
przechowywania.
5. W przypadkach opisanych w pkt 13 ppkt 4 lit. a), b), dostawa jest przyjęta do
wyjaśnienia na wniosek Sprzedającego, z zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 7.
6. Odwołanie od wyników oceny organoleptycznej, oceny fizycznych oraz
technologicznych parametrów jakościowych pszenicy, dla odrzuconej dostawy
zboża lub dziennej dostawy dostarczonej do magazynu interwencyjnego, złożone
bezpośrednio po otrzymaniu wyników z laboratorium przy magazynie (pkt 13
ppkt 4 lit. a - c), wnosi się poprzez złożenie pisma do właściwego OT ARR,
w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy zboża do magazynu
interwencyjnego.
7. Odwołania od wyników oceny parametrów jakościowych całości zboża
dostarczonej w ramach umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A, powinny
zostać złożone we właściwym OT ARR w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania
do Sprzedającego informacji o parametrach jakościowych oraz ilości zboża.
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8. W przypadku negatywnego wyniku odwołania, Sprzedający zobowiązany jest do
uzgodnienia z magazynem interwencyjnym Harmonogramu realizacji wycofania
pszenicy i przesłania go do właściwego OT ARR w celu odebrania zboża
z magazynu interwencyjnego.
W tym przypadku Agencja obciąży Sprzedającego kosztami związanymi z:
a) przyjęciem,
b) przechowywaniem,
c) wydaniem zboża z magazynu.
9. W przypadku zakupu zboża z przejęciem w miejscu przechowywania, odwołania
dotyczące oceny organoleptycznej oraz parametrów jakościowych oferowanego
zboża, powinny zostać złożone w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez
Oferenta informacji o wynikach oceny parametrów jakościowych i/lub informacji
o ilości przeważonego zboża.
10. W przypadku odwołania się Sprzedającego od wyników oceny jakościowej
dostarczonego zboża nie ma zastosowania proces wymiany zboża.
11. Odwołania od wyników oceny jakościowej dostarczonego zboża wykonuje
laboratorium specjalistyczne wskazane przez Agencję, inne niż wykonujące
analizę parametrów jakościowych, od której zostało złożone odwołanie.
12. Decyzja, podjęta przez Agencję na podstawie wyników odwoławczej oceny
parametrów jakościowych, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia na rzecz Przedsiębiorstwa
przechowalniczego kosztów związanych z zabiegami dezynfekcyjnymi
pomieszczenia/pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane było
zboże do wyjaśnienia, jeżeli wyniki badań odwoławczych potwierdziły porażenie
zboża chorobami grzybowymi.
14. Sprzedający zobowiązany jest do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorcą
przechowalniczym w sprawie kosztów dezynfekcji.
14. WYMIANA ZBOŻA
1. Sprzedający, zarówno w trakcie procesu przyjmowania poszczególnych dostaw
zboża do magazynu interwencyjnego, jak i po warunkowym przejęciu zboża
na zapasy interwencyjne, jeżeli wyniki analizy parametrów jakościowych
wskazują, że jakość zboża nie spełnia wymagań określonych przez KE, może
dokonać wymiany zboża.
2. Wymiana zboża może dotyczyć:
a) pojedynczej dostawy - jeśli Sprzedający decyduje się po odrzuceniu
cząstkowej dostawy na dostarczenie innej partii zboża i nie składa odwołania
co do jego jakości a zboże nie pozostaje w magazynie jako dostawa do
wyjaśnienia,
b) całej ilości zboża dostarczonego do magazynu interwencyjnego w ramach
umowy z zastrzeżeniem zapisów ppkt 4, po warunkowym przejęciu zboża.
3. W przypadku wymiany pojedynczej dostawy, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu OT ARR, jeżeli wymaga to zmiany harmonogramu dostaw,
Sprzedający dostarczoną partię zboża może wycofać bez żadnych skutków
finansowych, jeżeli nie została ona przyjęta do magazynu w celu wyjaśnienia.
4. W przypadku wymiany zboża dostarczonego do magazynu, po warunkowym
przejęciu, Sprzedający zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez OT ARR o wynikach oceny parametrów jakościowych
przesłać pisemną informację o zamiarze wymiany zboża do OT ARR. Po
pozytywnej ocenie zasadności wymiany zboża przez OT ARR, Sprzedający
zobowiązany jest do uzgodnienia z magazynem interwencyjnym Harmonogramu
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realizacji wycofania pszenicy i przesłać go do właściwego OT ARR. W tym
przypadku
Sprzedający
zostaje
obciążony
kosztami
za
przyjęcie,
przechowywanie i wydanie zboża z magazynu.
5. W przypadku nie zachowania terminu, o którym mowa w ppkt 4 dostarczone zboże
nie może zostać wymienione.
6. Sprzedający po wycofaniu zboża z magazynu zobowiązany jest uzgodnić
z magazynem „Harmonogram realizacji dostaw pszenicy” w sposób określony
w umowie, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A.
7. Sprzedający zobowiązany jest ponownie dostarczyć do magazynu
interwencyjnego zboże w ilości nie większej niż ilość, jaka została wycofana.
8. Sprzedający może dokonać tylko jednokrotnej wymiany całej ilości zboża
dostarczonego do magazynu interwencyjnego.
9. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia kosztów Sprzedającego za
wymianę zboża zostały opisane w umowie, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A.
15. PRZEJĘCIE ZBOŻA NA ZAPASY INTERWENCYJNE
1. Przejęcie zboża przez ARR następuje pod warunkiem, że:
a) łączna waga zboża dostarczonego przez Sprzedającego:
 do magazynu interwencyjnego w ramach umowy jest nie mniejsza niż 80 ton
(jeżeli przyjęty był współczynnik redukcji do ilości oferowanej
i umowa została zawarta na ilość mniejszą niż 80 ton, wówczas ilość
przejmowana powinna być równa ilości umownej),
 w miejscu przechowywania nie mniejsza niż 500 ton, z zastrzeżeniem pkt 9
ppkt 2 (jeżeli przyjęty był współczynnik redukcji do ilości oferowanej i umowa
został zawarta na ilość mniejszą niż 500 ton, wówczas ilość przejęta powinna
być równa ilości umownej).
b) średnia ważona jakość pszenicy, na którą składają się fizyczne
i technologiczne parametry jakościowe spełnia wymogi jakościowe określone w
Załączniku Nr 2 do Warunków,
c) wyniki oceny wykażą, że nie został przekroczony maksymalny poziom
zawartości substancji skażających (jeżeli było wskazanie wykonania takiego
badania),
d) przedsiębiorca zaakceptuje przesłany mu Formularz wyliczenia należności
za zakupione zboże, jeżeli był wystawiony ze względu na korektę ceny zakupu
po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych z JWZD,
e) zostanie wystawione Poświadczenie przejęcia zbóż w magazynie
interwencyjnym / Poświadczenie przejęcia zbóż w miejscu przechowywania.
2. Dane zawarte w Poświadczeniu przejęcia zbóż w miejscu przechowywania muszą
się zgadzać z danymi z Warunkowego przejęcia zbóż w miejscu przechowywania
oraz z wynikami parametrów jakościowych otrzymanymi z JWZD.
3. Pozostałe informacje dotyczące przejęcia zboża na zapasy interwencyjne zostały
opisane w umowie, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A.
16. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub niewykonania zapisów umowy,
której wzór stanowi Załącznik Nr 1A przez Sprzedającego, właściwy OT ARR
wysyła Informację do Sprzedającego o rozwiązaniu umowy. W przypadku, gdy
zboże zostało przyjęte do magazynu również o konieczności wycofania z
magazynu całości dostarczonego zboża i o obciążeniu Sprzedającego kosztami
za przyjęcie, przechowywanie i wydanie zboża z magazynu.
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2. Sprzedający, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Informacji, o której mowa
w ppkt 1, zobowiązany jest do przesłania do właściwego OT ARR,
Harmonogramu realizacji wycofania pszenicy z magazynu interwencyjnego.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych przypadków rozwiązania umowy
zostały opisane w umowie, której wzór stanowi Załącznik Nr 1A.
17. KOSZTY TRANSPORTU ZBOŻA DO MAGAZYNU INTERWENCYJNEGO
1. Koszty transportu zboża do najbliższego magazynu interwencyjnego wskazanego
przez Sprzedającego w ofercie/ofercie przetargowej, do którego było dostarczone
zboże, ponosi Sprzedający, w przypadku, gdy odległość do tego magazynu nie
przekracza 100 km.
W przypadku przekroczenia odległości 100 km, koszty transportu na odległość
powyżej 100 km ponosi Agencja.
2. W przypadku, gdy Agencja dokona zmiany magazynu interwencyjnego, do którego
ma zostać dostarczone zboże na inny niż najbliższy magazyn interwencyjny
wskazany przez Sprzedającego w ofercie/ofercie przetargowej, wówczas
dodatkowe koszty transportu z wyłączeniem pierwszych 20 km ponosi ARR.
Jednakże koszty transportu na odległość powyżej 100 km w całości ponosi
Agencja i koszty te zostaną zwrócone Sprzedającemu.
3. Koszty transportu związane z wymianą i wycofaniem zboża ponosi w całości
Sprzedający.
4. Dotacja na poniesione koszty transportu wyliczana jest według poniższej zasady:
(odległość przyjęta do wyliczenia × ilość dostarczonego zboża × zryczałtowana
stawka kosztów transportu a następnie kwota ta zostanie przeliczona na PLN wg
ostatniego kursu PLN/€ wyznaczonego przez EBC, przed pierwszym dniem
miesiąca, w którym została złożona oferta*.
*zgodnie z art. 8 i 11 Rozporządzenia KE (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie
i zmieniającego niektóre rozporządzenia, obowiązującym kursem wymiany będzie ostatni kurs
wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta.

5. Odległości, przyjęte do wyliczenia dotacji na poniesione koszty transportu zboża,
są określone na podstawie znajdującej się w systemie Agencji mapy
elektronicznej.
6. Aktualna zryczałtowana stawka kosztów transportu w €/tkm dostępna jest
na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl) oraz w OT ARR.
7. Jeżeli Sprzedającemu przysługuje dotacja na poniesione koszty transportu
za dokonaną dostawę zboża do wskazanego magazynu interwencyjnego Agencja
wystawia Notę księgową uznaniową.
18. NALEŻNOŚĆ ZA ZAKUPIONE ZBOŻE
18.1 Wyliczenie należności za zboże warunkowo przejęte/przejęte na zapasy
w magazynie interwencyjnym
1. W przypadku warunkowego przejęcia zboża OT ARR dokonuje wyliczenia
należnej Sprzedającemu zapłaty za przejęte zboże w magazynie interwencyjnym
w oparciu o Dowody dostaw zbóż do magazynu, a następnie w przypadku
przejęcia zboża na zapasy interwencyjne dokonywana jest ponowna kalkulacja w
oparciu o wyniki oceny parametrów technologicznych wykonane w JWZD.
2. Całkowita wartość netto zakupionego zboża zostanie obliczona na podstawie ceny
zakupu z pkt 3.4, ilości dostarczonego zboża wraz z uwzględnieniem
dostosowania ceny do jakości, o której mowa w pkt 3.5, a następnie zostanie
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przeliczona na PLN wg ostatniego kursu PLN/€ wyznaczonego przez EBC przed
pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta/oferta przetargowa*.
3. Dla zakupu opisanego w pkt 3.8 ppkt 4 lit. b całkowita wartość netto zakupionego
zboża zostanie obliczona na podstawie ceny zakupu z pkt 3.4, z uwzględnieniem
dostosowania ceny do jakości, o której mowa w pkt 3.5, pomniejszonej o koszty
transportu, które Sprzedający poniósłby w związku z dostawą zboża do
najbliższego magazynu interwencyjnego i koszty wydania zboża oraz ilości
dostarczonego zboża. Koszty wydania będą wyliczone wg. stawki określonej
w umowie na świadczenie usług przechowalniczych. Następnie kwota zostanie
przeliczona na PLN wg ostatniego kursu PLN/€ wyznaczonego przez EBC, przed
pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta/oferta przetargowa*.
*zgodnie z art. 8 i 11 Rozporządzenia KE (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro
w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia, obowiązującym kursem wymiany będzie
ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona
oferta.

