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wyboru wykonawcow w ramach Programu Operacyjnego
"Rybactwo i Morze"

Data:

Rozdzial 1 Zasady oqolne
Zgodnie z rozporzqdzeniami wykonawczymi do ustawy 0 wspieraniu zrownowazoneqo
rozwoju sektora rybackiego z udzialern Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Oz. U. z 2020 r., poz. 2140), umowa 0 dofinansowanie naklada na beneficjenta obowlazek
zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc6w poszczeg61nych zadan ujetych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Niniejsze Zasady ... stanowia doprecyzowanie
Zasad ... z dnia 16 wrzesrua 2019 r.,
zmienionych w dniu 15 lutego 2021 r. i maja zastosowanie do um6w 0 dofinansowanie
w ramach
Programu
Operacyjnego
.Rybactwo
Morze"
zawartych
po dniu
30 wrzesnia 2019 r.
W przypadku
wczesruej
zawartych
um6w,
Beneficjenci
rnoqa zgtosic
instytucji
posredniczacej chec rozliczania zarnowien na podstawie niniejszych Zasad ... , na podstawie
oswiadczenia zlozoneqo wraz z wnioskiem 0 platnosc, W przypadku braku takiego
zqloszenia, obowiazujace beda dla nich Zasady ... w brzmieniu dotychczasowym.
Przepisy dotyczace udzielania zarnowieri podmiotom powiazanym kapitalowo lub osobowo
obowiazuja w ramach wszystkich zarnowien udzielanych w ramach PO RYBY 2014 - 2020.
Stosowanie pozostalych czesci Zasad ... uzaleznione jest od rodzaju Beneficjenta (obowiazku
stosowania przepis6w dotyczacych zarnowien publicznych) lub wartosci udzielanego
zam6wienia.
W przypadku Beneficjent6w, nie bedacych podmiotami zobowiqzanymi
do stosowania
przepis6w dotyczacych zarnowieri publicznych, zakres stosowania Zasad ... obejmuje:
1) W przypadku zarnowien powyze] kwoty 20 000 zlotych netto do kwoty 50 000 zlotych
netto - przedstawienie trzech ofert wraz z wnioskiem 0 platnosc albo zastosowanie
wymog6w okreslonych w rozdziale 2.
2) W przypadku zamowien powyzej 50 000 zlotych netto - zastosowanie wymog6w
okreslonych w rozdziale 2.
W kazdyrn przypadku, w kt6rym Beneficjenci udziela zam6wienia,
rnaja obowiqzek
udokumentowania
(pozostawienia sladu rewizyjnego), ze przeprowadzone
przez nich
postepowania zapewnily konkurencyjny tryb wyboru wykonawc6w.
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W przypadku beneficjent6w bedacych podmiotami zobowiqzanymi do stosowania przepis6w
dotyczqcych zarnowien publicznych, w przypadku zarnowieri 0 wartosci nie przekraczajqcych
wartosci od kt6rej wymagane jest ich stosowanie albo w ramach zamowien wylaczonych ze
stosowania przepis6w dotyczacych zarnowien publicznych, zakres stosowania Zasad ...
obejmuje:
1) przeprowadzenie
zam6wienia zgodnie z wewnetrzna
procedura dokonywania
zamowien, albo
2) zastosowanie wymog6w okreslonych w rozdziale 2.
Przeprowadzenie zam6wienia zgodnie z wewnetrzna procedura dokonywania zarnowien
zapewnia
spelnienie
przez
Beneficjenta
wymog6w
w zakresie
konkurencyjnosci
w co najmniej takim stopniu jak przy stosowaniu niniejszych zasad. Beneficjent zobowiqzany
jest do opisania
i udokumentowania
przeprowadzonego
zarnowienia
w spos6b
zapewniajqcy,
ze wewnetrzna
procedura jest nie mniej rygorystyczna
w zakresie
zapewnienia konkurencyjnosci niz niniejsze zasady.
W przypadku, gdy kilka zarnowien w ramach jednej operacji dotyczy tej samej kategorii
koszt6w, Beneficjent powinien je zsurnowac na potrzeby obliczenia wartosci zam6wienia.
Wartosci poszczeg61nych zarnowien powinny zostac zsumowane, w przypadku laczneqo
spetnienia nastepuiacych przeslanek:
1) usluqi, dostawy lub roboty budowlane sa tozsarne rodzajowo lub funkcjonalnie;
2) mozliwe jest udzielenie zam6wienia w tym samym czasie;
3) rnozliwe jest wykonanie zam6wienia przez jednego wykonawce
Spos6b przeprowadzenia
szacowania zam6wienia
powinien
na pisrnie, w celu zapewnienia prawidlowej sciezki audytu.

