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OPIS OPERACJI I W PODPROGRAMIE 2019 PROGRAMU OPERACYJNEGO
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I. NAZWA PROJEKTU
Projekt „Realizacja przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Operacji I - zakup
żywności w procedurze zamówień publicznych – Podprogram 2019” 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;
4. Udzielenie zamówienia publicznego na środki ochrony osobistej, na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/559 z dnia 23
kwietnia 2020 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 i zmiany do
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Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej
i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego

Pomoc

z Europejskiego

Żywnościowa

Funduszu

Pomocy

2014-2020

współfinansowanego

Najbardziej

Potrzebującym

w Podprogramie 2019, w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną
zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.),
z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego
przedmiotem jest dostawa środków ochrony osobistej dla organizacji
partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 20142020 w okresie od czerwca 2020 r. do sierpnia 2020 r.

III. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany przez KOWR w okresie od 26 lutego 2019 r. do 30 listopada
2020 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 2019 PO PŻ uczestniczyły w charakterze OPO.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 1
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził postępowanie w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych do
magazynów organizacji

partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
2

Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.
Postępowanie przetargowe nr 1160/2019/C podzielone na 20 części rozstrzygnięto
w dniu:
−

18.10.2019 r. dla zadania częściowego nr 7, nr 8, nr 11 i nr 14,

−

22.10.2019 r. dla zadania częściowego nr 2 i nr 4,

−

23.10.2019 r. dla zadania częściowego nr 10 i nr 18,

−

25.10.2019 r. dla zadania częściowego nr 1, nr 6 i nr 17,

−

28.10.2019 r. dla zadania częściowego nr 3, nr 5, nr 16 i nr 20,

−

29.10.2019 r. dla zadania częściowego nr 9,

−

30.10.2019 r. dla zadania częściowego nr 12,

−

31.10.2019 r. dla zadania częściowego nr 19,

−

05.11.2019 r. dla zadania częściowego nr 13,

−

19.12.2019

r.

dla

zadania

częściowego

nr

20

(wybór

oferty

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert w związku z uchyleniem się
od

zawarcia

umowy

wykonawcy,

którego

oferta

okazała

się

najkorzystniejsza).
Ponadto, w dniu 18.10.2019 r. unieważniono zamówienie w zadaniu częściowym
nr 15.
Zawarto 19 umów z wykonawcami wybranymi w ww. postępowaniu. Dodatkowo
w dniach 05.06.2020 r., 25.06.2020 r., 03.07.2020 r., 06.07.2020 r., 07.07.2020 r.,
09.07.2020 r., 13.07.2020 r., 20.07.2020 r., 23.07.2020 r., KOWR podpisał
z wybranymi wykonawcami Aneks nr 3 (dot. wydłużeniem terminu realizacji umowy
na podstawie zmiany Wytycznych IZ z dnia 17.03.2020 r.) do umowy 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 2019:


umowa nr POPŻ/W/01/2019 zawarta w dniu 06.12.2019 r. z Warmińskimi
Zakładami Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego sp. z o.o. na dostawę
4 852,8000 t groszku z marchewką o wartości 15 511 098,78 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/02/2019 zawarta w dniu 12.12.2019 r. z Zakładem
Produkcji Spożywczej „Jamar”Szczepaniak spółka jawna na dostawę
4 852,8000 t fasoli białej o wartości 12 696 380,64 PLN brutto. Wykonawca
zrealizował dostawy fasoli białej do magazynów organizacji partnerskich
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w ilości 2 936,000 ton (co stanowi 60,50% ilości z Umowy), o wartości
7 681 456,81 PLN (brutto).
Niezrealizowanie przez Wykonawcę dostaw artykułu spożywczego w ilości
wskazanej w ww. umowie miało związek z wystąpieniem COVID-19.


