
Za富acznik nr l do umowy -

Zakup urzadzeh do prowadzenia gospodarki wedrownej

UMOWA nr ………AVI2021

(りpe励iaルqり

na zakup urzadzeh do prowadzenia gospodarki wedrownej

W ramaCh mechanizmu WPR ”Wsparcie rynku produkt6w pszczelich’’

realizowanego na podstawie umovy nr 42/GW134212O20121

ZaWarta W dniu

(vy)pe加ia WZP)

POmi?dzy:

Wojew6dzki Zwiazek Pszczeiarzy, 80・874 Gdahsk, ul・ Na Stoku 48

NIP: 584-030-46-38　REGON: 190945523

(da噂ZWanym POdmiotem uprawnionym reprezentowanym przez:

1. Wceprezesa WZP　-　　Jacka Krysztofa

2. Ska「bnika WZP Zbigniewa Wiackiewicza

a

Panem/Pania

ZamieszkaIym/zam ieszkal争

PESE」/NIP :

(肋i? / nazwisko / nazwa odbioIey Sp/Zeり

(adI℃S OdbioI℃y Sp度?tu - kod, miasto, u/ica, nr domり

Weterynaryjny n「 identyfikacyjny nadany w zwiazku z prowadzeniem dziafalno§ci

nadzorowanej dotyczacej pszcz6t Iwpis do rejestru PLW

Rejonowe KoIo PszczeIarzy w

n「 konta pszczela「za do wYPtaty dota匂主

(dalej zwanym odbio「ca kohcowym urzadzeh), ZWanyCh dalej st「Onami.

§1

1. Przedmjotem umowy jest 「efundacja koszt6w zakupu nast?Pujacych urzadzeh do

P「OWadzenia gospodarki w?drownej:



2, Umowa, O kt6rej mowa w ust. 1, dotyczy zakupu urz争dzeh do prowadzenia gospodarki

W?drownej i rea=zowana jest w ramach mechanizmu ”Wspa「cie rynku p「Odukt6w

PSZCZeiich’’.

§2

1. Odbiorca kohcowy urzadzeh dokona zakupu fabrycznie nowych urzadzeh do

P「OWadzenia gospodarki w?d「ownej za kwote netto

2. Podmiot uprawniony dokona zwrotu koszt6w zakupu urz争dzeh do p「OWadzenia

gospoda「ki w?drownej na 「ZeCZ Odbiorcy kohcowego urz争dzeh w wysoko§ci do 60%

kwoty ok「e§lonej w ust. 1 pod wa「unkiem,之e kwota ta nie przekroczy kwoty wy=czonej

P「ZeZ Krajowy O§「odek Wsparcia Rolnictwa dIa danego odbio「Cy kohcowego urzadzeh.

§3

0dbiorca kohcowy urzadzeh dokona p†atno§ci za zakupione urzadzenia w fo「mie

bezgot6wkowej (P「Zelew bankowy, PrZekaz pocztowy, Pfatno§6 karta ptatnicza言tp.).

§4

Odbio「Ca kohcowy urz争dzeh o§wiadcza, Ze:

1) posiada co najmniej 25 pni pszczelich - P「Zy Zakupie urzadzeh przeznaczonych dla

POSiadaczy co najmniej 25 pni pszczeiich, ZgOdnie z zapisami Warunk6w; lub posiada co

najmniej 150 pni pszcze=ch- P「Zy Zakupie urzadzeh p「zeznaczonych dia posiadaczy co

najmniej 150 pni pszczeiich, ZgOdnie z zapisami Wa「unk6w;

2) nie ubiega† sie i nie b?dzie ubiega† sie w 「amach imych §rodk6w pubIicznych o 「efunda匂e

koszt6w zakupu urz争dzeh, kt6rych zakup jest p「Zedmiotem niniejszej umowy, W tym

inwestyQja powy之SZa nie b?dzie wspierana w ramach operacji typu: ”Mode「nizaQja

gospoda「stw rolnych”, ”Rest「ukturyzacja matych gospodarstw’’, ”Premie dla mtodych

rolnjk6w’∴,lnwestyQje odtwa「zajace potenQja† produk卸「Olnej” oraz ”Wsparcie inwestyQji