zostac

udokumentowany

Sumowanie wartosci poszczeg61nych zarnowien w ramach operacji przeprowadzane jest
jedynie na potrzeby obliczenia wartosci zam6wienia, a w konsekwencji na potrzeby ustalenia
minimalnych wymog6w, jakie Beneficjent powinien spelnic realizujac te zam6wienia zgodnie
z niniejszymi wytycznymi. Sumowanie wartosci zarnowien nie powinno skutkowac Iaczeniem
tych zarnowleri w jedno zam6wienie.
W celu zapewnienia rnozliwosci udzialu w postepowaniu mniejszych podmiot6w, Beneficjent
zobowiqzany jest do podzialu zam6wienia na tyle czesci, ile jest potencjalnie rnozliwe.
W przypadku niedokonania podzialu zamawiajqcy musi uzasadnic i udokumentowac
przyczyny braku podzielenia zam6wienia.
Nalezy przy tym pamietac, ze niewielkie trudnosci, niewielkie koszty, nieznaczne problemy
ze skoordynowaniem dzialan wykonawc6w, a w szczeqolnosci wygoda zamawiajqcego nie
stanowia wystarczajqcego powodu braku podzialu zam6wienia na czesci,
Pcdzial zam6wienia na czesci bylby niewlasciwy przede wszystkim w przypadkach,
gdy Beneficjent stwierdzi, ze taki podzial grozi+by ograniczeniem
konkurencji albo
nadmiernymi trudnosciarni technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zam6wienia,
lub tez potrzeba skoordynowania dzialan roznych wykonawc6w realizujqcych poszczeg61ne
czesci zam6wienia mogtaby powaznie zaqrozic wlasciwernu wykonaniu zam6wienia.
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W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawcow, Beneficjent nie moze udzielac
zamowienla podmiotom powiazanyrn z nim osobowo lub kapitalowo, z zastrzezeniern
dotyczqcym nie otrzymania zadnej waznej oferty.
Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe rozumie siE? wzajemne powiqzania miedzy
Beneficjentem
lub osobami upowaznionyrni
do zaciqgania
zobowiazart
w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonujqcymi
w imieniu Beneficjenta czynnosci zwiazane
z przygotowaniem
i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcq,
polegajqce w szczeqolnosci na:
1) uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji w kapitale innego podmiotu;
3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarzadzajaceqo,
prokurenta, petnomocnika;
4) pozostawaniu
w
zwiazku
malzeriskim,
w
stosunku
pokrewienstwa
lub
powinowactwa
w
linii
prostej,
pokrewienstwa
lub
powinowactwa
w linii bocznej
do drugiego
stopnia
lub w stosunku
przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Beneficjent umieszcza inforrnacje na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym.
W przypadku, gdy Beneficjent nie otrzyma zadne] oferty w dwoch kolejnych postepowaniach
lub wplynely tylko oferty podlegajqce
odrzuceniu, dopuszcza sie zawarcie umowy
z wykonawcq bedacyrn podmiotem powiqzanym kapitatowo lub osobowo z Beneficjentem.
Zawarcie umowy z podmiotem powiqzanym kapitalowo lub osobowo rnoze miec miejsce
jedynie wtedy, gdy wniosek Beneficjenta uzasadniajqcy
wystepowanie
obiektywnych
przeslanek, ze na rynku nie istnieje inny potencjalny wykonawca (nie powiazany kapitalowo
lub osobowo z Beneficjentem) danego zarnowienia zostanie zaakceptowany przez instytucje
posredniczaca, z ktora Beneficjent zawarl urnowe 0 dofinansowanie.