4. Z wyliczonej należności za sprzedane zboże OT ARR, o ile zachodzą do tego
podstawy, może dokonać potrącenia należnych jej kosztów.
18.2 Wyliczenie należności za zboże warunkowo przejęte/przejęte na zapasy
w miejscu przechowywania
1. W przypadku I, o którym mowa w pkt 8.2, ARR dokonuje wyliczenia należnej
Sprzedającemu zapłaty w oparciu o wyniki jakości i ilości zboża zamieszczone w
rejestrach magazynowych.
2. W przypadku II, o którym mowa w pkt 8.2, ARR dokonuje wyliczenia należnej
Sprzedającemu zapłaty w oparciu o Raport z kontroli zbóż, Dowód ustalenia wagi
zbóż i raport z JWZD o parametrach jakościowych zboża.
3. Podstawę wyliczenia należnej Sprzedającemu zapłaty stanowi cena określona
w pkt 3.4 i 3.5, pomniejszona o koszty transportu, które Sprzedający poniósłby
w związku z dostawą zboża do najbliższego magazynu interwencyjnego
(najwyżej na odległość do 100 km) i o koszty wydania zboża × ilość
dostarczonego zboża. Koszty wydania będą wyliczone wg. stawki określonej
w umowie na świadczenie usług przechowalniczych. Następnie kwota ta zostanie
przeliczona na PLN wg ostatniego kursu PLN/€ wyznaczonego przez EBC, przed
pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta/oferta przetargowa*.
*zgodnie z art. 8 i 11 Rozporządzenia KE (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro
w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia, obowiązującym kursem wymiany będzie
ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona
oferta.

4. Formularz wyliczenia należności za zakupione zboże jest podpisywany przez
Sprzedającego w siedzibie OT ARR.
5. Sprzedający w dniu zaakceptowania i podpisania Formularza wyliczenia
należności za zakupione zboże otrzymuje i podpisuje Warunkowe przejęcie zbóż
w miejscu przechowywania/Poświadczenia przejęcia zbóż w miejscu
przechowywania.
19. WYSTAWIENIE FAKTURY
1. Agencja za zakupione zboże wystawia Fakturę / Fakturę RR (*) na kwotę
wynikającą z Formularza wyliczenia należności za zakupione zboże dla
warunkowego przejęcia, a następnie po przejęciu zboża na zapasy interwencyjne
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(gdy wyniki parametrów jakościowych miały wpływ na cenę) Fakturę korektę /
Fakturę RR korektę (*).
(*) dotyczy rolnika ryczałtowego

2. Szczegółowe informacje dotyczące należności za zakupione zboże oraz
wystawienia Faktury zostały opisane w umowach, których wzory stanowią
Załącznik Nr 1A oraz Załącznik Nr 1B.
20. SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY
20.1 Skróty
Agencja – Agencja Rynku Rolnego
ARR - Agencja Rynku Rolnego
CRP - Centralny Rejestr Przedsiębiorców
EBC - Europejski Bank Centralny
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
JWZD - Jednostka wykonująca zadania delegowane
KE - Komisja Europejska
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
OT ARR - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
SKT OT ARR - Sekcja Kontroli Technicznych
20.2 Definicje
Data waluty – data (dzień) wyznaczenia kursu wymiany (EUR/PLN) przez
Europejski Bank Centralny, stosowanego zgodnie z art. 11 RK 1913/2006.
Dostawa zboża – ilość zboża dostarczona w ciągu jednego dnia do magazynu
interwencyjnego w ramach realizacji umowy zakupu zbóż z przejęciem
w magazynie interwencyjnym, na którą może się złożyć kilka cząstkowych dostaw
dostarczonych pojedynczymi środkami transportu. Potwierdzeniem przyjęcia
dostawy zboża jest „Dowód dostawy zbóż do magazynu”. Dostawa zboża stanowi
część partii zboża dostarczonej w ramach realizacji umowy.
Cząstkowa dostawa zboża – ilość zboża dostarczona do magazynu
interwencyjnego jednym środkiem transportu. Stanowi ona część dostawy zboża
dostarczonej w ciągu jednego dnia. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie
cząstkowej dostawy jest „Dowód ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości”.
Fizyczne parametry jakościowe zbóż – określane dla wszystkich zbóż objętych
zakupem interwencyjnym: wilgotność, zanieczyszczenia, gęstość ziarna w stanie
zsypnym.
Kod zboża – numer rodzaju zboża objętego mechanizmem WPR „Interwencyjny
zakup i sprzedaż zbóż” (pszenica 01).
Laboratorium przy magazynie interwencyjnym – laboratorium odpowiedzialne
za określenie jakości ziarna zbóż w odniesieniu do fizycznych oraz
technologicznych parametrów jakościowych zbóż przyjmowanych w ramach
zakupu interwencyjnego i wydawanych w ramach sprzedaży.
Laboratorium specjalistyczne – laboratorium JWZD.
Jakość handlowa – cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego
właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w
zakresie produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu
produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nie objęte wymaganiami
sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi (Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz. U. z 2014r., poz. 669, j.t.).
JWZD – laboratorium, któremu ARR deleguje funkcje związane z wykonywaniem
oznaczeń parametrów technologicznych, zawartości substancji skażających oraz
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promieniotwórczości dla zbóż zakupowanych w ramach działań interwencyjnych.
W przypadku umów na przejęcie zbóż w miejscu ich przechowywania,
laboratorium dodatkowo wykonuje ocenę organoleptyczną oraz analizę fizycznych
parametrów jakościowych zboża.
Magazyn autoryzowany – magazyn, który uzyskał świadectwo autoryzacji
w wyniku kontroli autoryzacyjnej przeprowadzonej przez OT ARR.
Magazyn interwencyjny – magazyn, z którym ARR zawarła umowę na
świadczenie usług przechowalniczych.
Maksymalna cena zakupu – cena ustalona przez Komisję Europejską dla
danego przetargu na interwencyjny zakup zbóż; jest to maksymalna cena, jaką
ARR może zapłacić za oferowane w ramach danego przetargu zboże,
dostosowując ją do rzeczywistej jakości zboża.
Ocena organoleptyczna – wstępna kontrola jakości ziarna zbóż przed
pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, obejmująca sprawdzenie:
- ogólnego stanu i jednolitości partii;
- zapachu;
- barwy;
- obecności szkodników i pozostałości po szkodnikach;
- widocznych oznak chorób grzybowych;
oraz orientacyjne określenie:
- wilgotności;
- czystości.
Kontrola ta ma na celu ogólną ocenę jakości i zdrowotności ziarna dostarczonego
do magazynu interwencyjnego lub znajdującego się w miejscu przechowywania
oraz umożliwienia decyzji, co do dalszego postępowania z partią zboża.
Oferent – zarejestrowana w CRP osoba fizyczna lub prawna, która złożyła:
- ofertę/ofertę przetargową na przejęcie zbóż w ramach zakupu interwencyjnego,
- ofertę na świadczenie usług przechowalniczych,
- ofertę przetargową na sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych.
Opłata odwoławcza – opłata wnoszona przez Sprzedającego wraz ze złożeniem
odwołania od wyników oceny organoleptycznej, oceny parametrów jakościowych,
poziomu zawartości substancji skażających zbóż zaoferowanych w ramach
zakupu interwencyjnego.
Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do
reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z odpisem z KRS lub wydrukiem z
CEIDG, a także pełnomocnicy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Pełnomocnik – osoba należycie umocowana do działania w imieniu mocodawcy.
Polecenie dostawy – dokument wystawiony przez OT ARR w dniu zawarcia
umowy na zakup, zawierający m.in.: ilości zboża, cenę, po której przyjęto
ofertę/ofertę przetargową, ostateczny termin dostawy zboża do magazynu
interwencyjnego.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną, niemająca
osobowości prawnej spółka prawa handlowego prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorstwo przechowalnicze – przedsiębiorca prowadzący lub
posiadający tytuł prawny do magazynu i świadczący usługi przechowalnicze.
Przejęcie zboża na zapasy interwencyjne – ostateczne przejęcie partii zboża
na własność Unii Europejskiej, udokumentowane wystawionym przez OT ARR
„Poświadczeniem
przejęcia
zbóż
w
magazynie
interwencyjnym”/
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„Poświadczeniem przejęcia zbóż w miejscu przechowywania”, podpisanym przez
strony.
Rok gospodarczy – okres rozpoczynający się 1 lipca, a kończący 30 czerwca
następnego roku.
Sprzedający – Przedsiębiorca, którego oferta sprzedaży zbóż została przyjęta i z
którym ARR zawarła umowę na zakup zbóż.
Średnia ważona jakość zbóż – rzeczywista jakość określona dla zbóż w ramach
realizacji umowy, wyliczona przy uwzględnieniu jakości oraz ilości
poszczególnych partii zbóż.
Środek transportu – pojazd drogowy, także z jedną lub kilkoma naczepami lub
przyczepami, zestaw wagonów kolejowych, zespół statków, które tworzą jedną
całość, zestaw kontenerów, które zostały załadowane na jeden środek transportu.
Technologiczne parametry jakościowe zbóż – w przypadku pszenicy:
zawartość białka, liczba opadania, wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego,
kleistość ciasta.
Warunkowe przejęcie zbóż na zapasy interwencyjne – wstępne przejęcie zbóż
na zapasy interwencyjne pod warunkiem spełnienia kryteriów ilościowych
i jakościowych zboża.
Ważna oferta/oferta przetargowa – oferta/oferta przetargowa, spełniająca
wymogi formalno-prawne i merytoryczne.
Właściwy OT ARR – OT ARR, na obszarze, którego znajduje się magazyn,
w którym przechowywane jest zboże oferowane w ramach zakupu
interwencyjnego, magazyn zgłoszony przez przedsiębiorstwo przechowalnicze do
świadczenia usług przechowalniczych na rzecz ARR lub magazyn, w którym
przechowywane jest zboże przeznaczone na sprzedaż w ramach przetargu.
Wycofanie zboża – odbiór zboża z magazynu w związku z rozwiązaniem umowy
na zakup zbóż lub w związku z wymianą zboża bądź odbiór dostawy odrzuconej.
Zawiadomienie o przyjęciu oferty/oferty przetargowej – pismo informujące o
przyjęciu do realizacji oferty/oferty przetargowej, spełniającej wymogi formalnoprawne i merytoryczne.
Zboża - termin „zboża” każdorazowo użyty w niniejszych warunkach należy
odnosić wyłącznie do pszenicy.

