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Szanowni Państwo
W nawiązaniu do naszych wcześniejszych pism kierowanych do Państwa oraz do Marszałka
Województwa Mazowieckiego i w trosce o racjonalne wydawanie środków publicznych czujemy się
w obowiązku poinformować Państwa, że zamówienie GW-5.ZP.U.272.20.2014.AD (dotyczące
tworzenia mazowieckich baz adresowych), które było określane przez nas jako przejaw
niegospodarności i na które zostało wykonane stosowne doniesienie do prokuratury, na chwilę
obecną zamiast deklarowanych 31 tygodni (powinno się skończyć 13 marca 2015r.) trwa już
46 tygodni i niestety opóźnienie ciągle rośnie. Na dzień dzisiejszy opóźnienie jest równe już połowie
czasu deklarowanego na realizację zadania (grafika poniżej).

Jako firma doświadczona w tego typu działaniach stwierdzamy, że profesjonalna realizacja
takiego zamówienia nie powinna trwać dłużej niż 10 tygodni (bo połowa baz już istniała i należało je
jedynie zaimportować). Niepokojący jest także fakt, że do tej pory skontrolowano jedynie 39 ze 180
dostarczonych baz, a tylko 29 z nich trafiło do bieżącej aktualizacji w gminach, co stanowi jedynie
16% wszystkich baz objętych zamówieniem.
Straszenie gmin wycofujących się z projektu koniecznością zwrotu poniesionych kosztów,
w obliczu tak dużego opóźnienia, jest co najmniej nieporozumieniem, gdyż wygląda to tak, jakby
Urząd Marszałkowski większą troskę wykazywał o wypłatę dla wykonawcy niż o efekty dla gmin,
będących partnerami projektu BW i wnoszącymi w ramach projektu wkłady własne.
W przypadku tego i innych, podobnie prowadzonych, projektów niekoniecznie może to Państwa
dziwić, ale przymykanie oczu na takie prowadzenie projektów nie rozwiąże problemów, a jedynie je
wzmocni w obliczu potencjalnego zwrotu dofinansowania z UE jeśli projekty okażą się
nieprzemyślane, albo będą zawierały przejawy niegospodarności. Skąd wynikają problemy?
1. Ze złego zarządzania projektem?
2. Z niewielkiego doświadczenia wykonawcy prac?
3. Z błędnych założeń projektu?
Dodatkowo można zadać sobie pytanie, dlaczego Urząd Marszałkowski nie chciał skorzystać
z rozwiązań już działających w 240 gminach mazowieckich (tj. 76%) tylko na nowo, za dodatkowe
pieniądze, próbuje pozyskiwać coś co jest już gotowe? Czy jest w tym jakaś logika?
Jako firma doświadczona w tego rodzaju zagadnieniach znamy odpowiedzi na postawione
pytania, ale dobrze będzie jak Państwo sami na nie odpowiecie i przemyślicie, czy warto oddawać
swoje pieniądze na uczestnictwo w projektach, które są bardzo kosztowne i nie przynoszą Państwu
żadnych korzyści, a jedynie blokują możliwości samodzielnego rozwiązywania własnych problemów
w oparciu o reguły gospodarki rynkowej, które zawsze będą przynosić lepsze efekty niż działania
oparte na darmowości i rozdawnictwie.
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