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OPIS OPERACJI I W PODPROGRAMIE 2020 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 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Operacji I - zakup
żywności w procedurze zamówień publicznych – Podprogram 2020” 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 wybranych 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 KOWR w okresie od 11 maja 2020 r. do 15 grudnia
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2021 r. w ramach Operacji I – „Zakup żywności” polegał na realizacji działań
przyczyniających się do osiągnięcia ww. celów szczegółowych, a co za tym idzie do
osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest dostarczenie artykułów spożywczych
do magazynów OPR przez wykonawców wybranych w drodze przetargu, celem
dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących w ramach Operacji II „Dystrybucja
żywności wraz ze środkami towarzyszącymi” PO PŻ, realizowanej przez cztery
organizacje:


Federację Polskich Banków Żywności (FPBŻ);



Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS);



Caritas Polska;



Polski Czerwony Krzyż (PCK);

które w Podprogramie 2020 PO PŻ uczestniczyły w charakterze OPO.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 1
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził cztery postępowania w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych do
magazynów organizacji

partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020. Informacje o wynikach danego
postępowania ukazały się na stronie internetowej prowadzonych postępowań na
platformie zakupowej KOWR:
1. Postępowanie przetargowe nr 305/2020/C podzielone na 9 części w dniu:
−

21.10.2020 r. dla zadania częściowego nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,

−

04.11.2020 r. dla zadania częściowego nr 3,

−

19.11.2020 r. dla zadania częściowego nr 5,

2. Postępowanie przetargowe nr 306/2020/C podzielone na 9 części w dniu:
−

21.10.2020 r. dla zadania częściowego nr 1, 2, 9,

−

22.10.2020 r. dla zadania częściowego nr 5,

−

04.11.2020 r. dla zadania częściowego nr 3, 4, 6, 7, 8,

3. Postępowanie przetargowe nr 307/2020/C podzielone na 2 części w dniu:
–

30.10.2020 r. dla zadania częściowego nr 1, 2.

4. Postępowanie przetargowe nr 122/2021/C w dniu:
–

27.05.2021 r.
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Łącznie zawarto 21 umów z wykonawcami wybranymi w ww. postępowaniach.
Dodatkowo w dniach 25.02.2021 r., 27.05.2021 r., 31.05.2021 r., 02.06.2021 r.,
29.06.2021 r.,

KOWR podpisał z wybranymi wykonawcami 7 Aneksów (dot.

wydłużenia terminu realizacji umowy na podstawie zmiany Wytycznych IZ z dnia
17.02.2021 r.) do umów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów
organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020

Europejskiego

Funduszu

Pomocy

Najbardziej

potrzebującym

realizowanego w ramach Podprogramu 2020. Ponadto w wyniku okoliczności,
o których mowa w § 14 ust.1 lit. a Umowy z wykonawcą, tj. wyrażenia przez MRPiPS
(Instytucję Zarządzającą PO PŻ) zgody na wydłużenie terminu zakończenia dostaw
artykułu spożywczego KOWR podpisał w dniach 03.09.2021 r. i 14.09.2021 r.
z wykonawcami dostarczającymi ryż biały i kawę zbożową rozpuszczalną Aneksy do
umów wydłużające termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuł
spożywczy do 15.09.2021 r.:


umowa nr POPŻ/W/01/2020 zawarta w dniu 28.12.2020 r. z Zakładem
Produkcji Spożywczej „Jamar” Szczepaniak spółka jawna na dostawę
1 649,6640 t koncentratu pomidorowego o wartości 9 407 724,48 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/02/2020 zawarta w dniu 28.12.2020 r. z Zakładem
Produkcji Spożywczej „Jamar” Szczepaniak spółka jawna na dostawę
2 062,2000 t buraczków wiórków o wartości 6 118 538,12 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/03/2020 zawarta w dniu 10.12.2020 r. z PPHU „Rolpot”
spółka jawna Królewski i Panek na dostawę 7 362,3200 t makaronu
jajecznego świderki o wartości 18 537 585,53 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/04/2020 zawarta w dniu 16.12.2020 r. z Firmą HandlowoUsługową Danuta Będkowska na dostawę 1 472,9400 t płatków owsianych
o wartości 4 390 760,49 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/05/2020 zawarta w dniu 16.12.2020 r. z Zakładem
Przemysłu Cukierniczego „PIAST” spółka z o.o. na dostawę 589,5600 t
herbatników maślanych o wartości 3 621 372,30 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/06/2020 zawarta w dniu 18.12.2020 r. ze Spółdzielnią
Mleczarską MLEKOVITA na dostawę 10 306,8000 tys. litrów mleka UHT
o wartości 23 700 486,60 PLN brutto;
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umowa nr POPŻ/W/07/2020 zawarta w dniu 28.12.2020 r. z PAMAPOL S.A.
na dostawę 3 534,4512 t szynki drobiowej o wartości 32 123 920,07 PLN
brutto;



