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Warszawa, 21 maja 1990
Minister Finansów
Leszek Balcerowicz
\v'arszawa
Szanowny Panie Ministrze,
~a zlecenie ~1inisterstwa z dnia
18
maja 1990
Polskie Towar-zvs tvo
Informatyczne przeprowadz i Io analizę
progranu "Komputeryzacja Or-ganów
Skarbowych", a także w i a za cvch się z tym programem negoci acji provadzonvch
przez Ministerstwo z firmami IBM i BULL. W wyniku tej analizy stwierdzamy, ~e
cała akcja negocjacyjna przeprowadzona zostala' w dalece niewlaściwy sposób,
co uniemożliwia podpisanie kontraktu w obecnej chwili z którymkolwiek
oferentem.
Wśród wielu odstępstw od wymogów sztuki do najważniejszych należy zaniedbanie
przez stronę polską przeprowadzenia analizy wymagań uź yt kowvch st aw i anvch
przyszłemu systemowi komputerowemu, a co za tym idzie brak dokumentu
określającego
takie wymagania w zapytaniu ofertowy~. W tej sytuacji
przedstawione przez obie firmy oferty mają charakter ogó lnikowy co
uniemożliwia ich pelnąmerytoryczną ocenę. Ponadto, brak jasnej specyfikacji
wymagań z naszej strony zwalnia każego przyszlego kontrahenta z obowiązku
zadbania o uz yt kowe funkcjonowanie systemu, a nam odbiera moż Liwo ć nie
przyjęcia systemu w przypadku, gdy nie będzie on spełniał swoich funkcji. Po
zainstalowaniu określonej w umowie liczby komputerów wraz z oprogramowaniem
kontahent będzie miał prawo stwierdzić, że wywiązał się z umowy, niezależnie
od tego czy system będzie gwarantował właściwe
funkcjonowanie slużb
podatkoHych.
ś

W tej sytuacji Polskie Towar zys tvo Informatyczne uwaź a , że podpisanie
w
chwili obecnej umowy na komputeryzację or-ganów
skarbowych może doprowadzić
nie tylko do bardzo poważnych strat finansowych, ale przede wszystkim do
załamania się programu reform ze wszystkimi gospodarczymi i politycznymi tego
skutkami. Proponujemy zatem rozpoczęcie całego procesu negocjacyjnego od
początku oraz przeprowadzenie go w sposób proponowany w naszej szczegółowej
opinii (w zalączeniu). Ze swojej strony deklarujemy udzielenie pełnej pomocy
w tym zakresie resortowi Pana Ministra.
Proszę przyjąć Panie Ministrze wyrazy szacunku.
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Prof. Andrzej Blikle
Za!. (1) Analiza programu "Komputeryzacja Or-ganów Skarbowych".
(2) Stanowisko ZG PTI w Spraw i e Zastosowań Informatyki w Administracj i
Państwo"ej.