Rozdziat 2 Zam6wienia powyze] 50 000 ztotych netto
W przypadku
do:

zarnowien

powyzej

50 000

zlotych

netto,

Beneficjent

jest

zobowiqzany

1) upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub branzowe]
stronie internetowej 0 zasiequ oqolnopolskirn (zapewniajqcej wyzszy stopien upublicznienia
dla potencjalnych wykonawcow niz strona internetowa Beneficjenta), wraz z wystaniem
zapytania ofertowego do co najmniej dwoch potencjalnych wykonawcow, 0 ile na rynku
istnieje dwoch potencjalnych wykonawcow danego zarnowienia, albo
2) wyslania zapytania ofertowego do co najmniej pieciu potencjalnych wykonawcow,
o ile na rynku istnieje pieciu potencjalnych wykonawc6w danego zamowienia, albo
3)

zamieszczenia

zapytania

www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

ofertowego
albo

na

dedykowanym

portalu

ARiMR

,,-
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4) przedstawienia udokumentowanego
zachowania
konkurencyjnego
trybu
przeprowadzonych
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opisu dzialari podjetych przez Beneficjenta w celu
wyboru wykonawc6w,
w przypadku
zarnowien

nie poznie] niz w dniu 8 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe powinno zawierac w szczeqolnosci:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

Opis przedmiotu zam6wienia,
Kryteria oceny oferty, inforrnacje 0 wagach punktowych
lub procentowych
przypisanych do poszczeg61nych kryteri6w oceny oferty, sposobu przyznawania
punktacji za spetnienie danego kryterium,
Termin skladania ofert, przy czym termin na zlozenie oferty powinien wynosic
nie mniej niz 7 dni od dnia nastepneqo po ogtoszeniu zapytania ofertowego (w
przypadku modyfikacji zapytania ofertowego, termin powinien zostac wydluzony do
co najmniej 7 dni od dnia nastepneqo po ogtoszeniu zmodyfikowanego
zapytania
ofertowego );
lnforrnacje
wykluczeniu
z rnozliwosci
udzielenia
zam6wienia
podmiotom
powiqzanym osobowo lub kapitatowo;
lnforrnacje
uniewaznieniu postepowania w przypadku braku zlozenia co najmniej
dw6ch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. W przypadku zamieszczenia
zapytania
ofertowego
na dedykowanym
portalu ARiMR,
Beneficjent
rnoze
nie zawierac w zapytaniu ofertowym tej klauzuli i dokonac wyboru wykonawcy
na podstawie jednej oferty;
tnforrnacje,
w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona. Jezeli Beneficjent nie
zastrzeze inaczej w zapytaniu ofertowym, oferta powinna zostac odrzucona
w nastepujacych przypadkach:

°

°

•

Jesli jej tresc nie odpowiada tresci zapytania ofertowego,

•

Jesli zostala
zlozona
przez
w postepowaniu ofertowym,.

•

Jesli zostala
z beneficjentem
Zasadach ... ,

zlozona przez podmiot

.Jesll zostala
ofertowym

ztozona

•

za

podmiot

niespelniajacy

powiazany kapitatowo lub osobowo
sytuacji
dopuszczonej
w
niniejszych

po terminie

sktadania

2) inforrnacje

do jakich
0

potencjalnych

ofert

okreslonyrn

w zapytaniu

konkurencyjnego

trybu wyboru

protokolern.

