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Na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r, o wspieraniu zrównoważonego
rozwoju sektora iybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2140), wydaję wytyczne w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia
sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykottawców
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w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w okresie trwania epidemii
koronowirusa COYID-19.

Sektor rybołówstwa i akwakultury ucierpiał szczególnie z powodu zakłóceń rynku, które wynikają

}

ze znaczącego spadku popytu wskutek epidemii COVID-19. Zamknięcie miejsc sprzedaży,

i

rynków,

punktów

zbytu

i

sieci

dystrybucji

spowodowało

znaczny

spadek

cen
i wielkości sprzedaży. Spadek popytu i cen, w połączeniu z wrażliwym i złożonym charakterem
łańcucha dostaw, sprawił, żę działalność flot rybackich i producentów żywności pochodzenia
morskiego przynosi straty.

Sytuacja ta wpływa nie tylko na bieżącą sytuację rybaków, hodowców i producentów,
ale również poważnie zagraża inwestycjom w ramach operacji dofinasowanych ze środków
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, których realizacja pozwoli zmniejszyć skutki
epidemii COVlD-19, a także zapewni możliwość szybszego zapewnia efektywności gospodarczej
po zakończeniu pandemii.

W związku z ograniczeniami nakładanymi przez poszczególne rządy państw członkowskich,
mającymi na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COYID-19, wiele
przedsiębiorstw realizujących usługi, roboty budowlane i dostawy w zakresie niezbędnym
do realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014 -2020, zmuszonych było do zawieszenia
lub ograniczenia swojej działalności. W związku z trudnościami w udzieleniu zamówień
wykonawcom, Beneficjenci PO RYBY 2014 - 2020 zmuszeni są do opóźnienia realizacji

1)

niezbędnych dla nich operacji lub nawet ich zaniechania.
Niezbędne jest zapewnienie Beneficjentom maksymalnej możliwej elastyczności

w ramach
operacji współfinansowanych ze środków PO RYBY 2014 - 2020, tak aby trwająca epidemii
COYID-I9 w możliwie najmniejszym stopniu wpływała na
ich realizację, przede wszystkim
jak najszybszego dostępu do wykonawców świadczących niezbędne usługi, dostawy i roboty
budowlane.
Mając na uwadze powyższe, w dniu 8 maja 2020 r. Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014 2020 wydała wytyczne dla instytucji pośredniczących, zgodnie

z którymi, w

przypadku

zamówień przeprowadzonych w okresie od 1 lutego 2020 r.

do 31 grudnia 2020 r.9
w przypadku wystąpienia naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze", instytucje te nie powinny nakładać
korekt finansowych wynikających z Rozdziału 4. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości
kar administracyjnych za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w
ramach PO RYBY 2014 - 2020 w przypadkach, w których epidemia COVID-19 spowodowała
brak możliwości przeprowadzenia postępowania zgodnie z ww. Zasadami...
W przypadku stwierdzenia naruszenia wynikającego z Zasad konkurencyjnego wyboru
wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" dotyczącego zamówienia
udzielonego wykonawcom w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., instytucje
pośredniczące powinny wezwać Beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień, potwierdzających,
że z powodu epidemii COVTD-19 zamówienie nie mogło zostać przeprowadzone
zgodnie
z Zasadami... lub ich pełne stosowanie spowodowałoby istotne opóźnienia w realizacji operacji,
które mogłyby wpłynąć na prawidłową jej realizację.
W przypadku, gdy z wyjaśnień przedstawionych przez Beneficjenta wynikać będzie,

że dane
naruszenie spowodowane było trwającą epidemią COVID-19, instytucja pośrednicząca powinna
uzupełnić kartę weryfikacji danego zamówienia o adnotację dotyczącą powodów tego naruszenia
i odstąpić od stosowania korekty wynikającej z Rozdziału 4. Wskaźniki procentowe do obliczania
wartości kar administracyjnych za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców w ramach PO RYBY 2014 - 2020.
Mając na uwadze fakt, że na początku 2021 r. pandemia koronawirusa CIVJD-19 w Polsce nie
straciła na sile, przedłużone zostały wprowadzone w 2020 r. obostrzenia związane
z zachowaniem dystansu społecznego, które w istotny sposób wpływają na realizację operacji
przez Beneficjentów programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

!

w tym PO RYBY 2014 - 2020.