umowa nr POPŻ/W/03/2019 zawarta w dniu 10.12.2019 r. z Konsorcjum:
Freezco sp. z o.o. - Lider Konsorcjum; Mfoods sp. z o.o. - Partner Konsorcjum
na dostawę 1 699,3280 t koncentratu pomidorowego o wartości 9 142 858,36
PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/04/2019 zawarta w dniu 14.12.2019 r. z Zakładem
Produkcji Spożywczej „Jamar” Szczepaniak spółka jawna na dostawę
1 592,6400 t buraczków wiórków o wartości 4 791 563,83 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/05/2019 zawarta w dniu 10.12.2019 r. z Konsorcjum:
Freezco sp. z o.o. - lider Konsorcjum; Mfoods sp. z o.o. - partner Konsorcjum
na dostawę 2 729,8440 t powideł śliwkowych o wartości 13 348 821,59
PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/06/2019 zawarta w dniu 11.12.2019 r. z Sokpol sp. z o.o.
na dostawę 6 065,280 tys. l soku jabłkowego o wartości 10 444 412,16
PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/07/2019 zawarta w dniu 09.12.2019 r. z PPHU „Rolpot”
spółka jawna Królewski i Panek na dostawę 6 823,0400 t makaronu
jajecznego o wartości 16 807 194,43 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/08/2019 zawarta w dniu 05.12.2019 r. z Firmą HandlowoUsługową Danuta Będkowska na dostawę 1 517,6000 t makaronu
kukurydzianego bezglutenowego o wartości 5 559 651,72 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/09/2019 zawarta w dniu 11.12.2019 r. z UAB „Galinta
Ir Partneriai” na dostawę 4 549,6000 t ryżu białego o wartości 12 666 086,40
PLN (z 0% VAT). W wydatkach uwzględniono wartość podatku VAT w ramach
WNT w wysokości 633 304,32 PLN;



umowa nr POPŻ/W/10/2019 zawarta w dniu 06.12.2019 r. z Firmą HandlowoUsługową Danuta Będkowska na dostawę 2 275,1280 t kaszy gryczanej
o wartości 7 116 486,63 PLN brutto;
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umowa nr POPŻ/W/11/2019 zawarta w dniu 09.12.2019 r. z DM „Transarr”
sp. z o.o. na dostawę 1 213,4600 t herbatników maślanych o wartości
10 139 798,22 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/12/2019 zawarta w dniu 11.12.2019 r. ze Spółdzielnią
Mleczarską „Mlekpol” w Grajewie na dostawę 10 612,8000 tys. l mleka UHT
o wartości 22 955 486,40 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/13/2019 zawarta w dniu 12.12.2019 r. ze Spółdzielnią
Mleczarską Mlekovita na dostawę 3 032,5000 t sera podpuszczkowego
dojrzewającego o wartości 51 232 571,25 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/14/2019 zawarta w dniu 09.12.2019 r. z Pamapol S.A. na
dostawę 4 094,3232 t szynki drobiowej o wartości 42 689 460,85 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/15/2019 zawarta w dniu 12.12.2019 r. z Zakładami
Mięsnymi Łuków S.A. na dostawę 728,8320 t pasztetu wieprzowego
o wartości 4 017 686,40 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/16/2019 zawarta w dniu 18.12.2019 r. z Konsorcjum:
Contimax S.A. -lider Konsorcjum; Freezco sp. z o.o. - partner Konsorcjum
na dostawę 2 320,7040 t filetu z makreli w oleju o wartości 34 527 863,44
PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/17/2019 zawarta w dniu 06.12.2019 r. z Firmą HandlowoUsługową Danuta Będkowska na dostawę 6 065,2800 t cukru białego
o wartości 14 994 099,99 PLN brutto;



umowa nr POPŻ/W/18/2019 zawarta w dniu 11.12.2019 r. z Firmą HandlowoUsługową Danuta Będkowska na dostawę 6 065,2800 tys. l oleju
rzepakowego o wartości 25 340 436,58 PLN brutto.



umowa nr POPŻ/W/19/2019 zawarta w dniu 24.01.2020 r. z Pamapol S.A.
na dostawę 2 578,4784 t gołąbków w sosie pomidorowym o wartości
16 206 510,29 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,
w trakcie realizacji dostaw Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzał
analizę ryzyka i typowanie do kontroli dostaw i jakości artykułów spożywczych.
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Kontrole dostaw i jakości artykułów spożywczych przeprowadzano w magazynach
OPR podczas dostaw artykułów spożywczych.1
Kontrole obejmowały sprawdzenie:


ilości

dostarczonych

artykułów

spożywczych

(weryfikacja

zgodności

z harmonogramem dostaw oraz z dokumentacją dotyczącą danej dostawy);


prawidłowości oznakowania opakowań artykułów spożywczych (weryfikacja
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, Caritas Polska, PKPS oraz PCK
następujące artykuły spożywcze: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny,
makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kaszę gryczaną, herbatniki maślane,
mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę drobiową, pasztet wieprzowy,
filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie
pomidorowym.
Łącznie w ramach Podprogramu 2019 w okresie od grudnia 2019 r. do 31 sierpnia
2020 r. wykonawcy zobowiązani byli dostarczyć 73 669,7176 tony/tys. l ww.
1

