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Przetarg z komputera

Zbigniew Kacprzyk

Obowiązująca od kilku lat ustawa o zamówieniach publicznych podzieliła bezpośrednio zainteresowanych na grupy
zwolenników i zaciekłych przeciwników. W każdej z nich mamy przedstawicieli po mistrzowsku wykorzystujących
interpretację zapisów ustawy na swoją korzyść. Nie wdając się w szczegóły, można śmiało stwierdzić, że obowiązek
organizowania przetargów niewątpliwie uczynił rynek bardziej przejrzystym, ale korupcji niestety nie
wyeliminował. Zbyt łatwo można przeprowadzić przetarg ze zwycięzcą wybranym z góry. Sposobów jest na to kilka
i nie miejsce je tutaj wymieniać.

Studiując ustawę o zamówieniach publicznych można poczuć niedosyt. Ustawodawca nie w pełni wykorzystał
medium, jakim jest Internet. Znaczna część społeczeństwa korzysta z sieci, której popularność wzrasta z każdym
rokiem. Internet, mimo wielu wad, jest jednak najtańszym środkiem przekazu informacji. Bardzo dobrze nadaje się

do komunikacji w czasie przetargu. Co stoi na przeszkodzie, żeby stosując procedurę "zapytania o cenę"
wykorzystywać Internet? Obecnie obowiązuje "papierologia stosowana", czyli formularz wydawany przez
organizatora zapytania, na którym oferent przedstawia swoje propozycje, przykłada stempel. Potem wkłada
dokument do koperty, zakleja ją i przekazuje organizatorowi. Nie można natomiast otrzymać odpowiedzi przez
Internet.

Procedury przetargowe wymagają pewnej znajomości przepisów i nakładają na zamawiających kolejne obowiązki.
Przeprowadzenie przetargu bywa często czynnością żmudną i wymagającą wielu dokumentów.
Rozwiązaniem problemów obsługi przetargów jest nowa grupa programów. Są w niej zarówno programy
zawierające po prostu wzory dokumentów, jak i "organizujące" całe przedsięwzięcie przetargowe. Ułatwiają one
prace organizatorowi przetargu, a nawet do pewnego stopnia zapewniają obsługę merytoryczną. Oprogramowanie
zawierające zbiór wzorcowych dokumentów jest proste, a jego stosowanie łatwe, niestety nie ułatwiają znacząco
pracy komisji przetargowej. Oprogramowanie automatyzujące przebieg przetargu jest skomplikowane, drogie i
wymaga sprawnej sieci komputerowej i wykwalifikowanego użytkownika. Mimo to przyszłość rynku należy
prawdopodobnie do tej grupy. Aplikacje automatyzujące przebieg przetargu, z czasem sięgną do algorytmów
sztucznej inteligencji. Nietrudno wyobrazić sobie oprogramowanie, które uczy się na podstawie już
przeprowadzonych przetargów.

Do prawdziwego zaistnienia oprogramowania w komisjach przetargowych trzeba jednak woli trzech stron:
ustawodawcy, który powinien jasnością reguł zachęcać do stosowania oprogramowania, urzędników, którzy muszą
mieć minimum wiedzy informatycznej i dobrej woli, oraz twórców oprogramowania. Najłatwiej w gospodarce
rynkowej o przekonanie trzeciej grupy. Najtrudniej zdobyć świadomych użytkowników.
Niedawno wprowadzono nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych. Zakłada ona między innymi planowanie
zamówień. Dla niektórych planowanie okazało się jeszcze trudniejsze niż przeprowadzanie przetargów. Tak chyba
należy ocenić grupę uczelni, która wystąpiła o odstąpienie od ustawy o zamówieniach publicznych. Domagają się
one, żeby dla nich zrobić wyjątek i żeby ustawa o zamówieniach publicznych ich nie dotyczyła.

Czyżby uczelnie w końcu się przyznały, że czegoś nie potrafią?
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