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Architekci IARP - Sędziowie Sądu Konkursowego   

Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na 

opracowanie koncepcji pn. „Koncepcja Cmentarza 

Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”, 

organizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku 

 

Szanowni Państwo  

 

 Wielokrotnie Izba Architektów RP podkreślała zasadność organizowania konkursów 

architektoniczno-urbanistycznych, jako najefektywniejszej formy zamówień publicznych na usługi 

architektoniczne. Tym samym z zadowoleniem Izba przyjęła informację o ogłoszeniu przez Muzeum  

II Wojny Światowej w Gdańsku konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. 

„Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”.  

Jako samorząd zawodowy, reprezentujący  wszystkich aktywnych zawodowo polskich 

architektów, zapoznaliśmy się z materiałami konkursowymi, w tym z projektem umowy przewidzianej do 

zawarcia z laureatem konkursu i powołanej w Regulaminie tego konkursu jako określającej istotne 

postanowienia i warunki realizacji kontraktu dla zamawiającego (patrz załącznik nr 8 do Regulaminu).  

W ocenie Izby Architektów RP, w celu obniżenia ryzyka prawnego architektów uczestników 

konkursu oraz zapewnienia ochrony ich praw, w tym w szczególności praw autorskich, niezbędne jest 

wprowadzenie do wzoru umowy stosowanych zmian i modyfikacji. Tym samym, celem propozycji Izby 

jest zagwarantowanie słusznych interesów stron umowy, a w konsekwencji osiągnięcie wspólnego celu, 

jakim jest stworzenie najwyższej, jakości dzieła architektonicznego zarówno na etapie sporządzenia 

koncepcji konkursowej, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenia 

procesu budowlanego,  jak również samej realizacji inwestycji.  

Izba Architektów RP ma świadomość, że celem i zadaniem Sądu Konkursowego jest wsparcie 

Zamawiającego w procesie wyboru najlepszej pracy. Niemniej to Zamawiający, jako strona 

postępowania o zamówienie publicznej, jest decydentem w zakresie ostatecznych warunków przyszłej 

umowy.  Mając jednak na uwadze niekwestionowany autorytet Sędziów Sądu Konkursowego 

powołanych do współpracy z zamawiającym, jak również dający gwarancję uczestnikom konkursu 

najwyższych standardów procedury oceny i wyboru najlepszej pracy, wyrażamy przekonanie, że Ich 

ocena i wsparcie w przedmiocie również warunków umowy, w tym kwestii dotyczących praw autorskich 

architektów, zostanie uwzględniona przez Organizatora Konkursu.  

Z uwagi na jednoznaczne określenie warunków przystąpienia do konkursu poprzez złożenie 

potwierdzenia przez uczestnika we wniosku o dopuszczenie do konkursu akceptacji Regulaminu, a co za 
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tym idzie istotnych postanowień wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 8 do tego Regulaminu, 

zwracamy się zatem z prośbą o podjęcie w imieniu środowiska architektów dialogu z zamawiającym w 

celu doprecyzowania możliwości negocjacji zapisów umowy w ww. zakresach przez uczestnika, którego 

praca zostanie uznana za najlepszą i zaproszonego do negocjacji w trybie ustawy prawo zamówień 

publicznych, poprzez podanie takiej informacji publicznie na stronie internetowej konkursu.   

W świetle powyższego w załączeniu przesyłamy uwagi Izby Architektów RP do projektu umowy  

o wykonanie prac projektowych wraz z nadzorem autorskim. Uwagi te zostały również przekazane 

Dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, z prośbą jw.  

Konkurs na tak znany i istotny obiekt, jakim jest zagospodarowanie terenu Muzeum 

Westerplatte, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia 

Architektów Polskich, w opinii Izby powinien być również przykładem najwyższych standardów 

organizacji przedsięwzięcia konkursowego. Wyrażamy nadzieję, że przy współudziale autorytetów 

środowiska architektonicznego, dotychczasowe mankamenty Regulaminu i Załącznika nr 8 mogą być 

zmodyfikowane na korzyść zamawiającego, architektury i architektów - twórców dzieła, jakie ma 

powstać w wyniku rozstrzygnięć jury konkursowego. 
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W załączeniu:  

- uwagi do zapisów wzoru umowy – Załącznika nr 8 do Regulaminu Konkursu 
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