W PrZetwa「Zanie p「Odukt6w roInych, Obr6t nim=ub ich rozwOj” objetych Programem

Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z rozporz争dzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) n「 1305I2013 z dnia 17 g「udnia 2013 「・,

3) umieszcza produkty pszczeIe na rynku zgodnie z obowi争zujacymi przepisami prawa

(np. w ramach sprzeda之y bezpo§「edniej czy roiniczego handlu detaiicznego)"

§5

W celu uzyskania refunda匂i odbiorca kohcowy urzadzeh zobowiazuje sie dosta「CZy6

POdmiotowi up「awnionemu w terminie do lO〃07・2021r・ naStePujace dokumenty:

1)　po§wiadczone za zgodno§6 z oryginatem przez odbio「C? kohcowego urzadzeh

CZytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kse「Okopie

faktur/rachunk6w dokumentuj争ce poniesione wydatki, OkreSlajace m.in・ tyP

zakupionego u「zadzenia, naZW? PrOducenta, iIo§6 o「az cen? jednostkowa, ZgOdnych

Z PrZePisami ustawy z dnia = marca 2004 r. o podatku od towar6w i usfug (Dz. U.

Z2018 r. poz. 2174, ZP6Zn. zm.),
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2) po§wiadczone za zgodno§6　z oryginatem przez odbio「ce kohcowego u「z争dzeh

CZytelnym imieniem i nazwiskiem lub p「acownika KOWR Iub ARiMR dwie kse「Okopie

dokument6w potwie「dzajacych dokonanie p†atno§ci w formie bezgot6wkowej

(Vrylacznie: PrZelewy bankowe, PrZekazy pocztowe, P†atnoSci karta pfatnicz争言tp.). Nie

Wymagaja potwierdzenia za zgodno§6　z orygina†em dokumenty potwie「dzajace

Wykonanie dyspozyQji droga eIekt「oniczna zawie「ajace adnota匂?,之e zostaly

SPO「Zadzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagaja dodatkowych

POdpis6w o「az stempIa bankowego,

3) w p「ZyPadku zakupu przyczep (iawet) do p「zewozu u= - PO§wjadczone za zgodno§6

Z O「ygina†em przez odbiorc? kohcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem lub

PraCOWnika KOWR Iub ARiMR dwie kse「Okopie dokument6w potwie「dzajacych

「ejestraQje przyczepy o「az poiisy ubezpieczenia OC p「zyczepy,

4) po§wiadczone za zgodno§6 z o「ygina†em czyteInym imieniem i nazwiskiem dwie kopie

dokument6w potwie「dzaj争cych,之e odbiorca kohcowy umieszcza produkty pszczeie na

rynku zgodnie z obowiazujacymi p「zepisami prawa (np. w 「amach sprzeda之y

bezpo§redniej czy roIniczego handiu detalicznego).

§6

Odbiorca kohcowy urzadzeh zobowiazany jest do:

1) oznakowania urzadzenia napisem ”KOWR一「Ok zakupu” w spos6b trvafy, umO之Iiwiajacy

jego identyfikaQje przez okres 5 iat,

2) utrzymywania u「zadzeh w nale之ytym stanie technicznym przez ok「es 5 1at, =czac od roku

nast?Pujacego po 「Oku, W kt6「ym zakohczono 「ea=zaQj? umOWy. Urzadzenia zakupione

W ramaCh niniejszej umowy, W dniu kontroIi, PrZePrOWadzanej u odbio「Cy kohcowego

musz争znajdowa6 si? W jego posiadaniu,

3) p「zechowywania 「zeczowej i finansowej dokumentaQji zwiazanej z 「ealizacj争niniejszej

umowy, PrZeZ Okres 5 1at, licz争c od 「oku nast?Puj争cego po 「Oku, W kt6rym zakohczono

