Wrocław, 7 czerwca 2011 r.

Gazeta Wyborcza

Dnia 2 czerwca 2011 roku, we wrocławskim dodatku Gazety Wyborczej, ukazał się kolejny,
dotyczący mnie, tekst pt. „Prokuratura zbada, czy przetarg w DAWG był ustawiony”. Jego autorem,
podobnie jak pierwszej publikacji, jest Jacek Harłukowicz.
Tym razem Jacek Harłukowicz nie tylko manipuluje słowem. Jacek Harłukowicz kłamie w swoim
tekście.
Choć po raz kolejny trudno o polemikę, kłamstwa wymagają odniesienia się.
1. /…/ Marszałek województwa unieważnił przetarg w Dolnośląskiej Agencji Współpracy
Gospodarczej. /…/
To jest kłamstwo, ponieważ, z całym szacunkiem, ale Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, nie mógł tego uczynić. Postępowanie może unieważnić tylko i wyłącznie
Zamawiający, czyli DAWG. Nie wierzę w to, aby Marszałek Województwa Dolnośląskiego
złamał prawo.
Jednakże Harłukowicz, przekazując na łamach Gazety Wyborczej, takie twierdzenie wskazuje
(w sposób świadomy lub przez niewiedzę), że Marszałek Województwa Dolnośląskiego
złamał prawo.
2. /…/ Przetarg wygrało Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, składając ofertę, która niemal pokrywała
się z tajną kwotą, którą zamawiający chciał przeznaczyć na to zadanie. /…/
To jest drugie kłamstwo. Przetargu nikt nie mógł wygrać, gdyż według Harłukowicza został on
unieważniony przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
Natomiast „tajna kwota”, to już absolutny brak wiedzy o zamówieniach publicznych.
3. /…/ Rada nadzorcza, która badała sprawę przetargu, doszła do podobnych wniosków, co „Gazeta”.
Błachutowi zarzuciła, że nie poinformował spółki o swojej znajomości z Rybką. /…/
To jest trzecie kłamstwo. Moja znajomość z Januszem Rybką jest faktem powszechnie
znanym, którego, podczas wieloletniej współpracy z DAWG, nigdy nie ukrywałem. Pierwsze
spotkania z DAWG odbyły w Biurze Inwestorskim Janusza Rybki.
Powtórzę jednak to, co napisałem odnosząc się do pierwszego tekstu.
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 z wykonawcą, jego zastępcą prawnym
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia…” ‐ stanowi o tym art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – nie jest
zbrodnią, korupcją lub nadużyciem władzy. Takie jest rozwiązanie systemowe. I tak tez
postąpiłem.
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4. /…/ 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 /…/
To jest czwarte kłamstwo, w którym Harłukowicz zaprzecza samemu sobie.
Gdyby postępowanie było przygotowywane „pod Biuro Inwestorskie”, to zmiana ogłoszenia
nie mogłaby dotyczyć Biura Inwestorskiego. Ponadto, rzeczona zmiana, w żaden sposób nie
faworyzowała Biura Inwestorskiego. Ale, aby o tym się dowiedzieć, należy po prostu
przeczytać jawne i dostępne dla wszystkich ogłoszenie oraz zmianę ogłoszenia.
5. /…/ 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 /…/
To jest „tylko” manipulacja słowem, którą Harłukowicz zawarł w poprzednim tekście.
Powtórzę to, co już napisałem, odnosząc się do poprzedniego tekstu. Otóż 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. Na usługę identyczną
z przedmiotową ‐ co najmniej 5 postępowań, z czego 2 (dwa) postępowania we Wrocławiu.
6. /…/ W tekście ujawniliśmy też związki między Błachutem i Rybką /…/
To jest niestety nie tylko manipulacja słowem, lecz następne kłamstwo.
Według Harłukowicza współautorzy czterech książek o zamówieniach publicznych (pierwsza
z roku 2003, wszystkie dostępne na stronie http://www.zamowienia.com), wykładowcy na
kilkudziesięciu edycjach studiów podyplomowych, szkoleniowcy w różnych instytucjach,
współautorzy licznych komentarzy i opinii na tematy związane z zamówinami publicznymi tak
się ukrywali, że tylko ktoś taki, jak „dziennikarz śledczy” mógł to rozszyfrować.
Nasza znajomość sięga czasu studiów na Politechnice Wrocławskiej, czyli lat 80 poprzedniego
wieku. Nigdy nie była ukrywana. Tylko ignorant piszący na temat zamówień publicznych nie
mógł o tym wiedzieć. I ujawnił jako sensację.
Tym razem Harłukowicz nie sili się na „dowcipny” komentarz jak to miało miejsce w jego pierwszym
tekście. Będzie czekał, i to niecierpliwie, na ostateczne wyjaśnienie sprawy przez organy ścigania.
Ja także będę czekał, w przekonaniu, że dziennikarzowi nie wolno manipulować słowem, a tym
bardziej okłamywać czytelników.
Krzysztof Błachut
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