
 

Aneks nr 3 do Umowa  nr  ………/POPŻ/2019 z dnia …………………………… 
 
zawarty w dniu 26 sierpnia 2020 roku, pomiędzy: 
 
ORGANIZACJĄ PARTNERSKĄ O ZASIĘGU REGIONALNYM  

Nazwa organizacji  

Siedziba organizacji [pełny adres:    
ulica, kod pocztowy miejscowość] 

 

Nr KRS  

Reprezentowana przez 

 
 
 
 

zwaną dalej OPR,  
 
a 
 
ORGANIZACJĄ PARTNERSKĄ O ZASIĘGU LOKALNYM  

Nazwa organizacji  

Siedziba organizacji [pełny adres:    
ulica, kod pocztowy miejscowość] 

 

Nr KRS  

Reprezentowana przez 

 
 
 
 

zwaną dalej OPL,  
 
w dalszej części umowy OPR oraz OPL zwane są łącznie „Stronami” lub którakolwiek z nich „Stroną”. 
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Strony zgodnie ustalają i oświadczają co następuje: 
 
Mając na uwadze Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów           
dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020          
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie         
2019 z dnia 26 lutego 2019 r., zaktualizowane w dniu 13 sierpnia 2019, dalej 17 września 2019 r.,                  
dalej z 31 stycznia 2020, dalej 23 marca 2020 r., dalej 21 maja 2020 oraz Umowy nr POPŻ/O/1/2019                  
zawartej w dniu 18 grudnia 2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 31.01.2020, dalej aneksem nr 2 z                   
dnia 05.03.2020, zmieniona aneksem nr 3 z dnia 11.05.2020, aneksem nr 4 z dnia 29.06.2020,               
aneksem nr 5 z dnia 26.08.2020 pomiędzy Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] a Krajowym              
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, zwaną dalej KOWR, strony            
zgodnie ustalają i oświadczają co następuje:  

 
I. Pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

2. TERMINY DYSTRYBUCJI 
2.1.OPR przekaże OPL nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne w ramach Programu w           
okresie dystrybucji od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 r. 
2.2.OPL przekaże nieodpłatnie artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym w         
nieprzekraczalnym terminie od podpisania umowy do 30.09.2020 r.  

 
II. Pkt 4.12. otrzymuje następujące brzmienie: 

4.12. W terminie do 6 października 2020 r. OPL zobowiązana jest złożyć: 
4.12.1 „Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych za okres od          

początku trwania podprogramu do września 2020”, według wzoru określonego         
w Załączniku nr 9 do Umowy; 
 

III. W pkt 9 dodaje się pkt.  9.11, 9.12, 9.13, 9.14: 
9.11. W czasie epidemii COVID-19 dopuszcza się prowadzenie działań w ramach          

środków towarzyszących w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych         
narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, świadczonych w sposób        
indywidualny lub grupowy.  

9.12. Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju         
publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych      
bezpośrednio do odbiorców. 

9.13. Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z        
zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami       
właściwych służb. 

9.14. OPR może przekazać OPL nieodpłatnie środki ochrony osobistej [maseczki         
jednorazowe, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe, płynu dezynfekcyjne] ,       1

które należy wykorzystać do procesu dystrybucji artykułów spożywczych wśród         
osób potrzebujących w okresie do 30.09.2020 r 

 
 

IV. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
V. Niniejsze zapisy aneksu stosuje się od dnia 21.05.2020 r. tj. dnia wejścia w życie zmiany               

do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów         
dotyczące działań realizowanych w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa         

1 Niepotrzebne skreślić 
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2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej       
Potrzebującym w Podprogramie 2019 ogłoszonych w dniu 21.05.2020 r.  

VI. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 

Podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania OPR 

Podpisy osób upoważnionych  
do reprezentowania OPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczamy, iż załączniki będące integralną     
częścią aneksu do umowy otrzymaliśmy w wersji       
papierowej/elektronicznej , zapoznaliśmy się z ich     2

treścią i zobowiązujemy się je stosować. 
 
 
 
 
 
 
 

   

2 Niepotrzebne skreślić 
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