「ealizacje umowy,

4) w przypadku zakupu przyczep (Iawet) do przewozu ul主ZaWierania um6w ubezpjeczenia

OC ka之dego 「oku przez okres 5 1at, ‖czac od 「Oku nast?Puj争cego po 「Oku, W kt6rym

Zakohczono reaIizaqi? umOWy,

5) dostarczenia do podmiotu up「awnionego dokument6w dodatkowych niezb?dnych KOWR

do prawid†owego wyiiczenia kwoty refundady,

6) poddania si? WSZelkim kont「OIom przeprowadzanym przez KOWR, ime upowa之nione

instytuQje, jak r6wnie之　O「gany Komisji Europejskiej o「az przedstawicie=　podmiotu

uprawnionego.

§7

1. Odbiorca kohcowy urzadzeh ponosi odpowiedziaino§6 mate「iaina wobec podmiotu

uprawnionego, W P「ZyPadku nieprzestrzegania zobowiazah umownych wynikaj争cych

Z ninie」SZe」 umOWy.
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2. W p「zypadku roszczeh Krajowego O§rodka Wsparcia Rolnictwa wobec podmiotu

up「awnionego wynikajacych z nieprzestrzegania przez odbio「Ce kohcowego urzadzeh

Warunk6w niniejszej umowy, Odbiorca kohcowy u「z争dzeh zobowi争zany jest zw「6ci6 na

konto podmiotu uprawnionego kwot? WIw roszczeh.

§8

Kwota 「efundaQji, O kt6「ej mowa w § 2 ust. 2 nie zostanie p「zyznana w przypadku gdy:

1) odbiorca kohcowy urzadzeh nie z†o之y podmiotowi up「awnionemu dokument6w,

O kt6「ych mowaw § 5, Wterminie ok「e§ionym w § 5,

2) zto之One dokumenty, O kt6rych mowa w § 5 sa nieprawid†owe, niekompIetne, nieczytelne

iub nieodpowiadajace wymaganiom ok「e§lonym w § 5,

3) odbio「Ca kohcowy u「z争dzeh uniemo之ijwi przep「OWadzenie kontro=, O kt6rych mowa

W§6pkt6),

4) odbio「Ca kohcowy u「z争dzeh dosta「CZy† fa†szywe dokumenty w　∞iu uzyskania

dofinansowania,

5) w dniu kont「oii odbio「ca kohcovy nie bedzie posiada川zycznie zakupionego urzadzenia,

6) Krajowy O§「odek Wsparcia Rolnictwa zakwestionuje wyptat? refundaQji dia odbio「cy

kohcowego urzadzeh,

7) ceny zakupu urzadzeh do prowadzenia gospodarki wed「OWnej na fakturach/rachunkach

dosta「czonych do podmiotu uprawnionego znacznie odbiegaja od cen 「ynkowych.

§9

Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewa之no§ci.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow争maj争zastosowanie przepisy kodeksu

CyWiinego.

§11

Wszeikie spo「y i watpliwo§c白akie moga wynikna6 p「zy wykonaniu nInle」SZej umowy, St「Ony

b?da sta「a†y si? rOZStrZygn争6　na d「Odze poIubownej. W przypadku nieosiagnIeCIa

POrOZumienia, StrOnOm P「ZySluguje prawo dochodzenia 「OSZCZeh na drodze postepowania

PrZed s争dem powszechnym.

§12

Umow? SPO「Zadzono w dw6ch jednob「zmiacych egzemplarzach po jednym dla kaZdej ze

St「°n.

§13

Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania 」e」 PrZeZ Obie st「Ony.

ODBIORCA KONcowY URZADZEN
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PODMIOT UPRAWNIONY