W związku z powyższym, przedłużony zostaje okres obowiązywania zawieszenia sankcjonowania
naruszeń

wynikających

z

Zasad

konkurencyjnego

wyboru

wykonawców

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii
koronowirusa COVID-19 do dnia 30 czerwca 2021. Tym samym, instytucje pośredniczące
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” nie powinny nakładać korekt finansowych
wynikających

z

Rozdziału

4.

Wskaźniki

procentowe

do

obliczania

wartości

kar administracyjnych za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
w ramach PO RYBY 2014 - 2020 w przypadkach, w których epidemia COVJD-19 spowodowała
brak możliwości przeprowadzenia postępowania zgodnie z ww. Zasadami... w przypadku
zamówień przeprowadzonych od 1 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Jednocześnie przekazuję zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, dostosowane do niniejszych wytycznych w sprawie
przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń, uwzględniające doprecyzowania
wynikające z audytu Instytucji Audytowej, uszczegółowiające procedurę w przypadku
dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zmiany Zasad... dotyczą:
Dodano rozdział 5. Zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad

1)

konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo
i Morze" w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-l9, uwzględniający wydane w tym
zakresie wytyczne;
2)

Zgodnie z sugestią Instytucji Audytowej doprecyzowano, że Zasad... nie stosuje

się do zamówień udzielonych po dwukrotnym nieskutecznym spełnienie procedury, o której
mowa w rozdziale 2, pkt 1 lub 2 albo po zamieszczeniu zapytania ofertowego na dedykowanym
portalu ARiMR www.portatogloszen.arimr.gov.pl po którym Beneficjent nie otrzymał ani jednej
ważnej oferty, o ile warunki ujęte w zapytaniu ofertowym nie zostaną zmienione w istotny
sposób;
3)

od

i

Zgodnie z sugestią Instytucji Audytowej doprecyzowano zdanie dotyczące wyjątków
stosowania

Zasad...,

poprzez

bezpośrednie

odniesienie,

że

obowiązek

i
ł

opisania

i udokumentowania powodów zastosowania wyjątku od stosowania Zasad... odnosi się jedynie

i

do rozdziału 3 i stanowi katalog zamknięty;
4)

Doprecyzowano niedookreślony wcześniej tryb postępowania w przypadku zastosowania

trybu przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym określonych

i

w przepisach o zamówieniach publicznych poprzez odniesienie, że w przypadku udzielenia
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym
w przepisach o zamówieniach publicznych, zamówienie będzie oceniane zgodnie z procedurami
dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”;
5)

W związku z wejściem w tycie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.) zmieniono odniesienia w Zasadach

poprzez
odwołanie do przepisów o zamówieniach publicznych, zamiast określonych przepisów ustawy;
6)
Poprawiono błędną numerację w Rozdziale 4. Wskaźniki procentowe do obliczenia
wartości kar administracyjnych za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców w ramach PO RYBY 2014-2020;

7)

Zmieniono logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na logo

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
8) Znowelizowano publikator ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
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Rozdzielnik:
Pani Halina Szymańska - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Pan Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Pan Piotr Calbecki - Marszalek Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
Pan Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego,
Pani Elżbieta Polak—Marszałek Województwa Lubuskiego,
Pan Grzegorz Schreiber- Marszałek Województwa Łódzkiego,
Pan Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego,
Pan Adam Struzik —Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Pan Andrzej Buła — Marszałek Województwa Opolskiego,
Pan Władysław Ortyl — Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Pan Artur Kosicki — Marszalek Województwa Podlaskiego,
Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego,
Pan Jakub Chełstowski - Marszalek Województwa Śląskiego,
Pan Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Pan Gustaw Brzezin -Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego,

f

Pan Marek Woźniak- Marszalek Województwa Wielkopolskiego,
Pan Olgierd Geblewicz — Marszałek Województwa Zachodnionomors kiego.
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Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”
i

r

Data:
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Podpis:
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Rozdział 1 Zasady, ogólne

