UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014 – 2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

OPIS OPERACJI I W PODPROGRAMIE 2015 PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - obejmujący cele i wyniki realizacji projektu oraz
podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii (art. 19 ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014)

I. NAZWA PROJEKTU
Projekt „Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego Operacji I - zakup żywności
w procedurze zamówień publicznych – Podprogram 2015” w ramach Programu
Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

2014-2020

(PO

PŻ),

współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

II. CELE PROJEKTU
Cel główny projektu:
„Dostarczenie

artykułów

spożywczych

do

magazynów

organizacji

partnerskich

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

i

przeprowadzenie

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

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

dostaw

i

jakości

artykułów

spożywczych

realizowanych

przez

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

III. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany przez ARR w okresie od grudnia 2014 r. do marca 2016 r. w ramach
Operacji I – „Zakup żywności” polega na realizacji działań przyczyniających się do
osiągnięcia ww. celów szczegółowych, a co za tym idzie do osiągnięcia celu głównego
projektu, tj. dostarczenia artykułów spożywczych do magazynów OPR przez wykonawców
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wyłonionych w drodze przetargu, celem dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących
w ramach Operacji II „Dystrybucja żywności wraz ze środkami towarzyszącymi” PO PŻ,
realizowanej przez 3 organizacje:


Federację Polskich Banków Żywności,



Polski Czerwony Krzyż,



Polski Komitet Pomocy Społecznej,

które w Podprogramie 2015 PO PŻ uczestniczą w charakterze OPO.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 1
Agencja Rynku Rolnego przeprowadziła dwa postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych do magazynów organizacji
partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2015.
1. Postępowanie przetargowe 4/2015 rozstrzygnięte w dn. 01.04.2015 r.
Zawarto 10 umów z wykonawcami wyłonionymi w I postępowaniu:


umowa nr POPŻ/W/01/2015 zawarta dn. 28.04.2015r. z Firmą Handlowo-Usługową
Danuta Będkowska na dostawę 4 446,000 t cukru białego oraz 2 782,000 tys. l oleju
rzepakowego, o łącznej wartości 18 639 973,56 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/02/2015 zawarta dn. 28.04.2015r. z „Melvit” S.A. na dostawę
6 992,000 t ryżu białego o wartości 21 657 720,00 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/03/2015 zawarta w dn. 28.04.2015r. ze Spółdzielnią Mleczarską
Mlekovita na dostawę 12 327,000 tys. l mleka UHT oraz 1 770,400 t sera
podpuszczkowego dojrzewającego, o łącznej wartości 38 157 084,00 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/04/2015 zawarta w dn. 29.04.2015r. z Pamapol S.A. na dostawę
3 370,000 t mielonki wieprzowej o wartości 18 655 856,63 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/05/2015 zawarta w dn. 29.04.2015r. z Zakładem Produkcji
Spożywczej „Jamar” Szczepaniak Spółka Jawna na dostawę 2 928,900 t dżemu
truskawkowego o wartości 11 379 465,38 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/06/2015 zawarta w dn. 29.04.2015r. z Zakładem Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego „DAWTONA” Danuta Wielgomas na dostawę 3 046,000 t
groszku z marchewką oraz 1 886,000 t koncentratu pomidorowego, o łącznej
wartości 17 952 327,00 PLN brutto;
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umowa nr POPŻ/W/07/2015 zawarta w dn. 29.04.2015r. z „Agrol” Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowym Sp. z o. o. na dostawę 7 083,000 t kaszy jęczmiennej
o wartości 12 263 860,35 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/08/2015 zawarta w dn. 29.04.2015r. z Zakładami Mięsnymi
„ŁMEAT ŁUKÓW” S.A. na dostawę 4 489,700 t klopsików w sosie własnym
o wartości 14 755 399,05 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/09/2015 zawarta w dn. 29.04.2015r. z PPHU „Rolpot” Spółką
Jawną Królewski i Panek na dostawę 6 238,000 t makaronu świderki o wartości
10 938 333,00 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/10/2015 zawarta w dn. 29.04.2015r. z Grupą BGK Sp. z o. o. na
dostawę 2 560,000 t płatków kukurydzianych o wartości 7 042 560,00 PLN brutto.