Z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnej, tj. epidemii COVID-19, kiedy kontrole dostaw i jakości zostały zawieszone od dnia
13.03.2020 r. Kontrole dostaw i jakości wznowiono od czerwca 2020 r.
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artykułów spożywczych do magazynów OPR o łącznej wartości 330 821 772,28 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.
Działania w ramach celu szczegółowego nr 4
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
którego przedmiotem była dostawa środków ochrony osobistej dla organizacji
partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2019.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane w dniu
22.07.2020 r.
Zawarto 4 umowy na dostawy środków ochrony osobistej do magazynów organizacji
partnerskich:


Umowa nr POPŻ/COVID19/1/2020 zawarta w dniu 29.07.2020 r. z Blast
Polska Kamil Luberecki, Rutkowski Nieruchomości Józef Rutkowski na
dostawę 3 159 500 sztuk rękawiczek ochronnych jednorazowych o wartości
73 837,52 PLN brutto;



Umowa nr POPŻ/COVID19/2/2020 zawarta w dniu 29.07.2020 r. z TUKAN
s.c. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann na dostawę 1 416 600 sztuk maseczek
ochronnych jednorazowych o wartości 662 118,84 PLN brutto;



Umowa nr POPŻ/COVID19/3/2020 zawarta w dniu 29.07.2020 r. z Greenie
Polska Sp. z o.o. Sp. K na dostawę 13 799 sztuk przyłbic ochronnych
wielokrotnego użytku o wartości 75 172,40 PLN brutto;



Umowa nr POPŻ/COVID19/4/2020 zawarta w dniu 29.07.2020 r. z Danlab
Danuta Katryńska na dostawę 7 999 sztuk płynu do dezynfekcji rąk
i powierzchni w opakowaniach 5 l o wartości 192 647,92 PLN brutto.
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KOWR zakupił środki ochrony osobistej na kwotę 1 003 776,68 PLN brutto.