umowa nr POPŻ/W/08/2020 zawarta w dniu 21.12.2020 r. z Konsorcjum:
Contimax S.A. - Lider Konsorcjum; Freezco sp. z o.o. - Partner Konsorcjum na
dostawę 1 753,2576 t filetu z makreli w oleju o wartości 25 660 222,38 PLN
brutto;



umowa nr POPŻ/W/09/2020 zawarta w dniu 17.12.2020 r. z Firmą HandlowoUsługową Danuta Będkowska na dostawę 5 890,3200 t cukru białego
o wartości 15 872 056,27 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/10/2020 zawarta w dniu 17.12.2020 r. z Warmińskimi
Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. na dostawę
4 712,4000 t groszku z marchewką o wartości 15 920 254,35 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/11/2020 zawarta w dniu 28.12.2020 r. z Freezco sp. z o.o.
na dostawę 2 209,4280 t powideł śliwkowych o wartości 11 204 650,12 PLN
brutto;



umowa nr POPŻ/W/12/2020 zawarta w dniu 23.12.2020 r. z PAMAPOL S.A.
na dostawę 2 208,9600 t fasolki po bretońsku o wartości 9 170 475,35 PLN
brutto;



umowa nr POPŻ/W/13/2020 zawarta w dniu 15.01.2021 r. z UAB "GALINTA IR
PARTNERIAI" na dostawę 2 946,4000 t ryżu białego o wartości 8 792 057,60
PLN (0% VAT).
Wykonawca zrealizował dostawy ryżu białego do magazynów organizacji
partnerskich w ilości 2 400,7200 tony (co stanowi 81,48% ilości z Umowy),
o wartości 7 163 748,48 PLN (0% VAT). Niezrealizowanie przez Wykonawcę
dostaw artykułu spożywczego w ilości wskazanej w ww. umowie miało
związek z wystąpieniem COVID-19. W wydatkach uwzględniono wartość
podatku VAT w ramach WNT w wysokości 358 187,42 PLN;



umowa nr POPŻ/W/14/2020 zawarta w dniu 21.01.2021 r. z MFOODS
sp. z o.o. na dostawę 2 208,9600 t kaszy jęczmiennej o wartości 3 757 394,57
PLN brutto;
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umowa nr POPŻ/W/15/2020 zawarta w dniu 17.12.2020 r. ze Spółdzielnią
Mleczarską „MLEKPOL” w Grajewie na dostawę 2 356,5000 t sera
podpuszczkowego dojrzewającego o wartości 41 865 579,00 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/16/2020 zawarta w dniu 17.12.2020 r. z Zakładami
Mięsnymi Łuków S.A. na dostawę 1 767,7440 t szynki wieprzowej mielonej
o wartości 16 482 445,06 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/17/2020 zawarta w dniu 17.12.2020 r. z Zakładami
Mięsnymi Łuków S.A. na dostawę 472,7424 t pasztetu drobiowego
o wartości 2 352 838,93 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/18/2020 zawarta w dniu 28.12.2020 r. z Firmą HandlowoProdukcyjno-Usługową "Marlibo" Czekaj Jacek na dostawę 5 890,3200 tys. l
oleju rzepakowego o wartości 24 677 495,64 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/19/2020 zawarta w dniu 28.12.2020 r. z Freezco sp. z o.o.
na dostawę 2 120,9472 t musu jabłkowego o wartości 4 852 999,74 PLN
brutto;



umowa nr POPŻ/W/20/2020 zawarta w dniu 16.12.2020 r. z HUZAR sp. z o.o.
na dostawę 737,2000 t miodu nektarowego wielokwiatowego o wartości
10 519 475,40 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/21/2020 zawarta w dniu 02.07.2021 r. z DM „TRANSARR”
sp. z o.o. na dostawę 883,7280 t kawy zbożowej rozpuszczalnej o wartości
19 836 794,97 PLN brutto.