Zgodnie <z fozpoiz^d.źęniarfii rwykdnawqzym| .db.^uśtewy. -o wspieraniu; zrównoważonego
• irbżwoju'sektora [rybackiego ,z udziałem Europejśkiegó, Funduszu iMorskiego T Rybackiego
(Dż: U. - z 2020 f., -póz. .2140),-umowab: dofinansowanienakłada^ na ^beneficjenta .obowiązek
żaćnowąnia^kontójrencyjnegb trybu wyboru: wykonawców
^zadań;'ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
:Niniejsze; ZasabyAristąnowią -doprecyzoyyanie Zasad:., zdnia 16 września ,2019 t, mają
zastosowanie, do umów o^dófinansbwahie.'wlramaćhi Programu Operacyjnego -^Rybactwo
i Morze" zawartych po dniu 30.września 2019r,
~
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iW przypabkuwcześńiej zawartych' umów,;Benefjęjenc| mqgą;zgfósić instytucji, pośredniczącej
etfęć‘rozliczania Mmóyweń;ńąVpodstawięfnini^śzyćh'Żasąd;-.„^aVpddśtaMe'bświddczeńia
złóżbnegowraz ż wnioskiemo płatność; W przyfTadku brakutakięgożgfós^nia; .obowiązujące
będą dia nich Zasady.w brzmieniu dotychczasowym T:
»

f

• Zasady konkurencyjnego v^bSTu'^
są w,ramach wszystkich zamówień
,w ramach;Programu,Óperacyjnegb[iRybactwb'i Morze”.”
t W, {przypadku .-beneficjentów, jnje, będących; podmiotami zobowiązanymi dó stosowania
; przepisów dotyczących zamovyM^^^jej]stóŚÓwahia bbejmuje:t
'
. ...... .
(
^
_
w
1)' 'W’ przypadku[ zamówień powyżej: kwbtyZO 00Ó złotych -netto :dbikwoty;50 000 złotych
_ :netto -przedstawieńie. trzech,ofert wraz.ż wńiośkierfTd płatność albo zastosowanie
vwyrhogów określonych wrozdżisle 2:
2) W przypadkujzamówień pbWyźęj-SO 000 Złotych>;hettd - Zastosowanie.;vphbgów
^
' 'okfeśłohych «w,fqzciźiale 2.
•

1

i
r

j.W (każdym przypadkuj, iw" iktórym Beneficjenci: ^udzielą AŻamówienia,, niają obowiązek
i uddkumęntówąniąi {pozostawienia;! •śladu^ rewizyjnego),- :że* .przeprowadzone przez7 nich
! pqstępowariia:zapewriiły,konkurencyjny"tryb wyboru :vvykbhawcÓw.:'
W przypadku beneficjentów będących podmiotami Zobowiązanymi dostosowania przepisów"
dotyczących zamówień publicznych, w przypadku zamówień otwartości niepfzekrąćżających
wartości od: której '.wymagane jest ichr stosowanie albo w:ramach zamówień wyłączonych ze
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stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zakres stosowania Zasad,..
obejmuje:
1) przeprowadzenie zamówienia zgodnie z wewnętrzną procedurą dokonywania
zamówień, albo
2) zastosowanie wymogów określonych w rozdziale 2.
Przeprowadzenie zamówienia zgodnie z wewnętrzną procedurą dokonywania zamówień
zapewnia spełnienie przez Beneficjenta wymogów w zakresie konkurencyjności w co najmniej
takim stopniu jak przy stosowaniu niniejszych zasad. Beneficjent zobowiązany jest do opisania
i udokumentowania przeprowadzonego zamówienia w sposób zapewniający, że wewnętrzna
procedura jest nie mniej rygorystyczna w zakresie zapewnienia konkurencyjności niż niniejsze
zasady.
W przypadku, gdy kilka zamówień w ramach jednej operacji dotyczy tej samej kategorii
kosztów, Beneficjent powinien je zsumować na potrzeby obliczenia wartości zamówienia.
Wartości poszczególnych zamówień powinny zostać zsumowane, w przypadku łącznego
spełnienia następujących przesłanek:
1) usługi, dostawy lub roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
2) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
3) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.
Sposób przeprowadzenia szacowania zamówienia powinien zostać udokumentowany
na piśmie, w celu zapewnienia prawidłowej ścieżki audytu.
Sumowanie wartości poszczególnych zamówień w ramach operacji przeprowadzane jest
jedynie na potrzeby obliczenia wartości zamówienia, a w konsekwencji na potrzeby ustalenia
minimalnych wymogów, jakie Beneficjent powinien spełnić realizując te zamówienia zgodnie
z niniejszymi wytycznymi. Sumowanie wartości zamówień nie powinno skutkować łączeniem
tych zamówień w jedno zamówienie.
W celu zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu mniejszych podmiotów, Beneficjent
zobowiązany jest do podziału zamówienia na tyle części, ile jest potencjalnie możliwe.
W przypadku niedokonania podziału zamawiający musi uzasadnić i udokumentować
przyczyny braku podzielenia zamówienia.