Protok6t jest dokumentem potwierdzajqcym prawidlowosc
wykonawcy. Protokol powinien zawierac co najmniej:
inforrnacje,
ofertowe;

udzialu

wyjqtkiem

Postepowanie powinno zostac udokumentowane

1)

warunk6w

wykonawc6w

Beneficjent

wystat

zapytanie

sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta;
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3) wykaz ofert, kt6re wplynely do Beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
wraz ze wskazaniem daty wplyniecia oferty do Beneficjenta oraz z podaniem tych
danych z ofert, kt6re stanowia odpowiedz na kryteria oceny ofert;
4) infcrmacje 0 wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczeg61nych
kryteri6w oceny oraz 0 sposobie przyznawania punktacji za spetnienie danego
kryterium;
5) przyczyny odrzucenia ofert przez Beneficjenta;
6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
7) date sporzadzenia
protokolu i pod pis Beneficjenta
lub osoby upowaznionej
przez Beneficjenta do podejmowania czynnosci w jego imieniu;
8) lnforrnacje 0 przyczynach braku podzlalu zam6wienia na czesci
9) nastepujace zalaczniki:
-

-

tresc zapytania ofertowego,
potwierdzenie wystania zapytan ofertowych do potencjalnych wykonawc6w,
potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej,
zlozone oferty, wraz z ofertami odrzuconymi,
oswiadczenie 0 braku powiazan z wybranym wykonawcq,
dokumenty z szacowania wartosci zam6wienia,
wewnetrzny
regulamin
przeprowadzania
zarnowren,
do stosowania
przepis6w
dotyczacych
zarnowieri
publicznych,
w przypadku
zamowien
0
wartosci
nie
przekraczajqcych wartosci od kt6rej wymagane jest ich stosowanie albo w ramach
zarnowien wylaczonych z ze stosowania przepis6w dotyczqcych zamowien publicznych.

W przypadku, gdy Beneficjent zdecyduje sie zarniescic zapytanie ofertowe na dedykowanym
portalu ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl.
niezwtocznie po zakoriczeniu postepowania
w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujeteqo w zestawieniu
rzeczowo-finansowym
operacji beneficjent prowadzqcy postepowanie na portalu oqloszen
ARiMR, zamieszcza na ww. portalu inforrnacje 0:
1) wyborze wykonawcy oraz wykaz zlozonych ofert albo
2)

odrzuceniu wszystkich ztozonych ofert oraz wykaz zlozonych ofert, albo

3)

niezlozeniu zadne] oferty, albo

4)

zakonczeniu tego postepowania bez wyboru zadnej z ofert.

Beneficjent
zobowiqzany
jest
do
ponownego
przeprowadzenia
postepowania
w przypadku, gdy potencjalni wykonawcy nie ztozyli co najmniej dw6ch ofert zgodnych
z zapytaniem ofertowym, z wyjqtkiem zamieszczenia ogtoszenia na dedykowanym portalu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku,
gdy z rozeznania
rynku dokonanego
przez Beneficjenta
wynika,
ze na rynku istnieje mniejsza liczba potencjalnych wykonawc6w danego zam6wienia
niz wynika z obowiazkow nalozonych na Beneficjenta w niniejszym rozdziale, dopuszcza

