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Najniższa cena dobija i dręczy
Język jeleni
na Kostrzy
Na Kostrzy idealne warunki do
życia odnalazł języcznik zwyczajny, niezwykle rzadko widywany w Polsce gatunek paproci.
– Z powodu bardzo długich,
niepodzielnych liści zwany bywa też językiem jelenim – przypomina Czesław Szynalik, pomysłodawca akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”.
Kostrza będzie celem kolejnej niedzielnej wyprawy. Wyruszymy o godz. 9 z przystanku
PKS na pograniczu Podłopienia
iTymbarku.Wyprawaodbędzie
się bez względu na pogodę!
Udziałjestbezpłatnyiniewymaga rejestracji – wystarczy
przyjść na miejsce zbiórki.
Na szczycie Kostrzy odprawiona zostanie tradycyjna polowa msza święta, a po niej wszyscy staną do wspólnej fotografii. Niespodzianki i konkursy,
oczywiście z nagrodami, czekać będą po zejściu na boisko
sportowe w Sadku.
Tutaj odbędzie się też zakończenie hucznie obchodzonego
Tygodnia Kultury Beskidu Wyspowego. A o godz. 19 rozpocznie się zabawa taneczna.
(DMA)

Materiał Nutella Mini Tour de Pologne

KONTROWERSJE.Wybór najtańszego wykonawcy prowadził już wiele razy do ogromnych kłopotów
Przebudowa ronda Ofiar Katynia w Krakowie trwała ponad
rok dłużej, niż przewidywała
umowa. To przedłużyło mękę
kierowców, firm i mieszkańców.
Najtańszegowykonawcęwyrzucono z budowy 4-kilometrowegoodcinkaautostradyA4.Znów
powodem były potężne opóźnienia. Rok temu nie ruszył remont
ul. Conrada w Krakowie, bo najtańszy wykonawca nie przystąpiłdorobót.Trzebabyłorozpisać
nowyprzetarg.Tokosztuje.Największe koszty są jednak gdzie
indziej:tostratyfirmimieszkańców. A są one często wyższe
od kosztów inwestycji.
Na Zachodzie powszechnie
stosuje się zasadę, że wynagrodzenie maleje wraz z przedłużaniem robót. To motywuje wykonawców. Dr Arkadiusz Radwan z Instytutu Allerhanda
zwraca uwagę, że od stu lat
tamtejsi ekonomiści i prawnicy drążą zjawisko negatywnych
skutków społecznych. W efekcie inwestor woli zaangażować
sprawnych wykonawców, niż
płacić obywatelom odszkodowania za zbyt małe tempo prac.
W Polsce nikt jeszcze nie
pozwał o to inwestora. A tylko
w obawie przed takim wydatkiem zaczną oni uwzględniać

w swych kalkulacjach koszty
przerzucane dziś na obywateli.
Wyjdzie im wtedy, że oświetlenie budowy i prowadzenie jej
na trzy zmiany jest tańsze niż
tkwienie w korku kilkuset tysięcy ludzi, pokonywanie przez milion ciężarówek wielokilometrowych objazdów oraz towarzyszący zamieszaniu dramatycz-

95 proc. – wylicza Marek Kowalski,ekspert Konfederacji Lewiatan. Dodaje, że „takie są wytyczne kontrolne Prawa zamówień
publicznych”.
Według NIK, kryterium najniższej ceny stosuje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W efekcie stawiane
przez nią warunki „nie pozwa-

Wszyscy samorządowcy przyznają
na boku, że prywatnie, np. do remontu
własnego domu, „w życiu nie zatrudniliby
najtańszych partaczy”
ny spadek dochodów lub wręcz
upadek okolicznych firm.
Na razie inwestorzy wybierają oferty najtańsze. – Zbadaliśmy publiczne przetargi w sezonie 2004/05 i wyszło nam, że 46
proc. z nich zostało rozstrzygnięte wyłącznie w oparciu o kryterium ceny. W 2010 roku było to
już ponad 90 procent – mówi
Adam Szejnfeld z sejmowej Komisji Gospodarki.
– W 2012 roku 92 proc. zamówień dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny! W przypadku robót drogowych było to

lały na wyeliminowanie firm
w trudnej sytuacji finansowej”
– pisze NIK. Normą są oferty poniżej kosztów, jak w przypadku
chińskiegoCOVEC-u(niedokończył budowy odcinka A2).
Podnosi to realne koszty budowy autostrad: są one w Polsce wyższe (9,6 mln euro za km)
niż w Niemczech (8,2 mln) czy
Danii (5,9 mln), przy czym tam
robotnicy zarabiają kilka razy
więcej, a podwykonawcy otrzymują zapłatę. Inwestycja trwa
przy tym krócej i planuje się ją
tak, by chronić interesy obywa-

teli. Jednocześnie wstarych krajach Unii kryterium ceny dominuje w tylko 30 proc. przetargów, u nas – w blisko 100 proc.
Spośród 250 przetargów rozpisanych w ostatnim roku przez
krakowski Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
(ZIKiT), tylko trzy nie zakończyły się zwycięstwem najtańszych
firm. Dotyczyły wykonania projektów graficznych i dekoracji
(„ważniejsza była technika wykonania i ostateczny wygląd”)
oraz przebudowy skrzyżowania
ul. Lema i al. Pokoju. Jak tłumaczy Michał Pyclik z ZIKiT-u,
wtymostatnimwypadkuurzędnicy odrzucili najtańszą ofertę
jako „rażąco niską” (5,5 mln zł
wobec 10 mln w kosztorysie inwestora). Pyclik zapewnia, że jeśli tylko się da, miasto stosuje
inne kryteria niż cena. Przeważnie jednak się nie da...
Andrzej Suwała z Urzędu
Gminy Dobczyce przyznaje, że
we wszystkich tegorocznych postępowaniach„głównym,awłaściwie jedynym kryterium była
cena”. To samo mówi Joanna
Gatlik-Kopciuch z UG Sułkowice. W Proszowicach tylko raz
zdarzyło się, że nie wygrała najtańsza firma: do wywozu śmieci gmina wybrała spółkę, która

zaproponowaławykonanieusługi za 343 tys. zł, odrzucając ofertę najtańszą – 1,15 zł (!).
Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski zapewnia, że
gmina stara się stawiać w przetargach takie warunki, by nie
wygrywali wykonawcy, którzy
nie sprostają zamówieniu. Bada rzetelność, kwalifikacje, efektywność i doświadczenie. Ale
w ostateczności decyduje… cena. – We wszystkich przetargach
stanowiła jedyne kryterium wyboru. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie pozostawia
wątpliwości – mówi burmistrz.
Kiedy w przetargu na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych miechowscy urzędnicy
wykluczyli najtańszego wykonawcę, ten się odwołał i KIO kazała go uwzględnić w postępowaniu. – W uzasadnieniu podano,iżzadaniemzamawiającego
jest bronić oferty najtańszej –
podkreśla Dariusz Marczewski.
Samorządowcy przyznają
zgodnie, że prywatnie, choćby do remontu domu, „w życiu
nie zatrudniliby najtańszych
partaczy”.
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