i

Należy przy tym pamiętać, że niewielkie trudności, niewielkie koszty, nieznaczne problemy ze
skoordynowaniem działań wykonawców, a w szczególności wygoda zamawiającego nie
stanowią wystarczającego powodu braku podziału zamówienia na części.
Podział zamówienia na części byłby niewłaściwy przede wszystkim w przypadkach,
gdy Beneficjent stwierdzi, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi
trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
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W celu :zaćhówania^J<onl<urencyjnego wyboru yyykonawców./Beńe^ięjerit riie może udzielać
•zamóWjenia podmiotom ^powiązanym z ńim^ipspbpwo TlUb kapitałowo, ’z zastrzeżeniem
ii 'd6^^§5ymTnie"oti^rn^ją;^ynej'ważńejófeńy.':
; jprzez tpowi^żartla’ {kapitałowe lub osobowe (rozumie Jśię wzajemne, powiązania ;między
iBenefićjeńtem'lub Osobami upoważnionymiOo zaciągania zobowiązań włmiehiu Benaficienta
rlub. ośóbamii wykonującymi,w‘irriieńiu Beneficjenta'iCżynhÓśĆi związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykpnawcy ą wykonawcą, polegające w szczególności
. .na:*
uczestnićŻeniurwOpolce jate wspólnik spółki cywilnej 1ut5'spółki osobowej;
2)' posiadaniu :fco najmniej 10 % udziatów lub akćji;w'kapitale;innegd podmiotu;
3)“ półńieniu “(funkcji'członka''organu inadzófćźegó, .(kontrolnego Jubjzarządzająćego,
prokurenta ^pełnomocnika;
;4): pozostawaniu; *w
związku (małżeńskim;
w, stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w.* liniii .prostej, pokrewieństwa!' Jub powinowactwa
w lińii{ {bocznej ,do drugiego stopnia- iluB‘ ;w.: ;stosunku przysposobienia,
i
i

opieki lubkurateli.
.......
v ... -

i

...........

iBenepcjęnt umieszcza,infprmącję(na temat zakresu wykiucZertią;w zapytaniu Ofertowym,

!;