r.... II'!IS-EqS-WO

RYBACTWO
.I
')QZf

ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

sle wyslanie zapytan ofertowych do mniejszej liczby potencjalnych wykonawc6w, wylacznie
na wniosek Beneficjenta uzasadniajqcy wystepowanie obiektywnych przeslanek, ze na rynku
nie istnieje wi E?
cej potencjalnych wykonawc6w danego zam6wienia. Wniosek musi zostac
zaakceptowany
przez instytucje posredniczaca,
z ktora Beneficjent zawarl urnowe
o dofinansowanie.
Opis dzialan podjetych przez Beneficjenta w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawc6w, w przypadku zarnowien przeprowadzonych nie pozniej niz w dniu 8 czerwca
2018 r., powinien zapewniac, ze:
1) Zostala zachowana uczciwa konkurencja, r6wne traktowanie wykonawc6w oraz
przejrzystosc;
2) Srodki w ramach PO RYBY 2014 -2020 zostaty wydatkowane w spos6b celowy,
oszczedny oraz urnozliwiaiacy terminowq realizacje zadan, zapewniajqc optymalny
dob6r metod i srodkow w celu uzyskania najlepszych efekt6w z danych naktad6w;
3) Czynnosci zwiazane z udzieleniem zam6wienia zostaly wykonane z zapewnieniem
bezstrormosci i obiektywizmu.
Sporzqdzony przez Beneficjenta opis winien zawierac:
• opis indywidualnych kryteri6w jakimi kierowat sie beneficjent przy wyborze wykonawc6w
np. cena, czas realizacji zam6wienia, dodatkowe koszty czy jakosc itp.;
• spos6b dokonania rozeznania rynku np. poprzez przeglqdanie stron internetowych,
udzial w targach
branzowych,
zapoznanie
siE? z broszurami
reklamowymi
i informacyjnymi;
• wskazanie przyczyn rezygnacji beneficjenta z wyboru poszczeg61nych wykonawc6w;
• mformacje, iz w wyniku dokonanego rozeznania rynku ustalono, ze nie istnieje
odpowiednia liczba wykonawc6w mogqcych zrealizowac przedmiot zam6wienia.

Rozdzial 3. Wyjqtki od stosowania Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawc6w
Zasady konkurencyjnosci

nie stosuje sie do:

1) zarnowieri, kt6rych przedmiotem sa:
a) zam6wienia mogqce bye zrealizowane
z nastepujacych powod6w:

tylko przez jednego wykonawce

brak konkurencji ze wzqledow technicznych

0

z jednego

obiektywnym charakterze,

przedmiot zam6wienia jest objety ochrona praw wylacznych, w tym praw
wlasnosci intelektualnej.
b) zam6wienia na dostawy sa rzeczy wytwarzane wylacznie w celach badawczych,
doswiadczalnych,
naukowych
lub
rozwojowych,
z wytaczeniern
zamowien
obejmujqcych produkcje masowa sfuzaca osiqgnieciu rentownosci ekonomicznej lub
pokryciu koszt6w badan i rozwoju,
c) umowy z zakresu prawa pracy,
d) koszty transferu wiedzy i technologii,
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e) ustugi przyjmowania,
sortowania,
przemieszczania
lub doreezania
przesytek
pocztowych;
2) zarnowien w kt6rych wyb6r wykonawc6w poszczeg61nych zarnowien nastapil w trybie
przepis6w
okreslonych
w przepisach
0 zam6wieniach
publicznych
(dobrowolne
stosowanie ustawy pzp.);
3) zarnowien udzielonych po dwukrotnym nieskutecznym spetnienie procedury, 0 kt6rej
mowa w rozdziale 2, pkt 1 lub 2 albo po zamieszczeniu
zapytania ofertowego
na dedykowanym portalu ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl
po kt6rym Beneficjent
nie otrzymat ani jednej waznej oferty, 0 ile warunki ujete w zapytaniu ofertowym nie
zostana zmienione w istotny spos6b.
W przypadku zastosowania kt6regoko/wiek z wyje,tk6w wymienionych w rozdziale 3, r
Beneficjent zobowiezeny jest do opisania i udokumentowania powod6w zastosowania
wyje,tku od stosowania Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawc6w.
W przypadku
udzielenia
zam6wienia
w trybie
okrestonym
w przepisach
o zam6wieniach pub/icznych, zam6wienie bedzie oceniane zgodnie z procedurami
aotyczecym! udzielania zemowien pub/icznych w ramach Programu Operacyjnego
"Rybactwo i Morze".
Rozdziaf 4. Wskainiki procentowe do obllczenia wartoscl kar administracyjnych
za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc6w w ramach PO
RYBY 2014-2020
Wysokosc kary administracyjnej oblicza sie jako iloczyn wskaznika procentowego nalozone]
kary i wysokosci faktycznych koszt6w kwalifikowalnych dla danego zam6wienia, wedtug
wzoru:
Wk

= W%

x Wkw x Ws

gdzie:
Wk - wysokosc kary administracyjnej
Wkw. - wysokosc faktycznych koszt6w kwalifikowalnych

dla danego zam6wienia

W% - wskaznik procentowy nalozonej kary, zgodnie z tabela poruze]
Ws - procentowa wartosc dofinansowania

ze srodkow PO RYBY 2014-2020.