Działania w ramach celu szczegółowego nr 2
W celu sprawdzenia, czy dostarczane artykuły spożywcze spełniają wymagania
określone w dokumentacji przetargowej (SIWZ/SWZ) oraz umowach z wykonawcami,
w trakcie realizacji dostaw Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzał
analizę ryzyka i typowanie do kontroli dostaw i jakości artykułów spożywczych.
Kontrole dostaw i jakości artykułów spożywczych przeprowadzano w magazynach
OPR podczas dostaw artykułów spożywczych.
Kontrole obejmowały sprawdzenie:


ilości

dostarczonych

artykułów

spożywczych

(weryfikacja

zgodności

z harmonogramem dostaw oraz z dokumentacją dotyczącą danej dostawy);


prawidłowości oznakowania opakowań artykułów spożywczych (weryfikacja
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zgodności

informacji

umieszczonych

na

opakowaniach

z

wymaganiami

określonymi w umowie z Wykonawcą);


gwarancji jakości artykułów spożywczych (weryfikacja zgodności danych
zawartych w dokumencie z informacjami podanymi na opakowaniach artykułów
spożywczych).

Po przeprowadzeniu kontroli dostaw, kontroler KOWR potwierdzał dokonanie odbioru
ilościowego artykułów spożywczych przez organizację partnerską.
Ponadto, podczas kontroli pobierano próbki artykułów spożywczych do badań
jakościowych. Badania jakościowe przeprowadzano w laboratoriach Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Miały one

na

celu

sprawdzenie

czy dostarczane artykuły spożywcze spełniają wymagania jakościowe, określone
w umowach zawartych z Wykonawcami.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 3
Zgodnie z zawartymi umowami, wykonawcy zobowiązani byli dostarczać do
magazynów OPR wskazanych przez FPBŻ, PKPS, Caritas Polska oraz PCK
następujące artykuły spożywcze: koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, makaron
jajeczny świderki, płatki owsiane, herbatniki maślane, mleko UHT, szynka drobiowa,
filet z makreli w oleju, cukier biały, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, fasolka
po bretońsku, ryż biały, kasza jęczmienna, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka
wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, olej rzepakowy, mus jabłkowy, miód nektarowy
wielokwiatowy oraz kawa zbożowa rozpuszczalna.
Łącznie w ramach Podprogramu 2020 w okresie od grudnia 2020 r. do 15 września
2021 r. wykonawcy zobowiązani byli dostarczyć 63 136,8424 tony/tys. l ww.
artykułów spożywczych do magazynów OPR o łącznej wartości 309 304 729,86 PLN
brutto.
Na podstawie przekazanych przez wykonawców wniosków o częściowe/całkowite
rozliczenie umowy oraz dokumentów potwierdzających zrealizowane dostawy,
KOWR dokonał rozliczenia umów i zrealizował płatności za dostawy. Płatności były
sfinansowane w:
 85% ze środków UE (Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym);
 15% z budżetu krajowego.
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III.
W