20.3 Adresy
•

Agencja Rynku Rolnego
Biuro Produktów Roślinnych
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. (22) 661-77-04, 661-77-05, 661-78-10
fax (22) 661-78-26, 661-79-38
godz. pracy 8ºº -16ºº

•

Oddziały Terenowe ARR – aktualne dane adresowe dostępne są na
stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl
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21. ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE
Załącznik Nr 1A Wzór umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem
w magazynie interwencyjnym
Załącznik Nr 1B Wzór umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem
w miejscu przechowywania
Załącznik Nr 2 Wymagania jakościowe dla pszenicy objętej interwencyjnym
zakupem od 1 listopada do 31 maja oraz metody oznaczania
wyróżników jakościowych w magazynach interwencyjnych
Załącznik Nr 3 Zasady wyliczania podwyższeń bądź obniżeń ceny płaconej
Sprzedającemu
Izb_P3_f1 – Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w magazynie
interwencyjnym
Izb_P3_f2 - Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w miejscu przechowywania
Izb_P3_f3 - Zawiadomienie o przyjęciu oferty/oferty przetargowej
Izb_P3_f5 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty/oferty przetargowej
Izb_P3_f6 - Raport z kontroli zbóż u oferenta
Izb_P3_f7 – Polecenie dostawy zbóż
Izb_P4_f1 - Dowód dostawy zbóż do magazynu
Izb_P4_f2 - Dowód ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości
Izb_P4_f3 - Poświadczenie przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym
Izb_P4_f4 - Dowód wycofania zbóż z magazynu interwencyjnego
Izb_P4_f5 – Warunkowe przejęcie zboża w magazynie interwencyjnym
Izb_P5_f1 - Poświadczenie przejęcia zbóż w miejscu przechowywania
Izb_P5_f2 - Informacja o pobranych próbkach
Izb_P5_f3 - Raport z kontroli zbóż
Izb_P5_f4 - Dowód ustalenia wagi zbóż
Izb_P5_f5 – Warunkowe przejęcie zbóż w miejscu przechowywania
Izb_P6_f1 - Formularz wyliczenia należności za zakupione zboże
Izb_P6_f2 - Wyliczenie należności za wycofane zboże
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WZÓR
Załącznik Nr 1A do „Warunków uczestnictwa
przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego
zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2014/2015”

UMOWA Nr ......................
na interwencyjny zakup pszenicy przez Agencję Rynku Rolnego
z przejęciem w magazynie interwencyjnym
zawarta w dniu ................... w .............................

pomiędzy:
Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, NIP..........................................
reprezentowaną przez:
1............................................................................................................
2............................................................................................................
zwaną dalej „Agencją"
a
.........................................................................................., NIP...............................
reprezentowanym/ą przez:
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
zwanym/ą dalej "Sprzedającym”

w sprawie interwencyjnego zakupu pszenicy przez Agencję z przejęciem w magazynie interwencyjnym,
zgodnie z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej i krajowymi.
Zawiera się umowę następującej treści:
§1
1. Niniejsza umowa określa szczegółowe zasady i warunki interwencyjnego zakupu przez Agencję pszenicy
ze zbiorów w ………………… roku, wyprodukowanej na obszarze Unii Europejskiej oraz warunki jej
przejęcia w magazynie interwencyjnym.
2. Termin „zboża” każdorazowo użyty w niniejszej umowie należy odnosić wyłącznie do pszenicy.

§2
1. Sprzedający sprzedaje, a Agencja kupuje ……………. ton pszenicy (z dokładnością do 1 kg) ze zbiorów w
………… roku.
2. Sprzedający oświadcza, że zboże będące przedmiotem umowy składowane jest w magazynie:
Nazwa magazynu ……………………………………………………………………………………………………
Adres (ulica, nr, kod pocztowy, poczta)…………………………………………..............................................
Gmina ………………………………………………………………………………………………………………...
Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………..
Numer (nazwa) pomieszczenia magazynowego …………………………………………………………………
3. Ziarno pszenicy będące przedmiotem zakupu musi spełniać minimalne wymagania jakościowe określone
w Załączniku Nr 2 do „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu
pszenicy” zwanych dalej Warunkami.
4. Jakość dostarczonego zboża zostanie określona na podstawie:
a) oceny organoleptycznej każdej dostawy zboża podczas jego przyjęcia do magazynu. W przypadku
negatywnej oceny organoleptycznej, dostawa będzie odrzucona i zboże nie będzie poddane dalszej
ocenie jakościowo – ilościowej.
b) wstępnej analizy laboratoryjnej parametrów jakościowych każdej cząstkowej dostawy zboża
dostarczonej jednym środkiem transportu, podczas jego przyjęcia do magazynu. W przypadku
niespełnienia parametrów jakościowych dostawa zostanie odrzucona.
c) analizy laboratoryjnej parametrów jakościowych dla dostawy zboża, wykonanej po zakończeniu
dziennych dostaw cząstkowych przyjętych do magazynu.
d) w przypadkach opisanych w pkt a) i b) dostawa może zostać przyjęta do wyjaśnienia na wniosek
Sprzedającego.
5. Jakość zboża dostarczonego w ciągu całego dnia zostanie wpisana do „Dowodu dostaw zbóż do
magazynu”. W przypadku kilku dostaw w ciągu dnia w ramach jednej umowy, przyjęcie do magazynu
każdej cząstkowej dostawy, dostarczonej jednym środkiem transportu, dokumentowane jest dokumentem
Pz depozyt oraz „Dowodem ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości”. Na zakończenie dnia do
wszystkich dokumentów Pz depozyt oraz „Dowodów ustalenia wagi i wstępnej jakości” wystawiany jest
jeden „Dowód dostawy zbóż do magazynu”, do którego wpisywany jest wynik analizy próbki średniej,
stworzonej na podstawie dostaw cząstkowych z całego dnia.
6. Jakość zboża dostarczonego do magazynu w ramach umowy, zostanie ustalona na podstawie:
a) wyników oceny fizycznych parametrów jakościowych zboża, do których zalicza się wilgotność,
zawartość zanieczyszczeń, gęstość ziarna w stanie zsypnym, określanych dla każdej dostawy zboża
dostarczonej do magazynu interwencyjnego (wyliczenie końcowe jest to średnia ważona wynikająca
z parametrów jakościowych zapisanych w dowodach dostaw),
b) wyników oceny parametrów technologicznych, do których zalicza się zawartość białka, liczbę
opadania, wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego i test na kleistość ciasta, próbki reprezentatywnej
utworzonej z próbek średnich z dnia każdej dostawy, wykonanej przez laboratorium specjalistyczne
(określenie jakości następuje na podstawie badania próbki reprezentatywnej utworzonej
z poszczególnych dostaw).
7. Sprzedającemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wyników oceny organoleptycznej (tylko
w przypadku stwierdzenia widocznych oznak chorób grzybowych), parametrów jakościowych zboża oraz
poziomu zawartości substancji skażających w trybie określonym w § 7 niniejszej umowy.
8. W przypadku zastosowania procedury odwołania zapisy zawarte w § 8 niniejszej umowy nie mają
zastosowania.

§3
1. Cena netto zboża, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy wynosi …..…… € za tonę.
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2. Cena, określona w ust. 1 podlega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od faktycznej jakości zboża
dostarczonego przez Sprzedającego. Ocenę jakości zboża przeprowadza się na zasadach określonych
w § 6 niniejszej umowy. Zasady wyliczenia należnej Sprzedającemu ceny określone są w Załączniku Nr 3
do Warunków.
3. *Całkowita wartość netto zakupionego zboża, zostanie obliczona na podstawie ceny zakupu ustalonej wg
zasad określonych w ust. 2 oraz ilości dostarczonego zboża wynikającego z „Dowodów dostaw zbóż do
1

magazynu”.

3. *Całkowita wartość netto zakupionego zboża, zostanie obliczona na podstawie ceny zakupu ustalonej wg
zasad określonych w ust. 2, pomniejszonej o:
- koszty transportu według stawki ……€/tkm, na odległość ….. km (odległość została określona
na podstawie znajdującej się w systemie Agencji mapy elektronicznej), które Sprzedający
poniósłby z dostawą zboża do najbliższego magazynu interwencyjnego,
2

- koszty wydania według stawki ……€/tonę.

*pozostawić właściwe
1
dotyczy umów z dostawą do magazynu interwencyjnego
2
dotyczy umów z przemieszczeniem do pomieszczeń magazynowych objętych umową na świadczenie usług przechowalniczych

§4
1. Sprzedający

zobowiązuje

się

dostarczyć

zboże

objęte

niniejszą

umową

do

magazynu/ów

interwencyjnego/ych określonym/ch w poniższej tabeli oraz w „Poleceniu dostawy zbóż”, wystawionym
przez Agencję w dniu zawarcia niniejszej umowy i w terminie wskazanym w tym poleceniu, jednak nie
wcześniej niż w dniu następnym po dniu wystawienia polecenia.

Lp.

Adres magazynu

Nazwa magazynu

/ulica, nr, kod pocztowy, poczta, miejscowość/

2. Termin na dostarczenie pszenicy do magazynu/ów interwencyjnego/ych nie powinien przekroczyć
3 miesięcy licząc od daty wystawienia „Polecenia dostawy zbóż”, o którym mowa w ust. 1, przy czym
ostatnia dostawa nie może odbyć się później niż do 30 czerwca danego roku gospodarczego.
3. W uzasadnionych przypadkach, Agencja zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany magazynu
interwencyjnego wskazanego w poleceniu dostawy, o którym mowa w ust 1. Sprzedający poinformowany
będzie o takiej zmianie przez Agencję w formie pisemnej przed datą pierwszej dostawy, wynikającej
z „Harmonogramu realizacji dostaw pszenicy”, o którym mowa w § 5, jeżeli taki został już ustalony.

