Gazeta Wyborcza
Dnia 19 maja 2011 roku, we wrocławskim dodatku Gazety Wyborczej, ukazał się tekst
pt. „Przetarg dla kolegi w Agencji Współpracy Gospodarczej”.
Ze względu na niebywała łatwość manipulacji słowem, jakiej dopuścił się Harłukowicz, tekst
uniemożliwia polemikę.
Wymaga jednak odniesienia się.
1. /…/ tworzą wspólnie Centrum Przetargów i Szkoleń (CPiS) zajmujące się organizacją
postępowań i szkoleń w sprawie zamówień publicznych. To właśnie na należącej do CPiS
stronie internetowej www.zamowienia.com opublikowano warunki udziału w przetargu dla
DAWG. /…/
a)

Strona http://zamowienia.com nie należy do żadnego CPiS. Janusz Rybka nie
tworzy i nie ma wpływu bezpośredniego na treści zawarte na stronach
http://zamówienia.com. CPiS żadnymi przetargami się nie zajmuje i nie prowadzi
żadnych szkoleń. Bo żadnego CPiS po prostu nie ma.
b) Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Nie musi to być strona Zamawiającego.
c) Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych – co uczynił.
d) Zgodnie z art. 41 pkt 7 ustawy Pzp ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej
warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
2. /…/ Oferty można było składać wprawdzie do 6 maja, ale 28 kwietnia to był czwartek przed
długim weekendem, 2 maja biura raczej nie pracowały. Na skompletowanie dokumentacji
pozostawiono więc raptem dwa dni - opowiada przedsiębiorca, który chciał wziąć udział
w przetargu, ale nie zdążył. /…/
W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28 kwietnia 2011 roku - z terminem
składania ofert dnia 6 maja 2011 roku – zamieszczono 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa)
ogłoszenia, z czego na usługę identyczną z przedmiotową co najmniej 5 postępowań,
z czego 2 (dwa) we Wrocławiu.
3. /…/ Zaraz po tym wyłączyłem się z dalszych czynności – zapewnia /…/
Zgodnie z prawem, po złożeniu wniosków lub ofert, osoba podlegająca wyłączeniu
z postępowania na podstawie art. 17 ustawy Pzp wyłącza się z postępowania,
informując o tym Zamawiającego. Wyłączenie się osoby z art. 17 ustawy Pzp nawet
w przypadku pozostawania „… w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
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z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia …” –
o czym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – nie jest zbrodnią, korupcją lub
nadużyciem władzy. Takie jest rozwiązanie systemowe. I tak tez postąpiłem.
4. /…/ nietrudno się domyśleć, kto go wygra. Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena /…/
Niestety nie jest to takie proste. W wielu przypadkach za najkorzystniejsze uznawane
są oferty drugie lub trzecie w kolejności. Wynika to z faktu, że najpierw musi nastąpić
stwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a następnie badanie i ocena
ofert. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp, przez najkorzystniejszą ofertę należy
rozumieć – w przypadku jedynego kryterium cena – ofertę z najniższą ceną.
5. Co do komentarza Harłukowicza pragnę wyjaśnić, że wprowadzenie w podręczniku na
temat zamówień publicznych rozdziału o etyce, związane było to z pojęciem intelektualizmu
etycznego. Zgodnie z tym, zrozumienie czym jest dobro i zło wynika z wiedzy. „… Człowiek
wiedzący co dobre nie może czynić źle – jeśli zatem źle postępuje, oznacza to, że jego wiedza
na temat dobra jest niepełna”…”.
Natomiast Kodeks Etyki Dziennikarskiej określa, że „… Informacje powinny być
zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz
powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych
i możliwie wielostronnych źródłach …”. Jeżeli pan Harłukowicz chce pisać o etyce, to
powinien zapoznać się na początku z definicją tego słowa, by wiedzieć, że przywołane zdanie
dotyczy także i Jego. I to nawet bardziej niż mnie, bo ja nie uważam się za dziennikarza.
6. W związku z powyższym czas na komentarz w stylu i na poziomie Harłukowicza:
Wyzwanie zobowiązuje - chociaż na tak niskim poziomie nie mam doświadczenia.
„Dziennikarz śledczy” w przeciwieństwie do „organu śledczego” zobowiązany jest
stosować w swojej pracy Kodeks Etyki Dziennikarskiej. Ta subtelność, niedostrzegana
przez Harłukowicza to coś, co odróżnia krzesło od krzesła elektrycznego.
W tym wypadku Harłukowicz zapomniał, że dziennikarz nie powinien być organem.
Pozdrawiam
Krzysztof Błachut
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