III.
W

WYNIKI PROJEKTU
ramach

postępowania

przetargowego

dostarczono

następujące

artykuły

spożywcze: groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany
bezglutenowy, ryż biały, kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko UHT,
ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę drobiową, pasztet wieprzowy, filet z makreli
w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.
Dostawy zostały zrealizowane do magazynów OPR przez:
 Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego sp. z o.o.;
 Zakład Produkcji Spożywczej "Jamar" Szczepaniak Spółka Jawna;
 Freezco Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum; Mfoods Sp. z o.o. – Partner
Konsorcjum;
 Sokpol Sp. z o.o.;
 PPHU "Rolpot" Spółka Jawna Królewski i Panek;
 Firma Handlowo-Usługowa Danuta Będkowska;
 UAB „Galinta Ir Partneriai”
 DM „TRANSARR" Sp. z o.o.;
 Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" w Grajewie;
 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA;
 PAMAPOL S.A.;
 Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.;
 Contimax S.A. – Lider Konsorcjum; Freezco Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum;
Do magazynów OPR wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności
dostarczono:
 2 581,2000 t groszku z marchewką;
 1 610,6440 t fasoli białej;
 903,6800 t koncentratu pomidorowego;
 847,1400 t buraczków wiórków;
 1 451,7360 t powideł śliwkowych;
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 3 226,3200 tys. I soku jabłkowego;
 3 629,3600 t makaronu jajecznego;
 806,9600 t makaronu kukurydzianego bezglutenowego;
 2 420,0000 t ryżu białego;
 1 209,8160 t kaszy gryczanej;
 645,3200 t herbatników maślanych;
 5 645,5200 tys. l mleka UHT;
 1 613,0000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego;
 2 177,7984 t szynki drobiowej;
 387,3792 t pasztetu wieprzowego;
 1 234,2816 t filetu z makreli w oleju;
 3 226,3200 t cukru białego;
 3 226,2300 tys. l oleju rzepakowego;
 1 371,1248 t gołąbków w sosie pomidorowym.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
dostarczono:
 970,8000 t groszku z marchewką;
 573,4760 t fasoli białej;
 339,9680 t koncentratu pomidorowego;
 318,3600 t buraczków wiórków;
 546,1560 t powideł śliwkowych;
 1 213,2000 tys. I soku jabłkowego;
 1 364,7200 t makaronu jajecznego;
 303,5200 t makaronu kukurydzianego bezglutenowego;
 909,6000 t ryżu białego;
 454,8960 t kaszy gryczanej;
 242,7600 t herbatników maślanych;
 2 122,5600 tys. l mleka UHT;
 606,5000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego;
 819,0720 t szynki drobiowej;
 145,7664 t pasztetu wieprzowego;
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 464,1408 t filetu z makreli w oleju;
 1 213,2000 t cukru białego;
 1 213,3800 tys. l oleju rzepakowego;
 515,5488 t gołąbków w sosie pomidorowym.
Do magazynów OPR wskazanych przez Caritas Polska dostarczono:
 936,6000 t groszku z marchewką;
 536,1440 t fasoli białej;
 328,1920 t koncentratu pomidorowego;
 307,4400 t buraczków wiórków;
 526,9680 t powideł śliwkowych;
 1 170,7200 tys. I soku jabłkowego;
 1 317,1200 t makaronu jajecznego;
 292,8800 t makaronu kukurydzianego bezglutenowego;
 878,4000 t ryżu białego;
 439,3440 t kaszy gryczanej;
 234,2600 t herbatników maślanych;
 2 048,4000 tys. l mleka UHT;
 585,5000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego;
 790,0416 t szynki drobiowej;
 140,7744 t pasztetu wieprzowego;
 447,9840 t filetu z makreli w oleju;
 1 170,7200 t cukru białego;
 1 170,4500 tys. l oleju rzepakowego;
 497,9232 t gołąbków w sosie pomidorowym.
Do magazynów OPR wskazanych przez Polski Czerwony Krzyż dostarczono:
 364,2000 t groszku z marchewką;
 215,7360 t fasoli białej;
 127,4880 t koncentratu pomidorowego;
 119,7000 t buraczków wiórków;
 204,9840 t powideł śliwkowych;
 455,0400 tys. I soku jabłkowego;
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 511,8400 t makaronu jajecznego;
 114,2400 t makaronu kukurydzianego bezglutenowego;
 341,6000 t ryżu białego;
 171,0720 t kaszy gryczanej;
 91,1200 t herbatników maślanych;
 796,3200 tys. l mleka UHT;
 227,5000 t sera podpuszczkowego dojrzewającego;
 307,4112 t szynki drobiowej;
 54,9120 t pasztetu wieprzowego;
 174,2976 t filetu z makreli w oleju;
 455,0400 t cukru białego;
 455,2200 tys. l oleju rzepakowego;
 193,8816 t gołąbków w sosie pomidorowym.
Dostawy środków ochrony osobistej zostały zrealizowane do magazynów organizacji
partnerskich przez:
 TUKAN s.c. Paweł Tuczkowski, Artur Klemann;
 Blast Polska Kamil Luberecki, Rutkowski Nieruchomości Józef Rutkowski;
 Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. K;
 Danlab Danuta Katryńska;
Do magazynów OPO wskazanych przez Federację Polskich Banków Żywności
dostarczono:
 643 950 sztuk maseczek ochronnych;
 8 425 sztuk przyłbic ochronnych;
 1 545 300 sztuk rękawiczek ochronnych;
 6 476 sztuk opakowań płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Do magazynów OPO wskazanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
dostarczono:
 116 000 sztuk maseczek ochronnych;
 1 010 sztuk przyłbic ochronnych;
 301 000 sztuk rękawiczek ochronnych;
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 612 sztuk opakowań płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Do magazynów OPO wskazanych przez Caritas Polska dostarczono:
 599 800 sztuk maseczek ochronnych;
 3 895 sztuk przyłbic ochronnych;
 1 199 500 sztuk rękawiczek ochronnych;
 722 sztuk opakowań płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Do magazynów OPO wskazanych przez Polski Czerwony Krzyż dostarczono:
 56 850 sztuk maseczek ochronnych;
 469 sztuk przyłbic ochronnych;
 113 700 sztuk rękawiczek ochronnych;
 189 sztuk opakowań płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Łącznie w ramach projektu „Realizacja przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Operacji I - zakup żywności w procedurze zamówień publicznych –
Podprogram 2019” dostarczono 71 752,9176 t artykułów spożywczych oraz
4 597 898 tys. sztuk środków ochrony osobistej do wskazanych przez OPO
magazynów OPR.
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