§5
1. Sprzedający zobowiązany jest do ustalenia z magazynem interwencyjnym/magazynami interwencyjnymi,
o których mowa w § 4 ust. 1 „Harmonogramu realizacji dostaw pszenicy”, który stanowi Załącznik do
niniejszej Umowy.
2. W przypadku konieczności dostarczenia ilości umownej pszenicy do kilku magazynów, należy dla każdego
z nich sporządzić odrębne „Harmonogramy realizacji dostaw pszenicy”.
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3. Data ostatniej dostawy zboża w zatwierdzonym „Harmonogramie realizacji dostaw pszenicy” nie powinna
przekroczyć 3 miesięcy licząc od daty wystawienia „Polecenia dostawy zbóż”, o którym mowa w § 4 i nie
powinna przekroczyć daty w nim określonej. Odstępy czasowe między poszczególnymi dostawami nie
mogą być dłuższe niż 5 dni roboczych.
4. Nie później niż 7 dni roboczych przed datą pierwszej dostawy pszenicy, Sprzedający zobowiązany jest
dostarczyć ustalony „Harmonogram realizacji dostaw pszenicy” do Agencji. Termin ten może zostać
skrócony w przypadku porozumienia pomiędzy Sprzedającym, Agencją i magazynem interwencyjnym.
W przypadku, gdy Sprzedający chce być obecny przy pobieraniu prób do przeprowadzenia oceny
jakościowej zboża podczas dostaw, informację o tym należy zamieścić w treści Harmonogramu.
5. Zatwierdzony „Harmonogram realizacji dostaw pszenicy” może zostać zmieniony na pisemny wniosek
Sprzedającego i magazynu interwencyjnego, złożony w Agencji nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
datą dostawy, której dotyczy wniosek. Termin ten może zostać skrócony zgodnie z zapisami
w ust. 4. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany zatwierdzonego „Harmonogramu realizacji dostaw
pszenicy” w

trakcie

jego

realizacji

po

uprzednim

zawiadomieniu

Sprzedającego

i magazynu

interwencyjnego.
6. Jeżeli Agencja przyjmie zmieniony „Harmonogram realizacji dostaw pszenicy”, o jego przyjęciu
i zatwierdzeniu poinformuje Sprzedającego i magazyn interwencyjny wymieniony w „Poleceniu dostawy
zbóż”.
7. Agencja może odrzucić wniosek o zmianę Harmonogramu, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych
w ust. 1 i ust. 3. W takim przypadku obowiązującym pozostaje Harmonogram ustalony pierwotnie. Jeżeli
Sprzedający odmówi realizacji dostaw według pierwotnie ustalonego Harmonogramu, Agencja uprawniona
jest do rozwiązania umowy z zastosowaniem zapisów § 12.
8. W czasie realizacji dostaw zboża do magazynu interwencyjnego, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek
Sprzedającego Agencja może wyznaczyć dodatkową datę dostawy. Wniosek o wyznaczenie dodatkowej
daty wraz z uzasadnieniem, powinien być złożony w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych od daty
dostawy, która nie została zrealizowana. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Agencja
w porozumieniu z magazynem interwencyjnym ustali nową datę dostawy, o czym powiadomi
Sprzedającego.

§6
1. Przyjęcie dostawy zboża odbywa się w obecności pracownika Agencji, przedstawiciela magazynu
interwencyjnego oraz przedstawiciela Sprzedającego. Dla każdej dostawy sporządza się dokumentację,
o której mowa w ust. 3 i ust. 4, która stanowi podstawę do przyjęcia, odrzucenia lub pozostawienia dostawy
do wyjaśnienia.
2. W trakcie każdej dostawy zboża pobierana jest próbka z dostarczonego ziarna. Próbka stanowi materiał
do przeprowadzenia oceny jakości zboża.
3. Przyjęcie do magazynu dostawy zboża, dokumentowane jest dokumentem Pz depozyt, „Dowodem
dostawy zbóż do magazynu” oraz „Dowodem ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości”.
4. W przypadku dostarczenia zboża przez Sprzedającego jednego dnia, w ramach tej samej umowy kilku
dostaw cząstkowych, przyjęcie do magazynu każdej dostawy cząstkowej, dostarczonej jednym środkiem
transportu, dokumentowane jest dokumentem Pz depozyt oraz „Dowodem ustalenia wagi dostawy zbóż
i wstępnej jakości”, które podpisuje upoważniony przedstawiciel Sprzedającego (np. kierowca).
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Na zakończenie dnia do wszystkich dokumentów Pz depozyt i „Dowodów ustalenia wagi i wstępnej jakości”
wystawiany jest jeden „Dowód dostawy zbóż do magazynu”, do którego dołączane są wszystkie
dokumenty Pz depozyt wraz z „Dowodami ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości”.
5. Przed przyjęciem każdej dostawy cząstkowej zboża do magazynu przy udziale przedstawicieli stron
dokonywana będzie ocena organoleptyczna dostarczonego zboża, pobierane będą próbki do badania
parametrów jakościowych oraz ważenie dostarczonej ilości zboża. W trakcie wykonywania oceny, dostawa
powinna pozostać na środku transportu. Jedna z części pobranej próbki przekazywana jest
Sprzedającemu lub jego przedstawicielowi.
6. W przypadku negatywnej oceny organoleptycznej zboża, cała dostawa cząstkowa zostanie odrzucona
i zboże nie będzie poddane dalszej ocenie jakościowo-ilościowej. Pracownik magazynu wystawi „Dowód
dostawy zbóż do magazynu”, gdzie wpisze powód odrzucenia. Sprzedający może dostarczoną partię zboża
wycofać bez żadnych skutków finansowych.
Jeżeli jednak Sprzedający podejmie decyzję o złożeniu odwołania od wyniku oceny organoleptycznej
(tylko w przypadku stwierdzenia widocznych oznak chorób grzybowych), dostarczona partia zboża zostanie
przyjęta do wyjaśnienia i zważona oraz poddana ocenie jakości w laboratorium specjalistycznym w terminie
20 dni kalendarzowych.
Decyzja o złożeniu odwołania powinna zostać podjęta przez Sprzedającego niezwłocznie w dniu dostawy,
po uzyskaniu od jego upoważnionego przedstawiciela, realizującego dostawę cząstkową, informacji
o negatywnej ocenie organoleptycznej i /lub ocenie jakości, telefonicznie lub faksem, a następnie
potwierdzona pisemnie w ciągu 3 dni roboczych, wraz z załączonym dowodem wpłaty za wykonanie oceny
odwoławczej.
Opłata odwoławcza powinna zostać wniesiona na poczet wykonania oceny:
a) organoleptycznej i ilości grzybów toksynotwórczych
i/lub
b) parametrów jakościowych określonych dla pszenicy
i/lub
c) zawartości substancji skażających określonych dla pszenicy.
7. Wyniki przeprowadzonej oceny organoleptycznej zboża zostaną wpisane do „Dowodu ustalenia wagi
dostawy zbóż i wstępnej jakości” a w przypadku odrzucenia dostawy cząstkowej także do „Dowodu
dostawy zbóż do magazynu”.
8. W przypadku pozytywnej oceny organoleptycznej cząstkowej dostawy dziennej zboża dokonana będzie
wstępna ocena fizycznych i technologicznych parametrów jakościowych pszenicy. Ocena przeprowadzona
będzie w laboratorium magazynu interwencyjnego. Wybór metody oznaczania wyróżników jakościowych dla
każdego środka transportu należy do przechowawcy.
9. Po uzyskaniu wyników oceny parametrów badanej próbki potwierdzających spełnienie wymagań
jakościowych, każda cząstkowa dostawa dzienna zostanie zważona.
10. Wynik ważenia cząstkowej dostawy wpisywany jest do „Dowodu ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej
jakości” oraz dokumentu Pz depozyt. Następnie numery Pz depozyt wraz z ilością poszczególnych
cząstkowych dziennych dostaw wpisywane są do „Dowodu dostawy zbóż do magazynu”.
11. W przypadku, gdy cząstkowa dostawa dzienna nie spełnia wymagań jakościowych, Sprzedający może
złożyć odwołanie od wyników analizy parametrów jakościowych. Procedura odwoławcza odbywa się na
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zasadach określonych w ust. 6 i § 7.
12. Po zakończeniu cząstkowych dostaw dziennych od jednego Sprzedającego, na podstawie wszystkich
próbek cząstkowych z dnia sporządzana jest próbka reprezentatywna, na podstawie której wykonywana jest
analiza jakości zboża dla wszystkich dostaw w tym dniu, zgodnie z metodą oznaczania wyróżników
jakościowych zbiorczej próbki określoną w Załączniku Nr 2 do Warunków. Wyniki analizy wpisywane są do
„Dowodu dostawy zbóż do magazynu”, który przekazywany jest przedstawicielowi Sprzedającego
(np. kierowcy).
13. Jedna z części próbki sporządzonej na zakończenie dnia, przekazywana jest Sprzedającemu.
14. Przy dostawach, pobieraniu próbek i ważeniu zboża będzie obecny uprawniony do przeprowadzenia
kontroli pracownik Agencji.
Dokumenty wymienione w ust. 10 podpisują:
- pracownik Agencji,
- upoważniony przedstawiciel Sprzedającego (np. kierowca),
- osoba reprezentująca magazyn interwencyjny,
- osoba wykonująca analizy laboratoryjne / ważenie.
15. Po ostatniej dostawie z Harmonogramu danej umowy, z wszystkich próbek średnich z dnia, sporządzona
zostanie próbka reprezentatywna dla całej ilości dostarczonego zboża do magazynu interwencyjnego na
podstawie, której zostaną ustalone parametry jakościowe dla całej ilości zboża, stanowiącego przedmiot
niniejszej umowy.
Próbka przekazywana jest do laboratorium specjalistycznego, które w terminie 20 dni kalendarzowych,
od utworzenia próbki reprezentatywnej, dokonuje ostatecznej oceny technologicznych parametrów
jakościowych całego oferowanego zboża.
16. W przypadku, gdy oferowane zboże:
a) pochodzi z regionów zagrożonych wystąpieniem substancji skażających lub pochodzi z regionu
nieobjętego analizą ryzyka, czyli spoza obszaru Polski, sporządzane są dodatkowe próby, które
przekazywane są do laboratorium specjalistycznego w celu wykonania analiz na zawartość substancji
skażających. W tym przypadku wszystkie dostawy zboża w ramach zawartej umowy zostają przyjęte do
magazynu do wyjaśnienia. Jeżeli wyniki analiz wykażą przekroczenie w oferowanym ziarnie
dopuszczalnych poziomów zawartości substancji skażających określonych przez prawodawstwo
wspólnotowe, przyjęte zboże zostanie wydane Sprzedającemu i zostanie on obciążony kosztami
przyjęcia, przechowywania i wydania zboża,
b) nie pochodzi z regionów zagrożonych, ale w trakcie oceny organoleptycznej stwierdzone zostanie,
że występują widoczne oznaki chorób grzybowych ziarna, ARR odrzuci dostawę lub w przypadku
złożenia odwołania przez Sprzedającego, zleci wykonanie analizy laboratoryjnej na koszt
Sprzedającego. W przypadku odwołania dostawa zostaje przyjęta do wyjaśnienia, z zastrzeżeniem
§ 2 ust. 8.
17. Ogólna ilość zboża przejętego na zapasy interwencyjne, stanowi sumę ilości wszystkich dostaw zboża
określonych w dokumentach Pz depozyt i „Dowodach dostawy zbóż do magazynu”, jeżeli dostawy
uzyskały status „przyjętych”.
18. Po ostatniej dostawie z Harmonogramu danej umowy, Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia
OT ARR o fakcie zrealizowania ostatniej dostawy w ciągu 2 dni roboczych od jej zrealizowania poprzez
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złożenie w OT ARR pisemnego oświadczenia.
19. W przypadku, gdy Sprzedający nie zrealizuje dostawy zgodnie z datą określoną w „Harmonogramie
realizacji dostaw pszenicy” i nie złoży w Agencji Wniosku o wyznaczenie dodatkowej daty dostawy wraz
z uzasadnieniem, o którym mowa w § 5 ust. 8, Agencja przejmie dostarczoną ilość zboża, przy zachowaniu
minimalnej ilości 80 ton, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 (jeżeli przyjęty był współczynnik redukcji do ilości
oferowanej i umowa została zawarta na ilość mniejszą niż 80 ton, wówczas ilość przejmowana powinna
być równa ilości umownej).
20. Po ostatniej dostawie pszenicy do magazynu interwencyjnego w ramach umowy, następuje warunkowe
przejęcie pszenicy na zapasy interwencyjne w ilości dostarczonej do magazynu.
21. Za dzień warunkowego przejęcia pszenicy na zapasy interwencyjne uważa się dzień ostatniej dostawy
pszenicy do magazynu interwencyjnego.
22.(*) Agencja dokona wyliczenia należnej Sprzedającemu zapłaty w oparciu o cenę wyliczoną według zasad
określonych w § 3, „Dowody dostaw zbóż do magazynu”, parametry jakościowe określone w laboratorium
przy magazynie interwencyjnym oraz dotacji na poniesione koszty transportu(**) za odległość …. km,
wg stawki netto ….. €/t-km, a następnie zostanie przeliczona na PLN wg ostatniego kursu PLN/€
wyznaczonego przez EBC, przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta/oferta
1