WYNIKI PROJEKTU
ramach

postępowania

przetargowego

dostarczono

następujące

artykuły

spożywcze: koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, makaron jajeczny świderki,
płatki owsiane, herbatniki maślane, mleko UHT, szynka drobiowa, filet z makreli
w oleju, cukier biały, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku,
ryż biały - Wykonawca zrealizował dostawy do magazynów organizacji partnerskich
w ilości 2 400,720 tony (co stanowi 81,48% ilości z Umowy), kasza jęczmienna, ser
podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, olej
rzepakowy, mus jabłkowy, miód nektarowy wielokwiatowy oraz kawa zbożowa
rozpuszczalna.
Dostawy zostały zrealizowane do magazynów OPR przez:
 Zakład Produkcji Spożywczej "Jamar" Szczepaniak spółka jawna;
 PPHU "Rolpot" spółka jawna Królewski i Panek;
 Firma Handlowo-Usługowa Danuta Będkowska;
 Zakład Przemysłu Cukierniczego „PIAST” sp. z o.o.;
 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA;
 PAMAPOL S.A.;
 Contimax S.A. – Lider Konsorcjum; Freezco sp. z o.o. – Partner Konsorcjum;
 Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego sp. z o.o.;
 Freezco sp. z o.o.
 UAB „Galinta Ir Partneriai”;
 MFOODS sp. z o.o.;
 Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie;
 Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.;
 Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „MARLIBO” Czekaj Jacek;
 HUZAR sp. z o.o.;
 DM „TRANSARR” sp. z o.o.
Do magazynów OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności
dostarczono:
 902,1440 t koncentratu pomidorowego;
 1 127,7000 t buraczków wiórków;
 4 026,9600 t makaronu jajecznego świderki;
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 805,5600 t płatków owsianych;
 322,3200 t herbatników maślanych;
 5 637,6000 tys. l mleka UHT;
 1 933,1136 t szynki drobiowej;
 958,6368 t filetu z makreli w oleju;
 3 221,2800 t cukru białego;
 2 577,6000 t groszku z marchewką;
 1 208,3760 t powideł śliwkowych;
 1 208,1600 t fasolki po bretońsku;
 1 574,3200 t ryżu białego;
 1 208,1600 t kaszy jęczmiennej;
 1 289,0000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego;
 966,8160 t szynki wieprzowej mielonej;
 258,0864 t pasztetu drobiowego;
 3 221,3700 tys. l oleju rzepakowego;
 1 160,0640 t musu jabłkowego;
 402,8000 t miodu nektarowego wielokwiatowego;
 483,2640 t kawy zbożowej rozpuszczalnej.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
dostarczono:
 320,0000 t koncentratu pomidorowego;
 400,2600 t buraczków wiórków;
 1 428,5600 t makaronu jajecznego świderki;
 285,6700 t płatków owsianych;
 114,5800 t herbatników maślanych;
 1 999,4400 tys. l mleka UHT;
 685,8432 t szynki drobiowej;
 340,2720 t filetu z makreli w oleju;
 1 142,6400 t cukru białego;
 914,4000 t groszku z marchewką;
 428,6880 t powideł śliwkowych;
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 428,6400 t fasolki po bretońsku;
 356,0000 t ryżu białego;
 428,6400 t kaszy jęczmiennej;
 457,0000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego;
 343,1808 t szynki wieprzowej mielonej;
 91,8528 t pasztetu drobiowego;
 1 142,9100 tys. l oleju rzepakowego;
 411,4944 t musu jabłkowego;
 143,2000 t miodu nektarowego wielokwiatowego;
 171,5040 t kawy zbożowej rozpuszczalnej.
Do magazynów OPR wskazanych przez Caritas Polska dostarczono:
 315,3920 t koncentratu pomidorowego;
 393,9600 t buraczków wiórków;
 1 406,1600 t makaronu jajecznego świderki;
 281,2600 t płatków owsianych;
 112,5400 t herbatników maślanych;
 1 968,4800 tys. l mleka UHT;
 674,9568 t szynki drobiowej;
 334,8864 t filetu z makreli w oleju;
 1 125,3600 t cukru białego;
 900,0000 t groszku z marchewką;
 422,1360 t powideł śliwkowych;
 421,9200 t fasolki po bretońsku;
 346,4000 t ryżu białego;
 421,9200 t kaszy jęczmiennej;
 450,0000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego;
 337,4784 t szynki wieprzowej mielonej;
 90,3552 t pasztetu drobiowego;
 1 125,0900 tys. l oleju rzepakowego;
 404,9280 t musu jabłkowego;
 140,8000 t miodu nektarowego wielokwiatowego;
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 168,7680 t kawy zbożowej rozpuszczalnej.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Czerwony Krzyż dostarczono:
 112,1280 t koncentratu pomidorowego;
 140,2800 t buraczków wiórków;
 500,6400 t makaronu jajecznego świderki;
 100,4500 t płatków owsianych;
 40,1200 t herbatników maślanych;
 701,2800 tys. l mleka UHT;
 240,5376 t szynki drobiowej;
 119,4624 t filetu z makreli w oleju;
 401,0400 t cukru białego;
 320,4000 t groszku z marchewką;
 150,2280 t powideł śliwkowych;
 150,2400 t fasolki po bretońsku;
 124,0000 t ryżu białego;
 150,2400 t kaszy jęczmiennej;
 160,5000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego;
 120,2688 t szynki wieprzowej mielonej;
 32,4480 t pasztetu drobiowego;
 400,9500 tys. l oleju rzepakowego;
 144,4608 t musu jabłkowego;
 50,4000 t miodu nektarowego wielokwiatowego;
 60,1920 t kawy zbożowej rozpuszczalnej.
Łącznie w ramach projektu „Realizacja przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Operacji I - zakup żywności w procedurze zamówień publicznych –
Podprogram

2020”

dostarczono

62 591,1624

tony/tys.

l

artykułów

do

wskazanych przez OPO magazynów OPR.
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