W przypadku wykrycia szeregu naruszen zasad konkurencyjnosci w tym samym zam6wieniu
nie kumuluje sie kar. W przypadku wystapienia kilku naruszen do ustalenia wysokosci kary
administracyjnej przyjmuje sle najwyzszy ze wskaznikow procentowych, jakie wg ponizszej
tabeli zostana dla tych naruszen ustalone.
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Kategoria naruszenia

Brak zastosowania zasad konkurencyjnego wyboru
wykonawcow
Zastosowanie zasad dla zamowien ponize] 20 000 zt
netto, w przypadku, gdy powinny zostac
zastosowane zasady okreslone w rozdziale 2
Zastosowanie zasad dla zamowleri powyzej kwoty
20 000 zlotych neUo do kwoty 50 000 w przypadku,
gdy powinny zostac zastosowane zasady okreslone
w rozdziale 2
Udzielenie zamowienia podmiotowi powlazanemu
kapitafowo lub osobowo z beneficjentem, przy
braku akceptacji instytucji posrednlczace], w
przypadku, gdy na rynku lstnleja inni potencjalni
wykonawcy

5.

Udzielenie zamowienia podmiotowi powiqzanemu
kapitatowo lub osobowo z beneficjentem, przy
braku akceptacji instytucji posredniczace], gdy na
rynku nie ma innych potencjalnych wykonawcow

6.

Brak informacji

7.

Okreslenie kryteriow oceny ofert w sposob, ktory
odnosi sie do wlasclwosci wykonawcy, a w
szczeqolnosci do jego wiaryqodnosci
ekonomicznej, technicznej lub doswladczenla

8.

9.

10.

EUfopejski Fundusz
Morski i Rybacki

0

kryteriach i sposobie oceny ofert

Nieuzasadnione uzycle specyfikacji technicznych,
ktore nie sa wymagane do realizacji zarnowlenla
Wybor oferty niezgodnie z kryteriami wyboru lub
zmiana tych kryteriow bez modyfikacji zapytania
ofertowego.

Ustalenie krotszych niz 7 dni terminow skladania
ofert.

W%

100%
100%

25%

100%

25%

25%

25%

25%

25%

100% - w przypadku
terminu krotszeqo niz 1
dzien
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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11.

Modyfikacja tresci zapytania ofertowego przy braku
zachowania wystarczajaceqo czasu na modyfikacje
ofert

12.

Niedozwolona zmiana umowy z wykonawca dokonanie istotnej zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktore] dokonano wyboru
wykonawcy, chyba ze mozliwosc i warunki
dokonania takiej zmiany zostaly przewidziane w
zapytaniu ofertowym.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Naruszenia wynikaj'lce z przedstawionego
opisu
dziatan podjetych przez Beneficjenta w celu
zachowania konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawcow, w przypadku zarnowien
przeprowadzonych nie poznie] niz w dniu 8 czerwca
2018 r.
Naruszenie w dokonaniu wyboru wykonawcy w
przypadku zamowlen w kwocie powyze] kwoty
20 000 zlotych netto do kwoty 50 000
Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie
internetowej zgodnie z rozdzialem 2 i niewyslanie
zapytania ofertowego do co najmniej dwoch
potencjalnych wykonawcow
Niezamieszczenie zapytania ofertowego na stronie
internetowej zgodnie z rozdzialern 2, ale wyslanie
zapytania ofertowego do dw6ch potencjalnych
wykonawcow.
Brak informacji 0 przedtuzenlu terminu na skladanie
ofert
Niewystarczajq_cy lub nieprecyzyjny opis
zamowienia, powodujac efekt odstraszajacy
potencjalnie ograniczajq_cy konkurencje
Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie
internetowej zgodnie z rozdzialem 2 (innej nlz portal
ARiMR) i niewyslanie zapytania ofertowego do co
najmniej dwoch potencjalnych wykonawc6w
Naruszenie wewnetrzne] procedury, nie ujete w
powyzszych punktach, przez podmiot zobowlazany