przetargowa * .
Odległości, przyjęte do wyliczenia dotacji na poniesione koszty transportu, zostały określone na podstawie
znajdującej się w systemie informatycznym Agencji, elektronicznej mapy drogowej, której wskazania
Sprzedający w pełni akceptuje.
22. (*) Agencja dokona wyliczenia należnej Sprzedającemu zapłaty w oparciu o cenę wyliczoną według zasad
określonych w § 3, „Dowody dostaw zbóż do magazynu”, parametry jakościowe określone w laboratorium
przy magazynie interwencyjnym a następnie zostanie przeliczona na PLN wg ostatniego kursu PLN/€
wyznaczonego przez EBC, przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta/oferta
2

przetargowa * .
* zgodnie z art. 8 i 11 Rozporządzenia KE (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia, obowiązującym kursem
wymiany będzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta.
1
dotyczy umów z dostawą do magazynu interwencyjnego
2
dotyczy umów z przemieszczeniem do pomieszczeń magazynowych objętych umową na świadczenie usług przechowalniczych

23. Po dokonaniu wyliczenia należności Agencja wyśle Sprzedającemu „Formularz wyliczenia należności
za zakupione zboże” oraz „Warunkowe przejęcie zboża w magazynie interwencyjnym”.
24. Agencja wystawi Fakturę (***) na kwotę należności za zboże wynikającą z „Formularza wyliczenia
należności za zakupione zboże”. Faktura będzie wystawiona na podstawie odrębnej umowy zawartej
pomiędzy Agencją a Sprzedającym upoważniającym ARR do wystawiania faktur, faktur korygujących
i duplikatów w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
25. (****)Jeżeli Sprzedającym jest rolnik ryczałtowy:
a) Agencja wystawia Fakturę RR za sprzedane zboże,
b) oświadcza, że jest zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i upoważnia Agencję do wystawiania
Faktury RR bez jego podpisu.
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26. W przypadku wystąpienia dotacji na poniesione koszty transportu Agencja wystawia Notę uznaniową
własną – zapłata należności nastąpi z zachowaniem terminu jak w ust. 27.
27. Na podstawie faktury, o której mowa w ust. 24 lub w ust. 25, w terminie 65 dni od określonej w § 6 ust. 18
daty warunkowego przejęcia zbóż z zastrzeżeniem § 9, Agencja dokona zapłaty za zakupione zboże
i należności z tytułu dotacji na poniesione koszty transportu(**) przelewem na rachunek bankowy, zgodny
z podanym w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców.
28. W przypadku wystąpienia dotacji na poniesione koszty transportu do jej wyliczenia zastosowanie mają
dane wskazane w § 2 ust. 2 i § 4 ust. 1.
29. Koszty transportu związane z wymianą i wycofaniem zboża ponosi w całości Sprzedający.
(*) pozostawić właściwe
(**) jeżeli wystąpi zwrot kosztów transportu
(***) dotyczy czynnych podatników VAT
(****) dotyczy rolnika ryczałtowego

§7
1. Sprzedającemu, przysługuje prawo do wniesienia do ARR odwołania w formie pisemnej od wyników oceny
organoleptycznej (wynik negatywny) z zastrzeżeniem § 2 ust. 7, parametrów jakościowych pszenicy oraz
poziomu zawartości substancji skażających.
2. Odwołanie musi mieć formę pisemną i zostać złożone w OT ARR w nieprzekraczalnym terminie:
a) 3 dni roboczych od daty cząstkowej dziennej dostawy do magazynu interwencyjnego,
b) 5 dni roboczych od daty wysłania do Sprzedającego informacji o parametrach jakościowych zboża,
w przypadku odwołania od oceny parametrów jakościowych zboża dostarczonego w ramach całej
umowy, tj. po warunkowym przejęciu zboża.
3. Wraz z odwołaniem od wyników jakościowych Sprzedający zobowiązany jest złożyć dowód wniesienia opłaty
odwoławczej na rachunek bankowy ARR.
4. Odwołania od wyników oceny jakościowej dostarczonego zboża wykonuje laboratorium specjalistyczne
wskazane przez Agencję, inne niż wykonujące analizę parametrów jakościowych, od której zostało złożone
odwołanie.
5. Jeżeli wyniki jakościowe oceny odwoławczej potwierdzą wszystkie zastrzeżenia określone w odwołaniu,
Agencja zwróci Sprzedającemu opłatę odwoławczą.
6. Decyzja, podjęta przez Agencję na podstawie wyników odwoławczej oceny parametrów jakościowych, jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. W przypadku negatywnego wyniku odwołania, Sprzedający zobowiązany jest do uzgodnienia z magazynem
interwencyjnym „Harmonogramu realizacji wycofania pszenicy” i przesłania go do właściwego OT ARR
w celu odebrania zboża z magazynu interwencyjnego.
W tym przypadku Agencja obciąży Sprzedającego zgodnie z § 11 kosztami związanymi z:
a) przyjęciem,
b) przechowywaniem,
c) wydaniem zboża z magazynu.
8. Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia na rzecz Przedsiębiorstwa przechowalniczego kosztów
związanych

z

zabiegami

dezynfekcyjnymi

pomieszczenia/pomieszczeń

magazynowych,

w

których

przechowywane było zboże do wyjaśnienia, jeżeli wyniki badań odwoławczych potwierdziły porażenie zboża
chorobami grzybowymi.
9. Sprzedający zobowiązany jest do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem przechowalniczym w sprawie
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kosztów dezynfekcji.
10. W przypadku złożenia odwołania do jakości dostawy cząstkowej lub całej ilości umownej zboża
Sprzedającemu nie przysługuje prawo do wymiany zboża.

§8
1. Sprzedający, zarówno w trakcie procesu przyjmowania poszczególnych dostaw zboża do magazynu
interwencyjnego, jak i po warunkowym przejęciu zboża na zapasy interwencyjne, jeżeli wyniki analizy
parametrów jakościowych wskazują na jakość niespełniającą wymagań określonych przez KE, może
dokonać wymiany zboża.
2. Wymiana zboża może dotyczyć:
a) pojedynczej dostawy – jeśli Sprzedający decyduje się po odrzuceniu cząstkowej dostawy
na dostarczenie innej partii zboża,
b) zboża dostarczonego do magazynu interwencyjnego w ramach umowy, po warunkowym przejęciu
zboża.
3. W przypadku wymiany pojedynczej dostawy, po uprzednim zawiadomieniu OT ARR, jeżeli wymaga
to zmiany harmonogramu dostaw, sprzedający dostarczoną partię w ramach umowy może wycofać bez
żadnych skutków finansowych, jeżeli nie została ona przyjęta do magazynu w celu wyjaśnienia.
4. W przypadku wymiany całej ilości zboża dostarczonego do magazynu, Sprzedający zobowiązany jest
w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia przez OT ARR o wynikach oceny parametrów
jakościowych, przesłać informację o wymianie zboża do OT ARR. Po pozytywnej ocenie zasadności
wymiany zboża przez OT ARR, Sprzedający zobowiązany jest do uzgodnienia z magazynem
interwencyjnym „Harmonogramu realizacji wycofania pszenicy” i przesłać go do OT ARR.
5. W przypadku wymiany zboża opisanym w ust. 2 lit. b, Agencja obciąży Sprzedającego zgodnie z § 11
kosztami związanymi z:
a) przyjęciem,
b) przechowywaniem,
c) wydaniem zboża z magazynu.
6. Dla przypadku opisanego w ust. 2 lit. b, Agencja wystawi korekty dokumentów księgowych, o których mowa
w § 6 ust. 24 - 26, korygujące kwoty należne do wypłaty.
7. Sprzedający po wycofaniu całej ilości zboża z magazynu zobowiązany jest uzgodnić z magazynem
„Harmonogram realizacji dostaw pszenicy” w sposób określony w niniejszej umowie, z zachowaniem
ostatecznego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 i określonym w „Poleceniu dostawy zbóż”.
8. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wymieniane zboże zgodnie z zapisami § 6.
9. Sprzedający może dokonać tylko jednokrotnej wymiany całej ilości zboża dostarczonego do magazynu
interwencyjnego.
10. W przypadku niespełnienia wymagań jakościowych zboża dostarczonego do magazynu w ramach
wymiany, Sprzedający może złożyć odwołanie od wyników analizy jakościowej zboża na zasadach
opisanych w § 7.

§9
1. Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych, określone przez laboratorium specjalistyczne, będą miały wpływ
na cenę zboża, Agencja dokona ponownego wyliczenia należnej Sprzedającemu zapłaty w oparciu o cenę
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wyliczoną według zasad określonych w § 3, „Dowody dostaw zbóż do magazynu”, parametry jakościowe
określone w laboratorium przy magazynie interwencyjnym i przez laboratorium specjalistyczne a następnie
zostanie przeliczona na PLN wg ostatniego kursu PLN/€ wyznaczonego przez EBC, przed pierwszym dniem
miesiąca, w którym została złożona oferta *.
* zgodnie z art. 8 i 11 Rozporządzenia KE (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia, obowiązującym kursem
wymiany będzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona oferta.