2. Postępowanie przetargowe 17/2015 rozstrzygnięte w dn. 28.07.2015 r.
Zawarto 6 umów z wykonawcami wyłonionymi w II postępowaniu:


umowa nr POPŻ/W/11/2015 zawarta dn. 25.08.2015 r. z DM „TRANSARR” Sp. z o.o.
na dostawę 1 112,000 t kawy zbożowej instant, o wartości 19 935 936,00 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/12/2015 zawarta dn. 25.08.2015 r. z KOOPEROL Sp. z o.o. na
dostawę 2 505,000 t klopsików w sosie własnym o wartości 6 707 137,50 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/13/2015 zawarta dn. 25.08.2015 r. z Zakładami Mięsnymi
”ŁMEAT ŁUKÓW” S.A. na dostawę 2 498,000 t mielonki wieprzowej o wartości
13 350 561,00 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/14/2015 zawarta dn. 26.08.2015 r. z SERTOP Sp. z o.o. na
dostawę 2 125,000 t sera topionego o wartości 20 076 787,50 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/15/2015 zawarta dn. 26.08.2015 r. z TDM „ARRTRANS” S.A. na
dostawę 7 640,000 tys. l soku jabłkowego o wartości 12 826 937,34 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/16/2015 zawarta dn. 26.08.2015 r. z Firmą Handlowo-Usługową
Danuta Będkowska na dostawę 4 512,000 t cukru białego oraz 2 732,000 tys. l oleju
rzepakowego, o łącznej wartości 20 711 882,40 PLN brutto.

Działania w ramach celu szczegółowego nr 2
W celu sprawdzenia czy dostarczane artykuły spożywcze spełniają wymagania określone
w dokumentacji przetargowej (SIWZ) oraz umowach z wykonawcami, przez cały okres
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realizacji dostaw Agencja Rynku Rolnego przeprowadzała kontrole dostaw i jakości
artykułów spożywczych w magazynach OPR.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 3
Zgodnie z zawartymi umowami wykonawcy zobowiązani są zrealizować do magazynów
OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy
Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż następujące artykuły spożywcze: makaron
świderki,

ryżu

biały,

jęczmienną,

kaszę

płatki

kukurydziane,

mleko

UHT,

ser

podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem
truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy,
kawę zbożową instant, ser topiony oraz sok jabłkowy.
Łącznie w Podprogramie 2015 w okresie od maja do grudnia 2015 r.

wykonawcy

zobowiązani byli dostarczyć 83 043,000 t ww. artykułów spożywczych za kwotę
265 051 820,71 PLN brutto.
Na podstawie przekazanych przez wykonawców wniosków o częściowe/całkowite
rozliczenie umowy oraz dokumentów potwierdzających zrealizowane dostawy, ARR
dokona

rozliczenia

umów

i

zrealizuje

płatności

za

dostawy.

Płatności

będą

sfinansowane w:
 85%

ze

środków

UE

(Europejskiego

Funduszu

Pomocy

Najbardziej

Potrzebującym),
 15% z budżetu krajowego.

