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Wyobraź sobie, że jest jesteś prywatnym

satysfakcjonującej jakości usługi związanej

lub zatrzymane. Powodem może być chociażby

inwestorem (właścicielem projektu). Otrzymu-

z wytworzeniem otworu wiertniczego (produkt

utknięcie mechaniczne rurociągu w otworze,

jesz dwie wyceny od podmiotów oferujących

techniczny) i zainstalowania w nim powierzo-

niespełnienie warunku jego integralności lub

swoje usługi wiertnicze. Teoretycznie obydwie

nego przez inwestora rurociągu. Środki zarad-

znaczące odchylenie od zaplanowanej trajek-

spełniają kryteria zawarte w twojej specyfika-

cze, przeciwdziałające powstaniu produktu

torii. Skutkiem ubocznym ujawnienia produktu

cji. Zakres oferowanych czynności wydaje się

niezgodnego z oczekiwaniami klienta, będą

niskiej jakości może być utrata dobrej reputacji,

bardzo podobny, termin realizacji projektu jest

zaliczane do kosztów prewencji. W ramach

a nawet wykluczenie z kolejnych projektów da-

też do zaakceptowania. Cieszysz się z infor-

prewencji firma wiertnicza wprowadza i utrzy-

nego inwestora. Jeżeli możliwe jest wdrożenie

macji, że jedna z ofert opiewa na kwotę o 30%

muje system zarządzania jakością obejmujący

przez wykonawcę czynności naprawczych, to

niższą od konkurencyjnej. Jest to też kwota

wszelkie działania planistyczne, procedury

należy je przeprowadzić. Ograniczenie ilości

niższa od zarezerwowanego przez ciebie bu-

wiertnicze, szkolenie załóg, selekcję urządzeń,

zdarzeń negatywnych, w tym projektów nie-

dżetu. Jednak, po chwili namysłu, zaczynasz

narzędzi i materiałów. W ramach kontroli jako-

ukończonych, to jedno z podstawowych wyzwań

niepokoić się faktem, że nie znasz dokonań

ści wyróżnić z kolei możemy monitoring pro-

dla rynku.

firmy, która złożyła korzystniejszą finanso-

cesu wiertniczego, raportowanie działań, ka-

Koszty wytworzenia otworu wiertniczego

wo ofertę. Oferta droższa była złożona przez

librację przyrządów służących opomiarowaniu

są powiększane o koszty zapewnienia i utrzy-

jednego z liderów rynku. Czy wybierasz droż-

kluczowych parametrów. Jak wynika z powyż-

mania jego jakości. Koszty te powinien pokryć

szą usługę, bo uważasz, że płacisz za jakość

szego, do czynności prewencyjnych i kontrol-

klient. Mądry inwestor (zamawiający usługę)

i pewność wynikającą z obszernych referencji?

nych potrzebne są nie tylko środki materialne,

ma obowiązek precyzyjnie informować w swo-

Czy też wybierasz tańszą opcję, bo uważasz, że

ale i świadomość konieczności takich działań.

ich dokumentach o wymaganiach związanych

w tym wypadku nie ma co przepłacać za mar-

Drugim obszarem – z którym dobrze powin-

z planowanym projektem. Kryterium najniż-

kę, a mniej znany na rynku podmiot równie do-

ni się zaznajomić zarówno inwestor, jak i wy-

szej ceny nie musi być decydujące dla wyboru

brze sobie poradzi?

konawca – to koszty konsekwencji wykonania

oferty. Kryterium jakościowej oceny usługi,

Różnica w cenie usługi może wynikać z wie-

usługi niezgodnej z zamówieniem. Usługa może

a przez jej pryzmat także gotowego produk-

lu czynników. Jednym z nich jest niewątpliwie

być przy tym nieukończona i niesprzedana,

tu, powinno być poważnie brane pod uwagę.

koszt zapewnienia wymaganej przez inwestora

ukończona i sprzedana warunkowo oraz zakoń-

Także kryterium kompetencyjne i ocena przy-

jakości (o ile zawarł takie zapisy w dokumen-

czona, lecz nie przyjęta przez klienta. Spółka

gotowania wykonawcy do realizacji zadania to

tacji przetargowej). Wysoka jakość produktu

wiertnicza może nie poradzić sobie z zadaniem,

ważny element w układance pod tytułem: jak

czy usługi wymaga wyższych nakładów finan-

do wykonania którego się zobowiązała. Nieza-

wybrać najlepszą ofertę? Firma wiertnicza,

sowych niż w przypadku przeciętnej jakości.

leżnie od przyczyn takiego stanu rzeczy produkt

która więcej wydaje na zapewnienie jakości

Na wydatki zmierzające do uzyskania zasadnie

nie może być przekazany, a usługa wymaga po-

swoich działań, będzie zapewne więcej żąda-

wysokiego poziomu jakości składają się mię-

wtórzenia. Jeśli firmie wykonawczej uda się do-

ła za swoje usługi. Wszak utrzymanie dobrej

dzy innymi koszty prewencji i koszty kontroli

prowadzić do finalizacji działań wiertniczych, to

marki i nieskazitelnej reputacji technicznej

jakości. Te grupy kosztowe służą uzyskaniu

i tak jej wynagrodzenie może zostać obniżone

kosztuje, ale o tym w następnym felietonie. |
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