2. Po dokonaniu wyliczenia należności Agencja wyśle Sprzedającemu „Formularz wyliczenia należności
za zakupione zboże”.
3. Sprzedający w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania „Formularza wyliczenia należności za zakupione
zboże”, powinien pisemnie zaakceptować wyliczenie lub złożyć wniosek o wyjaśnienie ewentualnych
zastrzeżeń.
4. Jeżeli nastąpiła korekta ceny, przejęcie zboża nastąpi po otrzymaniu przez Agencję pisemnej akceptacji
wyliczenia, tj. po odesłaniu przez Sprzedającego podpisanego formularza wyliczenia należności.
5. Agencja po otrzymaniu podpisanego „Formularza wyliczenia należności za zakupione zboże” sporządzi
„Poświadczenie przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym”, o którym mowa w § 10.
6. Agencja wystawi Fakturę korektę (*) na kwotę wynikającą z „Formularza wyliczenia należności
za zakupione zboże”. Faktura korekta będzie wystawiona na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy
Agencją

a

Sprzedającym

upoważniającym

ARR

do

wystawiania

faktur,

faktur

korygujących

i duplikatów w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu
ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia
od podatku od towarów i usług (Dz. U. 68, poz. 360 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
7. (**)Jeżeli Sprzedającym jest rolnik ryczałtowy:
a) Agencja wystawia Fakturę RR korektę za sprzedane zboże,
b) oświadcza, że jest zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3
ustawy o podatku od towarów i usług i upoważnia Agencję do wystawiania Faktury RR korekty
bez jego podpisu.
8. Na podstawie dokumentów księgowych, o których mowa w § 6 ust. 24 lub w ust. 25 i ust. 26 oraz w § 9 ust.
6 lub w ust. 7, w terminie 65 dni od określonej w § 6 ust. 18 daty warunkowego przejęcia zbóż, Agencja
dokona zapłaty za zakupione zboże i należności z tytułu dotacji na poniesione koszty transportu przelewem
na rachunek bankowy, zgodny z podanym w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców.
(*) dotyczy czynnych podatników VAT
(**) dotyczy rolnika ryczałtowego
(***) jeżeli wystąpił zwrot kosztów transportu

§ 10
1. Dokumentem potwierdzającym przejęcie zboża na zapasy interwencyjne Unii Europejskiej jest podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli stron „Poświadczenie przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym”,
które Agencja sporządza:
a) w terminie 60 dni od dnia zakończenia dostaw,
b) po otrzymaniu wyników analizy parametrów jakościowych pszenicy,
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c) po zaakceptowaniu przez Sprzedającego „Formularza wyliczenia należności za zakupione zboże”
oraz informacji o ilości i jakości zboża.
2. Łączna waga zboża przejętego na zapasy interwencyjne, stanowi sumę wag wszystkich dostaw zboża
określonych w „Dowodach dostaw zbóż do magazynu”.
Średnia ważona jakość zboża ustalana jest na podstawie:
a) wyników oceny fizycznych parametrów jakościowych zboża, określanych dla każdej dostawy
zboża dostarczonej do magazynu interwencyjnego,
b) wyników

oceny

technologicznych

parametrów

jakościowych

zboża,

określonych

przez

laboratorium specjalistyczne.
3. „Poświadczenie przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym” zawiera dane z „Dowodów dostaw zbóż do
magazynu”.
4. Za dzień przejęcia zboża na zapasy interwencyjne Unii Europejskiej uważa się dzień podpisania
„Poświadczenia przejęcia zbóż w magazynie interwencyjnym” przez Strony.

§ 11
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub niewykonania zapisów niniejszej umowy przez
Sprzedającego Agencja może rozwiązać umowę m. in., gdy:
a) w okresie 7 dni przed terminem realizacji pierwszej dostawy Sprzedający nie prześle do Agencji
uzgodnionego z magazynem interwencyjnym „Harmonogramu realizacji dostaw pszenicy”,
z zastrzeżeniem zapisu w § 5 ust. 3,
b) Sprzedający prześle do Agencji wniosek o rozwiązanie Umowy,
c) Sprzedający nie zaakceptuje decyzji ARR o odrzuceniu nowego Harmonogramu w sytuacji
określonej w § 5 ust. 7,
d) Sprzedający zaprzestał realizacji dostaw określonych w „Harmonogramie realizacji dostaw
pszenicy” przed dostarczeniem minimalnej ilości 80 ton, z zastrzeżeniem § 6 ust. 18,
e) Sprzedający nie wywiązał się z zapisów zawartych w § 8,
f) średnia ważona jakość zboża, dostarczonych do magazynu interwencyjnego w ramach realizacji
Umowy, nie spełnia minimalnych wymogów jakościowych określonych w Załączniku Nr 2
do Warunków,
g) wynik oceny odwoławczej jest negatywny z zastrzeżeniem zapisów § 7,
h) wyniki oceny fizycznych oraz technologicznych parametrów jakościowych zboża wykazały, że
zboże nie spełniło wymogów jakościowych, określonych przez prawodawstwo UE,
i) wyniki analizy laboratoryjnej wykazały, że został przekroczony maksymalny dopuszczalny poziom
zawartości substancji skażających w dostarczonym przez Sprzedającego zbożu.
2. W przypadkach rozwiązania umowy, o których mowa w ust. 1 Agencja obciąży Sprzedającego kosztami
związanymi z:
a) przyjęciem,
b) przechowywaniem,
c) wydaniem zboża z magazynu interwencyjnego.
Do obliczenia powyższego obciążenia stosowane są stawki za wykonanie poszczególnych czynności
obowiązujące w ramach umowy zawartej przez ARR z przedsiębiorstwem przechowalniczym.
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3. Na podstawie dostarczonego przez Sprzedającego Harmonogramu wycofania, Agencja dokona wstępnego
wyliczenia należności za wycofane zboże i wystawi Fakturę. Do wstępnego wyliczenia kwoty należnej ARR
przyjmuje się ostatni dzień z „Harmonogramu realizacji wycofania pszenicy”.
4. Kwotę należną Agencji Sprzedający powinien wpłacić nie później niż 10 dni przed odbiorem zboża
z magazynu, na rachunek podstawowy do obsługi wszystkich mechanizmów WPR.
5. Po zakończeniu odbioru zboża, Agencja dokona końcowego rozliczenia na formularzu „Wyliczenia
należności za wycofane zboże” i wystawi Fakturę korektę. Przy rozliczeniu końcowym bierze się pod uwagę
faktyczne ilości i daty odbioru poszczególnych partii zboża z magazynu.
6. Sprzedający, z którym Agencja rozwiąże umowę z przyczyn wymienionych w ust. 1 zobowiązany jest
do odebrania na swój koszt zboża dostarczonego do magazynu, nie później niż w terminie 1 miesiąca
od daty otrzymania z ARR Informacji o rozwiązaniu umowy, po uprzednim ustaleniu w Agencji
„Harmonogramu

realizacji

wycofania

pszenicy”.

Dokumentem

potwierdzającym

wycofanie

zboża

z magazynu jest „Dowód wycofania zbóż z magazynu interwencyjnego”.

§ 12
1. Wniesione na rzecz Agencji zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy w kwocie …… PLN,
zostanie zwolnione w całości po przejęciu zboża na zapasy interwencyjne pod warunkiem, że w wyniku
realizacji umowy na zapasy interwencyjne zostanie przejęte nie mniej niż 95% umownej ilości pszenicy.
2. Zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przejęte
w całości na rzecz Agencji w przypadku rozwiązania umowy z winy Sprzedającego.
3. Zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przejęte
na rzecz Agencji proporcjonalnie do niedostarczonych ilości zboża, z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 2.

§ 13
1. Sprzedający zobowiązany jest do poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym,
przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego Agencji oraz inne upoważnione
instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania zasad realizacji „Interwencyjnego zakupu
i sprzedaży zbóż” oraz przepisów krajowych i UE.
2. Sprzedający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy przez
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zrealizowana umowa w celu
udostępnienia jej jednostkom kontrolującym ARR oraz innym upoważnionym instytucjom kontrolującym.
3. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z „Warunkami uczestnictwa przedsiębiorców
w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2014/2015” stanowiącymi
integralną część umowy.
4. Sprzedający oświadcza, że pszenica będąca przedmiotem umowy jest jego własnością i nie jest obciążona
prawami na rzecz osób trzecich.
5. Sprzedający oświadcza, że wyraża zgodę na przedstawienie Agencji wszystkich dokumentów związanych
z pochodzeniem oferowanego do interwencji zboża.
6. Sprzedający oświadcza, że akceptuje odległości przyjęte do wyliczenia zwrotu kosztów transportu, które
są określane na podstawie znajdującej się w systemie Agencji mapy elektronicznej. Odległości te będę
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obowiązywać również w sytuacji korzystania przez Sprzedającego z innych dróg niż drogi wskazane
w systemie Agencji mapy elektronicznej

§ 14
1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Centrali Agencji Rynku
Rolnego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

AGENCJA

SPRZEDAJĄCY

………………………………

…………………………………
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WZÓR

Załącznik do Umowy na interwencyjny zakup
pszenicy przez Agencję Rynku Rolnego
z przejęciem w magazynie interwencyjnym

HARMONOGRAM REALIZACJI DOSTAW / WYCOFANIA* PSZENICY
w ramach Umowy Nr………………………..…………………
na interwencyjny zakup pszenicy ze zbiorów w ……… roku przez
Agencję Rynku Rolnego z przejęciem w magazynie interwencyjnym
zawartej w dniu …….…..w …………………

Daty dostawy/wycofania*

Ilość (t)

Środek transportu

Ładowność
środka transportu
(t)

1……..-…..….-………..

……………………

……………………

……………………

2……..-…..….-………..

……………………

……………………

……………………

3……..-…..….-…………

……………………

………………………

……………………

4……..-…..….-…………

……………………

…………………….

…………………...

…………………………..

Sprzedający chce być obecny przy pobieraniu prób podczas dostaw**
TAK / NIE

Sprzedający
……(czytelny podpis)….…..

Przedstawiciel OT ARR
……(czytelny podpis)……...

Telefony kontaktowe
Sprzedający…………….
Magazyn…………………
OT ARR …………………

* wybrać właściwe
** wypełnić, gdy dotyczy dostaw

Przedstawiciel magazynu
….….(czytelny podpis)…….….

WZÓR
Załącznik Nr 1B do „Warunków uczestnictwa
przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego
zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2014/2015”

UMOWA Nr ............................
na interwencyjny zakup pszenicy przez Agencję Rynku Rolnego
z przejęciem w miejscu przechowywania
zawarta w dniu ................... w .............................

pomiędzy:
Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, NIP..........................
reprezentowaną przez:
1............................................................................................................
2............................................................................................................
zwaną dalej „Agencją"
a
.........................................................................................., NIP...............................
reprezentowanym/ą przez:
1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
zwanym/ą dalej "Sprzedającym”
w sprawie interwencyjnego zakupu przez Agencję pszenicy ze zbiorów w ..…... roku z przejęciem
w miejscu przechowywania, zgodnie z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej i krajowymi.
Zawiera się umowę następującej treści:
§1
1. Niniejsza umowa określa szczegółowe zasady i warunki interwencyjnego zakupu przez Agencję
pszenicy ze zbiorów w ……. roku, wyprodukowanej na obszarze Unii Europejskiej oraz warunki
jej przejęcia na zapasy interwencyjne w miejscu jej przechowywania.
2. Termin „zboże” każdorazowo użyty w niniejszej umowie należy odnosić do pszenicy.
§2
1. Sprzedający sprzedaje a Agencja kupuje ……………. ton pszenicy (z dokładnością do 1 kg)
ze zbiorów w ………..……..roku.
2. Pszenica będąca przedmiotem niniejszej umowy charakteryzuje się następującymi parametrami
jakościowymi:
a. wilgotność

%

b. ziarna połamane

%

c. zanieczyszczenia ziarnowe

%
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- zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane ….%
- ziarna cętkowane ….%
d. ziarna porośnięte %
e. różnorodne zanieczyszczenia

%

f. gęstość ziarna w stanie zsypnym
g. zawartość białka
h. liczba opadania

kg/hl

% w suchej masie
sek.

i. wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego
j. test na kleistość ciasta

ml

wynik pozytywny
wynik negatywny
nie był wykonywany

k. substancje skażające
wynik pozytywny
wynik negatywny
nie dotyczy

3. Zboże, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu przechowywane jest w magazynie:
Nazwa magazynu..……………………………………………………………………….
Adres (ulica, nr, kod pocztowy, poczta)…………………………………………........
Miejscowość...……………………………………………………………………………
Gmina….………………………………………………………………………………….
Województwo.…………………………………………………………………………….
Nazwa / Nr pomieszczenia magazynowego ………………………………………….
Ilość (ton)………………………………………………………………………………….