j .W przypadku;'gdy. Beneficjent nie totrzyma żadnej ,oferty, widwócłi“kolejnych 'postępowaniach
Juty wpłynęły tylko oferty, podlegające" sodrzucehiU, dopuszcza; sirizawarćie Pmowy z
! wykonawcą będącym ^podmiotem -^powiązanym z Beneficjentem.- -Zawarcie umowy z
po^tntótęm,;(pównąząnym; może mięćrtmiejsce jedynie wtedy,;{gdy wniosek Beneficjenta
uzasadniający' występowanie. 'Obiektywnych, (przesłanek; (źe-ma jtynku nie istnieje! inny
potencjalny wykonawca: danego zamówienia-Zostanie zaakceptowany Jprzez instytucje
pośrędnic^^ztaórpe^
Rozdzjaf2 ^mowieh]apoWyż«śj 50 000 złotychirietto
! WjprZypadku (Zamówień powyżej;’50 000 iźłótyćh netto; Beneficjent jest zobowiązany
! db:
,1 jjupubjiczniehia (zapytania jofertówegóńa stronie iritemętówęji Beneficjenta: lub 'branżowej
stronie,internetowejto zasięgu'.ogólnopplśkim (zapewniającej Wyższy, stopień.;,upublicznienia
dTa j'potehcjaihych^^ko1^wców»:ńiźi;Strona jnternetpwą'lBęnefićjentai)Tfwraz Z .wysłani em
i/zapytania ofertowego do co ńajrrińiej dwóchl potencjalnychvtykpnawców, p ile na rynku istnieje
“dWóch potencjalnych wykóńaWcówdanego zamówienia,;albo
■

i *

•

■

............................................................................. ..........................................

'

,2) jwysłania1 Zapytania ofertowego■ do: co najmniej {pięciu, potencjalnych wykonawców,
Jodle; na tyfiku!istńieje;pięciU:poteh<^^
......
*3) zamieszczenia “Zapytania
ofertowego
www.pdrtaloglószen.ar imrtdoWpi: albo
- T-
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4) przedstawienia udokumentowanego opisu działań podjętych przez Beneficjenta w celu
zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, w przypadku zamówień
przeprowadzonych nie później niż w dniu 8 czerwca 2018 r.
Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:

<

1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium,
3) Termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej
niż 7 dni od dnia następnego po ogłoszeniu zapytania ofertowego (w przypadku
modyfikacji zapytania ofertowego, termin powinien zostać wydłużony do co najmniej 7
dni od dnia następnego po ogłoszeniu zmodyfikowanego zapytania ofertowego );
4) Informację o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo;
5) Informację o unieważnieniu postępowania w przypadku braku złożenia co najmniej
dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. W przypadku zamieszczenia zapytania
ofertowego na dedykowanym portalu ARiMR, Beneficjent może nie zawierać w
zapytaniu ofertowym tej klauzuli i dokonać wyboru wykonawcy na podstawie jednej
oferty;
6) Informację, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Beneficjent nie
zastrzeże inaczej w zapytaniu ofertowym, oferta powinna zostać odrzucona
w następujących przypadkach:
• Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
• Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału
w postępowaniu ofertowym,.
• Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo tub osobowo
z beneficjentem za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w niniejszych
Zasadach ....
• Jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym
Postępowanie powinno zostać udokumentowane protokołem.
Protokół jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawcy. Protokół powinien zawierać co najmniej:

i

f
i

1) informację, do jakich potencjalnych wykonawców Beneficjent wysłał zapytanie
ofertowe;
2) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta;
3) wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do Beneficjenta oraz z podaniem tych
danych z ofert, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny ofert;
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4) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oraz o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium;
5) przyczyny odrzucenia ofert przez Beneficjenta;
6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
7) datę sporządzenia protokołu i podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej
przez Beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
8) Informację o przyczynach braku podziału zamówienia na części
9) następujące załączniki:
treść zapytania ofertowego,
potwierdzenie wysłania zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców,
potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej,
złożone oferty, wraz z ofertami odrzuconymi,
oświadczenie o braku powiązań z wybranym wykonawcą,
dokumenty z szacowania wartości zamówienia,
wewnętrzny regulamin przeprowadzania zamówień, do stosowania przepisów
dotyczących zamówień publicznych, w przypadku zamówień o wartości nie
przekraczających wartości od której wymagane jest ich stosowanie albo w ramach
zamówień wyłączonych z ze stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

