Przetarg dla kolegi w Agencji Współpracy Gospodarczej
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Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zleciła zewnętrznemu ekspertowi przygotowanie
dokumentacji dla jednego z organizowanych przez siebie przetargów. Niedługo potem najtańszą ofertę
złożyło biuro, z którym ekspert od lat współpracuje. Zapewnia, że to przypadek
DAWG to spółka w 100 proc. należąca do marszałka województwa. Przetarg na inżyniera kontraktu dla
modernizacji nieruchomości przy ul. Kasztanowej we Wrocławiu ogłoszono 28 kwietnia. Na przygotowanie bardzo
szczegółowej dokumentacji oferentom pozostawiono niewiele czasu.
- 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.
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia agencja zleciła zewnętrznemu ekspertowi
specjalizującemu się w organizacji postępowań o zamówienia publiczne Krzysztofowi Błachutowi. Gdy 6 maja
nastąpiło otwarcie ofert, DAWG ujawnił, że za zlecenie przeznaczył 185 tys. zł. Zgłosiły się dwie firmy:
Miastoprojekt Wrocław i Biuro Inwestorskie Janusz Rybka. Oferta pierwszej opiewała na ponad 280 tys. zł, a
Rybka z ceną wstrzelił się niemal idealnie - swoje usługi wycenił na 184 500 zł.
Janusz Rybka to od lat bardzo dobry znajomy Krzysztofa Błachuta. Wspólnie uczą młodych adeptów prawa o
zamówieniach publicznych. Razem wydali kilka podręczników poświęconych tej tematyce. Współpracują również
zawodowo. Biuro Inwestorskie Rybki i należąca do Błachuta firma PTIiB IBTech 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.
O związki Błachuta z Rybką chcieliśmy zapytać prezesa DAWG Tomasza Tykierkę. Nie udało nam się z nim w
środę skontaktować. Telefonu nie odbierał, a na przekazaną prośbę o kontakt nie zareagował. W odpowiedzi na
przesłane pytania Marcin Wyszkowski z DAWG podkreśla, że nikt Krzysztofa Błachuta o związki z żadnym z
oferentów nie pytał, bo "nie było takiej potrzeby". "DAWG nie faworyzował i nie faworyzuje żadnego Wykonawcy,
procedury przetargowe są przeprowadzane z należytą starannością i pełnym zachowaniem przepisów prawa" wyjaśnił Wyszkowski.
Sam Błachut nie ukrywa, że doskonale zna Janusza Rybkę i wielokrotnie z nim współpracował. Zapewnia jednak,
że o tym, iż jego kolega złożył ofertę w przygotowywanym przez niego przetargu, dowiedział się w momencie
otwarcia ofert.
- Zaraz po tym wyłączyłem się z dalszych czynności - zapewnia. I żali się: - Janusz zrobił mi sporą przykrość, bo
postawił mnie w bardzo niekomfortowej sytuacji. Nie wiedziałem, że ma zamiar ubiegać się o to zlecenie. Bo choć
się znamy, to nie śpimy razem i na temat indywidualnych interesów prawie nie rozmawiamy. Taka sytuacja miała
miejsce po raz pierwszy. Porozmawiam z nim, by w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń. To będzie jednak
tylko prośba. Bo zabronić mu startowania w organizowanych przez mnie przetargach nie mogę.
Miastoprojekt nie chce komentować sprawy, bo przetarg nie został jeszcze oficjalnie rozstrzygnięty. Obie oferty
są teraz szczegółowo analizowane. Nawet jeśli nie będzie oceniał ich Krzysztof Błachut, nietrudno się domyśleć,
kto go wygra. Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.
Komentuje Jacek Harłukowicz: Etyka i mydło
Janusz Rybka i Krzysztof Błachut w swoich publikacjach lubią podkreślać, jak ważne w wykonywanym przez nich
zawodzie jest kierowanie się zasadami etyki. We wstępie do wydanego przez nich "Poradnika inwestora"
czytamy: "Bez mydła i etyki można żyć, jednak nasze doznania są o wiele przyjemniejsze, jeżeli przychodzi nam
spotykać się z ludźmi używającymi w codziennym życiu mydła".
W tym wypadku nawet dla tak doświadczonych fachowców obsługa kostki mydła okazał się zbyt trudna. Albo
doszli do wniosku, że są rzeczy przyjemniejsze niż czyste ręce.
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