§3
1. Cena zboża, o którym mowa w § 2 po:
a. uwzględnieniu ceny zboża, która wynosi ………. €/tonę,
b. podwyższeniu / obniżeniu* z tytułu jakości oferowanego zboża, która jest określona w § 2 ust. 2
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie
interwencyjnego zakupu pszenicy”, o kwotę ……………€/tonę.
* wybrać właściwe

c. pomniejszeniu o koszty transportu według stawki ……..€/tkm, na odległość …km (odległość
została określona na podstawie, znajdującej się w systemie Agencji mapy elektronicznej, które
Sprzedający

poniósłby,

w

związku

z

dostawą

zboża

do

najbliższego

magazynu

interwencyjnego, oraz koszty wydania według stawki ……………...€/tonę i wynosi …………..
€/tonę bez podatku VAT.
2. Wartość zboża stanowiącego przedmiot zakupu wynosi ….….€ bez podatku VAT.
3. Łączna wartość zboża stanowiącego przedmiot zakupu po przeliczeniu na PLN wg ostatniego kursu
PLN/€ wyznaczonego przez EBC, przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona
oferta/oferta przetargowa *. wynosi ………...PLN, tj …….…PLN z podatkiem VAT.
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* zgodnie z art. 8 i 11 Rozporządzenia KE (WE) Nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia, obowiązującym
kursem wymiany będzie ostatni kurs wyznaczony przez EBC przed pierwszym dniem miesiąca, w którym została złożona
oferta.

§4
1. W dniu zawarcia niniejszej umowy:
a) Agencja wystawi „Polecenie dostawy zbóż”, określające miejsce oraz ostateczny termin
przyjęcia zboża do magazynu.
b)* zostanie przez strony podpisana „Umowa na świadczenie usług przechowalniczych”.
b)* zostanie przez strony podpisany aneks do „Umowy na świadczenie usług przechowalniczych”.
2. Z chwilą zawarcia przez strony „Umowy na świadczenie usług przechowalniczych”/ aneksu
do „Umowy na świadczenie usług przechowalniczych” *, magazyn Sprzedającego określony w § 2
ust. 3 staje się magazynem interwencyjnym.
3. Agencja warunkowo przejmie zakupione zboże w miejscu przechowywania, określone w § 2 ust. 3
w dniu następującym po dniu wystawienia polecenia, o którym mowa w ust. 1 w ilości określonej
w § 2 ust. 1 i wystawi dokument „Warunkowe przejęcie zboża w miejscu przechowywania”.
4. Po dniu warunkowego przejęcia zbóż na zapasy interwencyjne, o którym mowa w ust. 3, Agencja
wystawi „Poświadczenie przejęcia zbóż w miejscu przechowywania”.
* wybrać właściwe
§5
1. Agencja po warunkowym przejęciu zboża przekazuje „Formularz wyliczenia należności za
zakupione zboże”, sporządzone na podstawie wyliczenia z § 3 niniejszej Umowy.
2. Agencja wystawi Fakturę (*) na kwotę wynikającą z Formularza wyliczenia należności
za zakupione zboże.
3. Faktura będzie wystawiona na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Agencją
a Sprzedającym upoważniającym ARR do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w
imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
4. Jeżeli Sprzedającym jest rolnik ryczałtowy, Agencja wystawia Fakturę RR dokumentującą zakup
zboża.
5. Na podstawie faktur, o których mowa w ust. 2 i 4, w terminie 65 dni od określonej w § 4 ust. 3 daty
warunkowego przejęcia zbóż, Agencja dokona zapłaty za zakupione zboże przelewem na
rachunek bankowy, zgodny z podanym w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców.
(*) dotyczy czynnych podatników VAT

§6
1. Wniesione na rzecz Agencji zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy w kwocie
…… PLN, zostanie zwolnione po przejęciu zboża na zapasy interwencyjne. Po zwolnieniu
zabezpieczenia ofertowego i należytego wykonania umowy Sprzedający może ubiegać się o jego
zwrot. W tym celu zobowiązany jest do złożenia w Agencji poprawnie wypełnionego „Wniosku
o zwrot zabezpieczenia – przedsiębiorca” (dostępny na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl)
wraz z wymaganymi załącznikami.
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2.

Zabezpieczenie ofertowe i należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie
przejęte w całości na rzecz Agencji w przypadku rozwiązania umowy z winy Sprzedającego.

§7
1. Sprzedający

zobowiązany

jest

do

poddania

się

wszelkim

kontrolom

i

czynnościom

sprawdzającym, przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego Agencji oraz
inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania zasad realizacji
„Interwencyjnego zakupu i sprzedaży zbóż” oraz przepisów krajowych i UE.
2. Sprzedający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej
umowy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zrealizowana
umowa w celu udostępnienia jej jednostkom kontrolującym ARR oraz innym upoważnionym
instytucjom kontrolującym.
3. Sprzedający

oświadcza,

że

zapoznał

się

szczegółowo

z

„Warunkami

uczestnictwa

przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym
2014/2015”

stanowiącymi

integralną

część

umowy

oraz

z

„Warunkami

uczestnictwa

przedsiębiorców w świadczeniu usług przechowalniczych w roku 2014/2015” dostępnych na
stronie internetowej Agencji (www.arr.gov.pl).
4. Sprzedający oświadcza, że akceptuje odległości przyjęte do wyliczenia zwrotu kosztów transportu,
które są określane na podstawie znajdującej się w systemie Agencji mapy elektronicznej.
5. Sprzedający

oświadcza,

że

zboże

objęte

postanowieniami

niniejszej

umowy

zostało

wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej i nie jest obciążone prawami na rzecz osób trzecich.

§8
1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Centrali
Agencji Rynku Rolnego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

AGENCJA

SPRZEDAJĄCY

………………………..

……..……………
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Załącznik Nr 2 do „Warunków uczestnictwa
przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego
zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2014/2015”

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PSZENICY OBJĘTEJ INTERWENCYJNYM
ZAKUPEM OD 1 LISTOPADA DO 31 MAJA
ORAZ
METODY OZNACZANIA WYRÓŻNIKÓW JAKOŚCIOWYCH
W MAGAZYNACH INTERWENCYJNYCH
Ziarno pszenicy objęte zakupem interwencyjnym musi być zdrowe i charakteryzować się
odpowiednią jakością handlową.
Ziarno jest uznane za zdrowe i o odpowiedniej jakości handlowej, jeśli posiada typową dla
danego rodzaju barwę, jest wolne od obcych zapachów i żywych szkodników (w tym roztoczy)
na każdym etapie rozwoju i spełnia kryteria ustalone w Załączniku I do Rozporządzenia
Komisji (UE) NR 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. UE L 349
z 29.12.2009, str. 1-68, z późn. zm.), a poziom zawartości substancji skażających nie może
przekraczać dopuszczalnych poziomów ustanowionych przez prawodawstwo Unii
Europejskiej.

****
Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym
Wyróżnik jakościowy
A. Maksymalna wilgotność
B. Maksymalna zawartość zanieczyszczeń (%)
1. Ziarna połamane
2. Zanieczyszczenia ziarnowe
2.1 Zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane
a) ziarna pomarszczone
b) inne zboża

Pszenica
14,5%
12%
5%
7%
7%
x
x

c) ziarna uszkodzone przez szkodniki
d) ziarna z przebarwionym zarodkiem
e) ziarna przegrzane podczas suszenia
2.2. Ziarna cętkowane
3. Ziarna porośnięte
4. Różnorodne zanieczyszczenia:

x
x
0,50 %
n.d.
4%
3%

w tym:
a) obce nasiona:
- szkodliwe nasiona
- inne

0,10%
x

b) ziarna uszkodzone:
- ziarna uszkodzone wskutek samoistnego wydzielania ciepła
lub zbyt intensywnego suszenia
- ziarna porażone fuzariozą
- inne
c) ciała obce
d) plewy
e) sporysz
f) ziarna zbutwiałe
g) zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego
C. Minimalny ciężar właściwy (kg/hl)
D. Minimalna zawartość białka (1)
E. Minimalna liczba opadania (Hagberg) (sek)
F. Minimalny wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego (ml) (2)

0,05%
x
x
x
x
0,05%
x
x
73
10,5%
220
22

(1) w % suchej masy.
(2) w przypadku, gdy wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego dla pszenicy wynosi między 22 a 30, istnieje konieczność
wykonania testu na kleistość ciasta. Zboże zostaje zaakceptowane do zakupu, jeśli otrzymane z niego ciasto
oceniono jako nie kleiste i przydatne do obróbki mechanicznej.
„x - analiza wymagana bez określonego limitu, zawartość ciał jest brana pod uwagę w ramach maksymalnych limitów
określonych w pkt 2 i 4 tabeli.
„n.d.” – nie dotyczy, nie wymaga analizy.

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

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

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

****
PSZENICA

-

Wyróżnik
wilgotność ziarna

Metoda oznaczania
- do 14,5 %
PN-EN-ISO 712:2012 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Oznaczanie
wilgotności – Metoda odwoławcza lub Zał. I, cz. IV (Rozp. KE
1272/2009 z późn. zm.).
Dopuszcza się określanie wilgotności urządzeniami techniki NIR
posiadającymi aktualny atest kalibracyjny, ale tylko tzw.
całoziarnowymi.

-

liczba opadania

nie mniej niż 220 sek
PN-EN ISO 3093:2010
Hagberga-Pertena.

-

zawartość zanieczyszczeń
ogółem, w tym:

Oznaczanie

liczby

opadania

metodą

- do 12,0 %

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

zawartość białka

nie mniej niż 10,5% suchej masy
IACC 105/2, PN-A-04018:1975 + Az3:2002, PN-EN ISO 20483:2007
Ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych.
Oznaczanie zawartości azotu i przeliczanie na zawartość białka Metoda Kjeldahla.
Dopuszcza się określanie zawartości białka urządzeniami techniki NIR
posiadającymi aktualny atest kalibracyjny.

-

wskaźnik sedymentacyjny
Zeleny’ego

nie mniej niż 22 ml

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

-

gęstość ziarna w stanie
zsypnym

nie mniej niż 73 kg/hl

Oznaczanie gęstości ziarna w stanie zsypnym gęstościomierzem
z pojemnikiem 1 litrowym - wg normy PN-EN ISO 7971-3:2010 Ziarno zbóż - Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym zwanej “masą
hektolitra” – Cz. 3 Metoda rutynowa.
Gęstościomierz zbożowy musi posiadać legalizację Głównego Urzędu
Miar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27
grudnia 2007 roku w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
(Dz.U.2008, Nr 3, poz. 13, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wymagań, którym
powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego
zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.2008, Nr 26, poz.
151).
- kleistość ciasta
Zał. I, cz. VII (Rozp. KE 1272/2009 z późn. zm.).