W przypadku, gdy Beneficjent zdecyduje się zamieścić zapytanie ofertowe na dedykowanym
portalu ARiMR www.portaloqloszen.arimr.qov.pl. niezwłocznie po zakończeniu postępowania
w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji beneficjent prowadzący postępowanie na portalu ogłoszeń
ARiMR, zamieszcza na ww. portalu informację o:
1) wyborze wykonawcy oraz wykaz złożonych ofert albo
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Beneficjent zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia postępowania
w przypadku, gdy potencjalni wykonawcy nie złożyli co najmniej dwóch ofert zgodnych
z zapytaniem ofertowym, z wyjątkiem zamieszczenia ogłoszenia na dedykowanym portalu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku, gdy z rozeznania rynku dokonanego przez Beneficjenta wynika,
że na rynku istnieje mniejsza liczba potencjalnych wykonawców danego zamówienia
niż wynika z obowiązków nałożonych na Beneficjenta w niniejszym rozdziale, dopuszcza
się wysłanie zapytań ofertowych do mniejszej liczby potencjalnych wykonawców, wyłącznie
na wniosek Beneficjenta uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku
nie istnieje więcej potencjalnych wykonawców danego zamówienia. Wniosek musi zostać
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zaakceptowany przez instytucję pośredniczącą, z którą Beneficjent zawarł umowę
o dofinansowanie.
Opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców, w przypadku zamówień przeprowadzonych nie później niż w dniu 8 czerwca
2018 r., powinien zapewniać, że:
1) Została zachowana uczciwa konkurencja, równe traktowanie wykonawców oraz
przejrzystość;
2) Środki w ramach PO RYBY 2014 -2020 zostały wydatkowane w sposób celowy,
oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, zapewniając optymalny
dobór metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów;
3) Czynności związane z udzieleniem zamówienia zostały wykonane z zapewnieniem
bezstronności i obiektywizmu.
Sporządzony przez Beneficjenta opis winien zawierać:
• opis indywidualnych kryteriów jakimi kierował się beneficjent przy wyborze wykonawców
np. cena, czas realizacji zamówienia, dodatkowe koszty czy jakość itp.;
• sposób dokonania rozeznania rynku np. poprzez przeglądanie stron internetowych, udział
w targach branżowych, zapoznanie się z broszurami reklamowymi i informacyjnymi;
• wskazanie przyczyn rezygnacji beneficjenta z wyboru poszczególnych wykonawców;
• informację, iż w wyniku dokonanego rozeznania rynku ustalono, że hie istnieje
odpowiednia liczba wykonawców mogących zrealizować przedmiot zamówienia.
Rozdział 3. Wyjątki od stosowania Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców
Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

i

i

i

1) zamówień, których przedmiotem są:
a) zamówienia mogące być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego
z następujących powodów:
- brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze,
- przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności
intelektualnej.
b) zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych,
doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, z wyłączeniem zamówień
obejmujących produkcję masową służącą osiągnięciu rentowności ekonomicznej lub
pokryciu kosztów badań i rozwoju, •
c) umowy z zakresu prawa pracy,
d) koszty transferu wiedzy i technologii,
e) usługi przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek
pocztowych;
2) zamówień w których wybór wykonawców poszczególnych zamówień nastąpił w trybie
przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych (dobrowolne stosowanie ustawy pzp,);
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3); zamówień udzielonych po dwukrotnym nieskutecznym spełnienie procedury, o której
mowa w rozdziale 2, pkt 1 lub 2 albo po zamieszczeniu zapytania Ofertówegó
na 'dedykowanym portalu ARiiVIR www.portalodiosżen.arimr.doy.pi do którym Beneficjent
nie otrzymał ani jednej ważnej Oferty, o Ile warunki ujęte w Zapytaniu ofertowym nie zostaną
.zmienione w istotny sposób;

:

W przypadku zastosowania któregokolwiek z wyjątków wymienionych w rozdziale 3,,
Beneficjent zobowiązany jest do opisania i udokumentowania powodów zastosowania
wyjątku od stosowania Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców,
W przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonegp określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
zamówienie będźiś oceniane zgodnie zprOcedurami dotyczącymi udzielania Zamówień
publicznych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
Rozdział 4, Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych
za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach PÓ
RYBY:2Ó14^02d
Wysokość kary administracyjnej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej
kary i Wysokości faktycznych kosztów kwalifikowanych dla danego zamówienia, według
Wzoru:
i