100% - w przypadku
terminu krotszego niz 1
dzieri
25% - w przypadku
terminu 1-2 dni
10 % - w przypadku
terminu 3-4 dni
5% - w przypadku
terminu 5-6 dni

25%

10%

25%

100%

25%

10%
10%

25%

5%
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23.
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25.
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do stosowania przepisow dotyczqcych zarnowien
publicznych, w przypadku zarnowien 0 wartosci nie
przekraczajqcej wartosci, od ktore] wymagane jest
ich stosowanie albo w ramach zamowien
wyfqczonych ze stosowania przepisow dotyczqcych
zamowlen publicznych*
Brak uzasadnienia dla braku podzielenia
zarnowienia na czescl

Ograniczenia w dosteple do informacji przetargowej

Odmowa dostepu dla instytucji posrednlczacej do
dokumentacji przetargowej
Brak w dokumentacji przetargowej,
unlemozliwiajacy potwierdzenie kluczowych
warunkow postepowania
Negocjacje podczas procedury udzielania
zarnowienia, w tym modyfikacja zwycieskie] oferty
podczas oceny

5%
25% - w przypadku
przekazania
dokumentacji w terminie
dluzszym niz 4 dni
10 % - w przypadku
terminu 3 dni
5% - w przypadku
terminu 2 dni
100%
25%

25%

"Nalezy zastosowac w przypadku, gdy naruszenia nie rnozna przypisac do zadne] kategorii naruszeri
wymienionej w tabeli. W przeciwnym przypadku nalezy zastosowac kateqorie najbardziej zbllzona

Rozdziaf
5. Zawieszenie
sankcjonowania
naruszeri
wynikajqcych
konkurencyjnego wyboru wykonawcow w ramach Programu Operacyjnego
i Morze" w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19

z

Zasad

.Rybactwo

W przypadku stwierdzenia naruszenia wynikajqcego z Zasad konkurencyjnego wyboru
wykonawcow
w ramach Programu Operacyjnego
.Rybactwo
i Morze" dotyczqcego
zam6wienia udzielonego wykonawcom
w trwania epidemii koronawirusa
COVID-19,
instytucje posredruczace powinny wezwac Beneficjenta do przedstawienia
wyjasnieri,
potwierdzajqcych,
ze z powodu epidemii COVID-19 zam6wienie
nie rnoqlo zostac
przeprowadzone zgodnie z Zasadami. .. lub ich peIne stosowanie spowodowatoby istotne
opoznienia w realizacji operacji, kt6re moqlyby wplynac na prawidlowa jej realizacje
W przypadku, gdy z wyjasnien przedstawionych przez Beneficjenta wynikac bedzie, ze dane
naruszenie spowodowane byte trwajaca epidernia COVID-19, instytucja posredniczaca
powinna uzupelnic karte weryfikacji danego zam6wienia 0 adnotacje dotyczaca powod6w
teqo naruszenia i odstapic od stosowania korekty wynikajqcej z Rozdzialu 4. Wskazniki
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procentowe do obliczania wartosci kar administracyjnych
za naruszenia
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc6w w ramach PO RYBY 2014 - 2020.

w zakresie

Instytucja Zarzadzajaca
zamieszcza
na obstugiwanej przez niq stronie internetowej
komunikaty okreslajace szczeqoly i czas trwania zawieszenia sankcjonowania naruszeri
wynikajqcych
z Zasad konkurencyjnego
wyboru wykonawc6w
w ramach Programu
Operacyjnego .Rybactwo i Morze" dotyczqcego zam6wienia udzielonego wykonawcom
w trwania epidemii
koronawirusa
COVID-19
oraz wydaje wytyczne
dla instytucji
posredniczacych w tej sprawie.