****
STANDARDOWA METODA OZNACZANIA ZAWARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ
1. W przypadku pszenicy średnia próbka 250 g jest przesiewana przez dwa sita: jedno
o szczelinach 3,5 mm i drugie o szczelinach 1,0 mm, przez pół minuty przez każde z nich.
W celu zapewnienia stałego przesiewania zaleca się użycie mechanicznego sita,
np. wibrującego stołu z wymienianymi sitami.
Ciała zatrzymane przez sito o szczelinach 3,5 mm i przechodzące się przez sito
o szczelinach 1,0 mm muszą być zważone łącznie i uznane za ciała obce. W przypadku,
gdy ciała zatrzymane przez sito o szczelinach 3,5 mm, zawierają części zaklasyfikowane
do grupy „inne zboża” lub szczególnie duże ziarna zboża podstawowego, części te lub
zboża powinny zostać włączone z powrotem do przesiewanej próbki. Podczas
przesiewania przez sito o szczelinach 1,0 mm należy uważnie sprawdzić, czy zboże nie
zawiera żywych szkodników.
Z przesianej próbki, za pomocą rozdzielacza należy wyodrębnić próbkę 50-100 g.
Wydzielona próbka musi zostać zważona.
Następnie należy próbkę rozsypać cienką warstwą na stole, a następnie przy użyciu pęsety
lub stożkowej łopatki wydzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna
uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym
zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe,
plewy, żywe szkodniki i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego.
Jeśli próbka zawiera ziarna oplewione, należy je ręcznie wyłuskać, a powstałe w ten
sposób plewy są uznawane za należące do grupy „plewy”. Kamyki, piasek i fragmenty
słomy są uznawane za ciała obce.
Następnie próbka jest przesiewana przez trzydzieści sekund przez sito o szczelinach
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2,0 mm dla pszenicy zwyczajnej. Ciała, które przechodzą przez takie sito są uznawane za
ziarna pomarszczone. Ziarna uszkodzone przez mróz i ziarna niedojrzałe (zielone) należą
do grupy „ziarna pomarszczone”.
2. Grupy ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości, wydzielone przy użyciu
metod określonych w pkt 1 muszą być zważone bardzo starannie z dokładnością do
0,01 g, ponieważ należy obliczyć ich odsetek w stosunku do próbki średniej. Dokładne
dane wpisywane do sprawozdania z wykonania analizy muszą być obliczone
z dokładnością do 0,1%. Należy sprawdzić obecność żywych szkodników.
Dla każdej próbki muszą być przeprowadzone dwie analizy. Wyniki analiz nie mogą się
różnić o więcej niż 10% w odniesieniu do łącznej zawartości powyższych ciał.
Do standardowego oznaczania zawartości zanieczyszczeń, o którym mowa w pkt 1 i 2
wykorzystywana jest następująca aparatura:
a. rozdzielacz do próbek, np. stożkowy lub szczelinowy,
b. waga analityczna lub waga probiercza,
c. sita o otworach szczelinowych 1,0 mm, 2,0 mm i 3,5 mm, które mogą być
przystosowane do odsiewania mechanicznego.
DEFINICJE ZANIECZYSZCZEŃ
(zgodnie z Zał. I Część III RK (UE) NR 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009r. (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009,
str. 1-68, z późn. zm.))

1. Ziarna połamane
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „ziaren połamanych” zawarta w normie
EN 15587.
2. Zanieczyszczenia ziarnowe
a) Ziarna pomarszczone
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „ziaren pomarszczonych” zawarta
w normie EN 15587.
b) Inne zboża
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „innych zbóż” zawarta w normie
EN 15587.
c) Ziarna uszkodzone przez szkodniki
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „ziaren uszkodzonych przez szkodniki”
zawarta w normie EN 15587.
d) Ziarna z przebarwionym zarodkiem
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „ziaren z przebarwionym zarodkiem”
zawarta w normie EN 15587.
e) Ziarna przegrzane podczas suszenia
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „ziaren przegrzanych podczas
suszenia” zawarta w normie EN 15587.
3. Ziarna porośnięte
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „ziaren porośniętych” zawarta w normie
EN 15587.
4. Różnorodne zanieczyszczenia
a) Obce nasiona
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „obcych nasion” zawarta w normie
EN 15587.
Za nasiona szkodliwe uważa się nasiona toksyczne dla ludzi i zwierząt, nasiona
utrudniające czyszczenie i mielenie zbóż i nasiona wpływające na jakość produktów
wytwarzanych ze zbóż.
b) Ziarna uszkodzone
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „ziaren uszkodzonych” zawarta
w normie EN 15587.
Do tej grupy zalicza się również ziarno uszkodzone na skutek samoistnego wydzielania
ciepła lub zbyt intensywnego suszenia. Wspomniane ziarna są w pełni rozwinięte, a ich
warstwa osłonowa ma barwę od szarobrązowej do czarnej, podczas gdy po przekrojeniu
jądro charakteryzuje się zabarwieniem od żółtawo-szarego do brązowo-czarnego.
W normie EN 15587 w przypadku pszenicy definicja „ziaren porażonych fuzariozą” jest
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zawarta w definicji „ziaren uszkodzonych”.
c) Ciała obce
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja „ciał obcych” zawarta w normie
EN 15587.
d) Plewy
e) Sporysz
f) Ziarna zbutwiałe
W przypadku pszenicy stosowana jest definicja zawarta w normie EN 15587.
g) Zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego
5. Żywe szkodniki

SPECYFICZNE CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLANIU
ZANIECZYSZCZEŃ DLA PSZENICY

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

****
RODZAJE SUBSTANCJI SKAŻAJĄCYCH ORAZ ICH DOPUSZCZALNE POZIOMY
ZAWARTOŚCI W ZIARNIE PSZENICY OFEROWANEJ DO
INTERWENCYJNEGO ZAKUPU
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.
ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 1234/2007
w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej
(Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009 r., str. 1-68, z późn. zm.), dopuszczalne poziomy
zawartości substancji skażających zostały określone dla pszenicy zwyczajnej i pszenicy
durum w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 r. ustanawiającym
procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz. Urz. UE L
37 z 13.02.1993 r., z póz. zm.) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19
grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń
w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006 r., str. 5-24, z późn. zm.).
I. MIKOTOKSYNY
Rodzaj mikotoksyny
Aflatoksyna B1
Aflatoksyny B1+B2+G1+G2
Ochratoksyna A
Deoksyniwalenol - DON
Zearalenon - ZEA
Toksyna T-2 i HT-2

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

Metoda pobierania próbek
i analizy
Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 401/2006 z 23 lutego 2006r.
(Dz.U. L 70 z 9.3.2006,
str. 12-34, z późn. zm.)

II. METALE CIĘŻKIE

Ołów (Pb)

Dopuszczalny poziom
zawartości (mg/kg)
0,2

Kadm (Cd)

0,2

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

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

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

Tabela zawiera wybrane rodzaje substancji mogących stanowić pozostałości pestycydów
w ziarnie pszenicy oraz ich NDP (najwyższe dopuszczalne poziomy), określone
w prawodawstwie UE (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm), które
posłużyły Agencji do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia tych substancji w ziarnie
zbóż oferowanych do interwencyjnego zakupu w różnych regionach kraju.
Pełny wykaz substancji mogących stanowić pozostałości pestycydów w ziarnie pszenicy oraz
ich NDP, zawiera Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów
w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,
zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z dnia 16.03.2005 r. str. 1-16,
z późn. zm.), którym Agencja posługiwać się będzie w procedurach odwoławczych, sporach.
Opłaty wnoszone na poczet badań odwoławczych w zakresie zawartości pozostałości
pestycydów, ustalane będą w oparciu o stawki określone w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
IV. SKAŻENIE RADIOAKTYWNE
Zagadnienie radioaktywnego skażenia zbóż reguluje Rozporządzenie Rady (WE)
nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów
rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej
w Czarnobylu (Dz. U. UE L 201 z dnia 30.07.2008, str.1-7 z późn. zm.), które w zbożach
określa maksymalny dopuszczalny poziom wynoszący 600 Bq/kg.
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Załącznik Nr 3 do „Warunków uczestnictwa
przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego
zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2014/2015”

Zasady wyliczania podwyższeń bądź obniżeń ceny płaconej Sprzedającemu
Zgodnie z art. 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia
2009 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych
w ramach interwencji publicznej, obowiązująca cena podlega podwyższeniu lub
obniżeniu w zależności od faktycznej jakości zboża dostarczonego przez
sprzedającego w ramach zakupów interwencyjnych.
Podwyższenie bądź obniżenie ceny dla pszenicy jest wyrażane w €/tonę i stosowane
łącznie, według poniżej przedstawionych zasad:
a) za każde 0,1% wilgotności od 13,4 %, następuje podwyższenie ceny o 0,1 €/tonę.

Podwyższenie ceny następuje do poziomu wilgotności 10% i wynosi 3,5 €/tonę.
Gdy wilgotność pszenicy jest większa bądź równa 14,1%, wówczas następuje
obniżenie ceny o 0,2 €/tonę za każde dodatkowe 0,1% wilgotności, do poziomu
wilgotności 14,5 %. (RK_1272/09 Zał.1)
b) gdy gęstość ziarna w stanie zsypnym jest mniejsza niż 76 kg/hl dla pszenicy,

zastosowanie mają przedstawione poniżej obniżenia płaconej ceny.

(RK_1272/09

Zał.1)

Rodzaj
Pszenica

Gęstość ziarna w stanie
zsypnym (kg/hl)
mniej niż 76 – 75
mniej niż 75 – 74
mniej niż 74 – 73

Obniżka ceny
(€/tonę)
0,5
1,0
1,5

c) gdy zawartość ziaren połamanych przekracza 3,0 % wówczas cena jest obniżana

o 0,05 €/tonę za każde dodatkowe 0,1 % zawartości ziaren połamanych.
d) gdy zawartość zanieczyszczeń ziarnowych przekracza 5,0 %, cena jest obniżana

o 0,05 €/tonę za każde dodatkowe 0,1% zawartości zanieczyszczeń ziarnowych.
e) gdy zawartość ziaren porośniętych przekracza 2,5 %, cena jest obniżana

o 0,05 €/tonę za każde dodatkowe 0,1% zawartości ziaren porośniętych.
f)

gdy zawartość różnorodnych zanieczyszczeń przekracza 1,0 %, cena jest
obniżana o 0,1 €/tonę za każde dodatkowe 0,1% zawartości różnorodnych
zanieczyszczeń.

g) gdy zawartość białka w pszenicy jest mniejsza niż 11,5 % następuje obniżenie

płaconej ceny interwencyjnej o określony poniżej poziom. (RK_1272/09 Zał. 1)
Zawartość białka (% w s.m.) (N×5,7)
mniej niż 11,5 do 11,0
mniej niż 11,0 do 10,5

Obniżka ceny (€/tonę)
2,5
5,0