Wk - W% x Wkw x Wś
gdzie:
Wk- wysokość kary administracyjnej
Wkw. - wysokość faktycznych kosztów kwalifikowanych dla danego zamówienia
W% --wskaźnik prócehtówy natóżónej kary, żgódnie-z tabelą poniżej
'Wś - procentowa wartość dofinansowania ze środków PO RYBY 2014-2020.
W prźypadku wykrycia szeregu hafuśźeń zasad konkurencyjności w tym samym zamówieniu
nie kumuluje się kar. W przypadku wystąpienia kilku nafŁiśzeft do ustalenia wysokości kary
administracyjnej przyjmuje ;się najwyższy że wskaźników proCentówych,, jakie wg poniższej
tabel i zostaną dfa tych naruszeń ■'ustalone.
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Kategoria naruszenia
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Brak zastosowania zasad konkurencyjnego wyboru
100%
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Zastosowanie zasad dla zamówień poniżej 20 000 zł
netto, w przypadku, gdy powinny zostać
zastosowane zasady określone w rozdziale 2_____
Zastosowanie zasad dla zamówień powyżej kwoty
20 000 złotych netto do kwoty 50 000 w przypadku,
gdy powinny zostać zastosowane zasady określone
w rozdziale 2________________________________
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu
kapitałowo lub osobowo z beneficjentem, przy
braku akceptacji instytucji pośredniczącej, w
przypadku, gdy na rynku istnieją inni potencjalni
wykonawcy
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu
kapitałowo lub osobowo z beneficjentem, przy
braku akceptacji instytucji pośredniczącej, gdy na
rynku nie ma innych potencjalnych wykonawców
Brak informacji o kryteriach i sposobie oceny ofert
Określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który
odnosi się do właściwości wykonawcy, a w
szczególności do jego wiarygodności
ekonomicznej, technicznej lub doświadczenia
Nieuzasadnione użycie specyfikacji technicznych,
które nie są wymagane do realizacji zamówienia
Wybór oferty niezgodnie z kryteriami wyboru lub
zmiana tych kryteriów bez modyfikacji zapytania
ofertowego.

Ustalenie krótszych niż 7 dni terminów składania
ofert.
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100%

25%

100%

25%
25%

25%

25%

25%
100% - w przypadku
terminu krótszego niż 1
dzień
25% - w przypadku
terminu 1-2 dni
10 % - w przypadku
terminu 3-4 dni
5% - w przypadku
terminu 5-6 dni
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100% - w przypadku
terminu krótszego niż i
"dzień
Modyfikacja treści zapytania ofertowego przy braktf 25% -wprzypadku
zachowania .wystarczającego czasu na modyfikację terminu !1-2 dni
ofert'?
~
.
•10'% ■■ w przypadku
terminu 3-4 drii
5%-wprŻypadku
terminu
5>6 dni
A? ..
Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą ' dokonanie istotnej;zmiany umowy,w Stosunku dó':
'tffŚćj.ófęi^yt^ńajpódstawie którefldokonano wyboru
25%
: wykonawcy, chyba ze-rhoźliwóscl warunki
dpkohania takiej żmiariy zostałyjpirżewidżiahe^
^zapytaniu"ofertowym; i*#
♦

i

!

13.

14r
r
i
i

15;.
;

.16.
,1718.

•19/

:20.

f

Naruszeniawynikającezprzedstawionego;opisu i o
i!
działań podjętych przez! Beneficjenta w celu **
J.s
IzacKówania konkurencyjnego trybu wyboru
!
10%
wykonawców,' w przypadku 'zamówień,
1
pfżepfówadŻóńyćh riie później niż w dhiu:8 czerwca
2018 r.
__________ __1_ " "j
i
-Naruszenie w dokonaniu wyboru wykonawcy w
:
przypadku zamówień w kwocie powyżej kwoty
.25%
120 000 złotych netto do kwoty 50 000'
t

Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie
'ińterńśtowej'zgodnie;;z rozdżiałern 2 i hiewyśłahie
::
zapytania ófertowegódoób najmniej dwóch’-" ' I
ipbtericjalnyćh wykonawców * ."**«*"' *' ;
.Niezamieszczenie.ZapytahiaofeftowegoTfa stronie
Tńtemetówej zgodnie z r<«dżiałern 2^ale wysłąn|ę! ł ?
zapytania ofertowego do .dwóchlpotencjalnych7'
.wykonawców.*
»
Brak
informacjiójprZedłużemu
terminu
nadkładanie
■ dfert"
■■
.
„ ,, 7." . "
^
Niewystarczający lub nieprecyzyjny opis
Zamówienia,-powodując efekt odstfaszający
i
pótericjalnie ograniczający konkurencję^^
Zamieszczenie żapytaniąjófórtówęgo na,stronief'
Internetowej zgodńie z rózdziałeń^ 2 (ihńej ńiż portal
;ARiMR) i;niewysłanfe Zapytania ófeftówbgó;dó/cb'
'najrnniójdwócH pptóncjainyćh;v^kónatev?
Naruszenie wewnętrznej procedury,-nie ujęte-w; ”
powyższych puńktach;rpi^eż'pódmibtTzdbÓwiąŹanv

100%

25% r
110%,
’10%"

25%

J5%
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21.

22.

23.
24.

25.

;

zgodnie z art. 3 Pzp do jej stosowania, w przypadku
zamówień o wartości równej lub niższej kwocie
określonej w art. 4 pkt 8 Pzp*
Brak uzasadnienia dla braku podzielenia
zamówienia na części

Ograniczenia w dostępie do informacji przetargowej

Odmowa dostępu dla instytucji pośredniczącej do
dokumentacji przetargowej______________ ______
Brak w dokumentacji przetargowej,
uniemożliwiający potwierdzenie kluczowych
warunków postępowania_______________________
Negocjacje podczas procedury udzielania
zamówienia, w tym modyfikacja zwycięskiej oferty
podczas oceny_______________________________
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5%
25% *■ w przypadku
przekazania
dokumentacji w terminie
dfuższym niż 4 dni
10 % * w przypadku
terminu 3 dni
5% - w przypadku
terminu 2 dni
100%
25%

25%

‘Należy zastosować w przypadku, gdy naruszenia nie można przypisać do żadnej kategorii naruszeń
wymienionej w tabeli. W przeciwnym przypadku należy zastosować kategorię najbardziej zbliżoną

Rozdział 5. Zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad
konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19
W przypadku stwierdzenia naruszenia wynikającego z Zasad konkurencyjnego wyboru
wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" dotyczącego
zamówienia udzielonego wykonawcom w trwania epidemii koronawirusa COVID-19, instytucje
pośredniczące powinny wezwać Beneficjenta do przedstawienia wyjaśnień, potwierdzających,
że z powodu epidemii COVID-19 zamówienie nie mogło zostać przeprowadzone zgodnie
z Zasadami... lub ich pełne stosowanie spowodowałoby istotne opóźnienia w realizacji
operacji, które mogłyby wpłynąć na prawidłową jej realizację.
W przypadku, gdy z wyjaśnień przedstawionych przez Beneficjenta wynikać będzie, że dane
naruszenie spowodowane było trwającą epidemią COVID-19, instytucja pośrednicząca
powinna uzupełnić kartę weryfikacji danego zamówienia o adnotację dotyczącą powodów tego
naruszenia i odstąpić od stosowania korekty wynikającej z Rozdziału 4. Wskaźniki procentowe
do obliczania wartości kar administracyjnych za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu
wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014 - 2020.
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Instytucja Zarządzająca zamieszcza na- obsługiwanej, przez mą stronie internetowej
■ komunikaty określąjąęe^Szcźegófy' i czas ttwariią/ ^zawieszęn)a sankcjohowanlą Warusżeń
wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu
f Opóracyjriegó .„Rybactwo i Morze”' dotyczącego ząmMęnia-iódzieiohego-wykohawćom
w 'trwania- ^epidemii .koronawirusą COVID-19' graz wydaje "wytyczne dla instytucji
■ pośredniczących w tej sprawie
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