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CzłonkowieMałopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Rady Okręgowych Izb Architektów RP

do wiadomości:
Rektor PWSZw Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Informacja Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na Wykonanie koncepcji architektonicznej dla zadania pod nazwą „Budowa
hali laboratoryjnej dla mechatroniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie".

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy
Radzie Małopolskiej OIA RP, informuje Uczestników o zapisach Zapytania Ofertowego, których konsekwencje
należy brać pod uwagę podejmując decyzję o udzialew postępowaniu.

Najważniejsze problemy:
1. Tryb zamówienia
Zapytanie ofertowe nie jest trybem właściwym dla postępowania zmierzającego do wyłonienia najlepszego
wykonawcy w dziedzinie projektowania architektoniczno-budowlanego. Nie tyko nie pozwala na rzetelną,
merytoryczną ocenę wybranej oferty, ale nie reguluje ważnych zasad realizacji zadania. Stanowi potencjalne
zagrożenie dla bezpieczeństwa zamówienia i powodzenia przedsięwzięcia a w konsekwencji optymalnego
wydatkowania środków.

2. Zakres przedmiotu zamówienia
Zamawiający oczekuje wykonania koncepcji architektonicznej budynku a wraz z nią opracowań dodatkowych:
programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Opracowania te nie są
jednak adekwatne dla etapu projektowego będącego przedmiotem zamówienia.

3. Terminy
Terminwynoszący „do 6 tygodni” wydaje się niewystarczający dla rzetelnej realizacji zadania.

4. Kwalifikacja oferentów
Kryteria uczestnictwa nie zostały precyzyjnie określone. Oferenci zobowiązani są do posiadania uprawnień do
projektowania wymaganych zgodnie 2 Prawem Budowlanym,oraz do udokumentowania wykonania, w okresie
ostatnich 5 lat lub krótszym, co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowlanej oraz dokumentacji
wykonawczej o wartości min. 80 000 zł brutto, obejmującej projektowanie budynków laboratoryjnych lub

dydaktycznych. Nie doprecyzowano jednak, czy wymagania dotycza pełno branżowej dokumentacji
projektowej.
Paradoksalnie więc, pomimo merytorycznych ograniczeń, w postępowaniu mogą wziąć udział osoby
nieposiadające odpowiedniego przygotowania zawodowego. Ograniczono natomiast możliwość uczestnictwa
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osobom posiadającym wymagane uprawnienia, ale nieposiadającym w swoim dorobku wymaganego projektu
o wskazanej wartości.
Tak sformułowane zasady postępowania nie gwarantują efektu w postaci wysokiej jakości przestrzeni
publicznej. W konsekwencji mogą działać na szkodę interesu społecznego.

5. Wymagania szczególne dotyczące przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga, aby koncepcja architektoniczna została przygotowana w oparciu o „Szkic koncepcji
architektonicznej hali laboratoryjnej mechatroniki PWSZ w Tarnowie” (Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego). Zamawiający nie informuje jednak, czy dysponuje prawami autorskimi i jaki jest ich zakres

(adnotacja na szkicu: „Kreślił Janusz Kozioł"). Nie wiadomo więc czy autor wyraził zgodę na wykorzystanie
i modyfikacje swoich rysunków. Taka sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla zwycięskiego oferenta, grozi

bowiem potencjalnymi roszczeniami odszkodowawczymi autora. Na marginesie wspomnieć należy, że szkic

zawiera bardzo dokładne wymiary poszczególnych elementów budynku (np. klatek schodowych, szybów wind,
toalet, pomieszczeń laboratoryjnych etc.).
Zamawiający, w przypadkach spornych, zastrzega sobie prawo uzyskania od Wykonawcy alternatywnych
rozwiązań projektowych ze wskazaniem zalet i wad poszczególnych rozwiązań oraz wyliczeniem kosztów

wykonania i eksploatacji budynku. Nie przewidzianowynagrodzenia za czynności dodatkowe.

6. Prawa autorskie
Zapytanie Ofertowe nie reguluje ochrony praw autora a w szczególności autorskich praw osobistych jak
nienaruszalność treści i formy utworu (koncepcji architektonicznej) oraz jego rzetelne wykorzystanie, a także
nadzór nad sposobem korzystania z utworu. Są to szczególne istotne kwestie w kontekście ewentualnego
dalszego postępowania o zamówienie dokumentacji projektowej (projektu architektoniczno-budowlanego
i projektu wykonawczego) służącej realizacji przedmiotowej hali laboratoryjnej.

7. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Kryteria merytoryczne i estetyczne nie będą brane pod uwagę.
Dla zamówienia projektowego są to reguły skrajnie niekorzystne. Stanowią poważne zagrożenie zarówno dla

osiągnięcia efektu rozumianego jako wysokiej jakości przestrzeń, jak i całego procesu realizacji inwestycji.

8. Sposób składania ofert
Zasady składania ofert a szczególnie możliwość przesłania oferty drogą mailową, wzbudzają wątpliwości co do

zapewnienia jednakowych warunków konkurencji wszystkim oferentom. Istnieje wysokie ryzyko

przedwczesnego ujawnienia szczegółów ofert oraz podejrzeń o nierzetelność i nadużycia przy rozstrzyganiu
postępowania.

Pragniemy podkreślić, że celem działań Rady MPOIA RP nie jest wykazywanie niezgodności

postępowań 2 Prawem zamówień publicznych.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla uzyskania propozycji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia,
byłoby zorganizowanie konkursu architektonicznego zakończonego zleceniem projektowym dla jego zwycięzcy.

Rozdzielenie zlecenia koncepcji architektonicznej od dalszych opracowań projektowych a szczególnie
zastosowanie procedury zapytania ofertowego nie gwarantuje powodzenia inwestycji, zarówno w wymiarze
dobrej jakości przestrzeni publicznej, jak i racjonalnego wydatkowania środków w czasie realizacji i eksploatacji
obiektu.
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Deklarujemy pomoc w przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Nasze działania podejmujemy w

związku z interesem społecznym polegającym na optymalizowaniu wydatkowania środków publicznych oraz w

dążeniu do osiągnięcia właściwych warunków dla realizacji zadań jakie postawione zostały przed zawodem

architekta. Podstawę stanowią przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946 z późn. zm.):
Art. 2.1. Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie
architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad

procesem ich powstawania oraz na edukacji architektoniczne].
Art. 8 Do zadań samorządów zawodowych należyw szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb;

2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków; (...)
6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi

samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;
Natomiast zgodnie z 5 6 Statutu, IzbyArchitektów RP,

1. Celem nadrzędnym lzbyjest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.
2. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem rzeczoznawstwa

budowlanego w zakresie architektury.

('NA * I Warch. Marek Tarko
PrzewodniczącyRady Koordynator Zespołu

MałopolskiejOkręgowej IzbyArchitektów RP Warunków WykonywaniaZawodu
przy Radzie MałopolskiejOIA RP

Otrzymują:
1. Rektor PWSZw Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
2. Członkowie MPOIA RP

3. Krajowa Rada IARP oraz Rady Okręgowe IARP
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