IV. WYNIKI PROJEKTU
I postępowanie przetargowe
W ramach I postępowania przetargowego dostarczono następujące artykuły spożywcze:
makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser
podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem
truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Dostawy zostały zrealizowane do magazynów OPR przez:
 PPHU "Rolpot" Spółka Jawna Królewski i Panek;
 "Melvit" S.A.;
 "Agrol" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.;
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 Grupę BGK Sp. z o.o.;
 Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita;
 Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego "Dawtona" Danuta Wielgomas;
 Zakład Produkcji Spożywczej "Jamar" Szczepaniak Spółka Jawna;
 Pamapol S.A.;
 Zakłady Mięsne "ŁMEAT ŁUKÓW" S.A.;
 Firmę Handlowo-Usługową Danuta Będkowska.
Do magazynów OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności
dostarczono:
 4 142,000 t makaronu świderki,
 5 106,000 t ryżu białego,
 5 606,000 t kaszy jęczmiennej,
 1 428,000 t płatków kukurydzianych,
 7 677,000 tys. l mleka UHT,
 1 241,000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego,
 2 089,000 t groszku z marchewką,
 1 264,000 t koncentratu pomidorowego,
 1 794,000 t dżemu truskawkowego,
 2 102,000 t mielonki wieprzowej,
 3 196,000 t klopsików w sosie własnym,
 2 675,000 t cukru białego,
 1 930,000 tys. l oleju rzepakowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dostarczono:
 1 659,000 t makaronu świderki,
 1 443,000 t ryżu białego,
 1 247,000 t kaszy jęczmiennej,
 981,000 t płatków kukurydzianych,
 3 588,000 tys. l mleka UHT,
 458,400 t sera podpuszczkowego dojrzewającego,
 743,000 t groszku z marchewką,
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 505,000 t koncentratu pomidorowego,
 959,400 t dżemu truskawkowego,
 1 094,000 t mielonki wieprzowej,
 1 028,500 t klopsików w sosie własnym,
 1 339,000 t cukru białego,
 644,000 tys. l oleju rzepakowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Czerwony Krzyż dostarczono:
 437,000 t makaronu świderki,
 443,000 t ryżu białego,
 230,000 t kaszy jęczmiennej,
 151,000 t płatków kukurydzianych,
 1 062,000 tys. l mleka UHT,
 71,000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego,
 214,000 t groszku z marchewką,
 117,000 t koncentratu pomidorowego,
 175,500 t dżemu truskawkowego,
 174,000 t mielonki wieprzowej,
 265,200 t klopsików w sosie własnym,
 432,000 t cukru białego,
 208,000 tys. l oleju rzepakowego.
II postępowanie przetargowe
W ramach II postępowania przetargowego dostarczono następujące artykuły spożywcze:
kawa zbożowa instant, ser topiony, sok jabłkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie
własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Dostawy zostały zrealizowane do magazynów OPR przez:
 DM „TRANSARR" Sp. z o.o.;
 SERTOP Sp. z o.o.;
 TDM "ARRTRANS" S.A.;
 Zakłady Mięsne "ŁMEAT ŁUKÓW" S.A.;
 KOOPEROL Sp. z o.o.;
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 Firmę Handlowo-Usługową Danuta Będkowska.
Do magazynów OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności
dostarczono:
 551,000 t kawy zbożowej instant,
 1 512,000 t sera topionego,
 4 465,000 tys. l soku jabłkowego,
 1 800,000 t mielonki wieprzowej,
 1 674,000 t klopsików w sosie własnym,
 3 445,000 t cukru białego,
 1 854,000 tys. l oleju rzepakowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej dostarczono:
 483,000 t kawy zbożowej instant,
 487,000 t sera topionego,
 2 691,000 tys. l soku jabłkowego,
 609,000 t mielonki wieprzowej,
 675,000 t klopsików w sosie własnym,
 953,000 t cukru białego,
 759,000 tys. l oleju rzepakowego.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Czerwony Krzyż dostarczono:
 78,000 t kawy zbożowej instant,
 126,000 t sera topionego,
 484,000 tys. l soku jabłkowego,
 89,000 t mielonki wieprzowej,
 156,000 t klopsików w sosie własnym,
 114,000 t cukru białego,
 119,000 tys. l oleju rzepakowego.
Łącznie w ramach projektu „Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego Operacji I zakup żywności w procedurze zamówień publicznych – Podprogram 2015”
dostarczono 83 043 t artykułów

spożywczych do wskazanych przez OPO

magazynów OPR.
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