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Marszałek województwa unieważnił przetarg w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Podejrzewa,
że został ustawiony. Jak było, zbada prokuratura, do której wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa
W maju w tekście "Przetarg dla kolegi" opisaliśmy przetarg w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej na
wyłonienie inżyniera kontraktu dla modernizacji należącej do niej nieruchomości przy ul. Kasztanowej 3a-5. Do jego
organizacji agencja wynajęła zewnętrznego eksperta Krzysztofa Błachuta, który odpowiedzialny był m.in. za stworzenie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ustalenie daty jego ogłoszenia. To ostatnie jest ważne, bo
ogłoszenie o przetargu ukazało się tuż przed długim majowym weekendem, a rozstrzygnięcie miało nastąpić zaraz po nim,
co w oczywisty sposób eliminowało wiele firm, które nie zdążyły ze złożeniem oferty. Przetarg wygrało Biuro Inwestorskie
Janusz Rybka, składając ofertę, która niemal pokrywała się z tajną kwotą, którą zamawiający chciał przeznaczyć na to
zadanie. DAWG zlecenie wyceniła na 185 tys. zł, a Rybka swoją ofertę na 184,4 tys. zł. W tekście ujawniliśmy też związki
między Błachutem i Rybką: obaj doskonale się znają, napisali kilka książek, a na dodatek współpracują zawodowo.
DAWG to spółka w 100 proc. należąca do samorządu województwa. Zaraz po naszej publikacji marszałek Rafał
Jurkowlaniec nakazał wyjaśnienie sprawy. Rada nadzorcza, która badała sprawę przetargu, doszła do podobnych
wniosków co "Gazeta". Błachutowi zarzuciła, że nie poinformował spółki o swojej znajomości z Rybką.
- Mamy poważne podejrzenia co do uczciwości obu panów, dlatego zarekomendowaliśmy marszałkowi powtórzenie
przetargu, a w także rezygnację ze współpracy z panem Błachutem - mówi Małgorzata Jawor, przewodnicząca rady
nadzorczej DAWG.
Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu do tej rekomendacji się przychylił.
Ale na unieważnieniu postępowania się nie skończy. Podczas analizy dokumentacji przetargowej jedna z pracownic
DAWG odkryła, że Krzysztof Błachut bez konsultacji z przełożonymi zmienił zapisy SIWZ tak, że faworyzowały one Biuro
Inwestorskie Janusz Rybka.
Prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Tomasz Tykierko w środę wystosował w tej sprawie doniesienie
do prokuratury. Napisał w nim, że "prawdopodobne wejście przez Krzysztofa Błachuta w porozumienie z Januszem Rybką
i zorganizowanie postępowania w taki sposób, by ograniczyć rywalizację uczestników, w szczególności zaś
prawdopodobne ujawnienie wysokości wynagrodzenia przewidzianego przez DAWG dla inżyniera kontraktu, a także
samowolna modyfikacja ogłoszenia mająca - wedle przypuszczeń zarządu - na celu ułatwienie, czy nawet umożliwienie
udziału w przetargu Panu Januszowi Rybce, w sposób realny zagroziło interesom spółki". Tykierko przewiduje, że gdyby
nie krótki czas wyznaczony przez Błachuta na składanie ofert, mogłoby ich wpłynąć dużo więcej (były tylko dwie) i na
dużo mniejsze kwoty.
Marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec: - Oczekuję, że spółki podlegające samorządowi województwa będą
reprezentowały najwyższy poziom działań. Dlatego unieważnienie przetargu jest jedynym wyjściem. Czekam niecierpliwie
na ostateczne wyjaśnienie sprawy przez organy ścigania.
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