ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKRĘGOWA RADA IZBY

Katowice, dnia 14 grudnia 2020 roku
L. dz. 462/SLOR/2020
AQUA S.A.
ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała
aqua@aqua.com.pl
Dotyczy: konkursu na opracowanie Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacji
Ekologicznej „AQUA” przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej.
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem konkursowym opublikowanym na
stronie internetowej AQUA S.A. oraz wpływającymi do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
zapytaniami członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nt. prowadzonej procedury
wyłonienia najlepszego wykonawcy koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacji
Ekologicznej „AQUA” przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej– Śląska Okręgowa Izba Architektów
RP po zapoznaniu się z materiałami „konkursu” udostępnionymi na stronie organizatora
(www.aqua.com.pl)
nie rekomenduje swoim członkom
(którzy skutecznie zakwalifikowali się do tego konkursu) dalszego udziału w tym konkursie ze względu
na uchybienia zawarte w Regulaminie oraz zapisy załączonego wzoru umowy – niezgodne ze
standardami organizacji tego typu konkursów architektonicznych oraz zasadami obowiązującej etyki
zawodowej architektów – członków IARP.
Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje potencjalnych uczestników ww. postępowania
o poniższych zapisach ogłoszenia Organizatora ww. konkursu, których konsekwencje prawne
i finansowe należy brać pod uwagę podejmując decyzję o ewentualnym udziale w ww. konkursie.
Pragniemy podkreślić, że wybór wykonawcy prac projektowych oraz najlepszej koncepcji projektowej
jest działaniem na pewno słusznym - pod warunkiem jednak, że zostaną dochowane określone
standardy organizacji tego typu konkursów a interesy Obu Stron, tj. Zamawiającego jak i Wykonawcy
przyszłego projektu, będą odpowiednio zabezpieczone.
W szczególności zwracamy uwagę na następujące nieprawidłowości:
1. Przyjęty przez Zamawiającego maksymalny koszt opracowania projektowego, przygotowania
materiałów wejściowych oraz wykonania czynności związanych z realizacją inwestycji, w tym pełnienia
nadzorów autorskich oraz dodatkowych prac związanych z ww. nadzorami, dokumentacji
powykonawczej i innymi określonymi w zał. wzorze umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu
konkursu – nie odpowiada Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) , na które jako podstawę prawną
powołuje się Zamawiający w Regulaminie (pkt 3.2.4).
2. Zapisy Regulaminu konkursu nie zapewniają laureatowi wybranej pracy żadnej nagrody finansowej
poza możliwością kontynuacji opracowania, poprzez sporządzenie kompletnych materiałów
wejściowych, pokonkursowej koncepcji , uzgodnień administracyjnych , w tym uzyskania decyzji
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o lokalizacji inwestycji celu publicznego, badań i analiz, pełnobranżowego projektu budowlanego
i wykonawczego, nadzorów autorskich, bliżej nieokreślonych zmian dokumentacji wprowadzanych na
żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót nie wynikających z błędów autora – za ryczałtową cenę
nie wyższą niż określona w Regulaminie, która to cena nie jest adekwatna do zakresu prac
i czynności oczekiwanych przez Zamawiającego i nie odpowiada ww. Rozporządzeniu – narażając
laureata I nagrody (hipotetycznej) na bliżej nieokreślone dodatkowe koszty, trudne do zdefiniowania
na etapie podpisywania umowy.
3. Brak przyznania I-szej nagrody finansowej oraz odroczenie pierwszej płatności (o ok.120 dni +21
dni) po wykonaniu i uzgodnieniu koncepcji pokonkursowej przez Zamawiającego, poprzez uzależnienie
płatności od uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego może, w skrajnej sytuacji, narazić
laureata wybranej i zaakceptowanej pracy pokonkursowej – w przypadku nieuzyskania akceptacji dla
rozwiązań zawartych w pracy w postępowaniu administracyjnym o ww. decyzję – na kolejne straty
finansowe i wykonywanie dodatkowych prac na etapie koncepcji (bez żadnego wynagrodzenia).
4. Niezależnie od powyższego, brak jasnych i jednoznacznie przygotowanych materiałów wejściowych,
w tym w szczególności uwarunkowań realizacji inwestycji oraz kompletnego programu funkcjonalnoużytkowego (Regulamin zawiera jedynie podstawowe oczekiwania Zamawiającego), stwarza pole do
bardzo subiektywnej oceny prac konkursowych.
5. Przenoszenie odpowiedzialności, w tym również finansowej (§5 ust.5 wzoru umowy) na
Wykonawcę dokumentacji projektowej za wyniki zlecanych badań, ekspertyz mających wpływ na
wykonywaną dokumentację projektową, naraża Wykonawcę dokumentacji na bliżej nieokreślone
dodatkowe konsekwencje finansowe.
6. Brak akceptacji przez laureata wybranej pracy konkursowej warunków określonych we wzorze
umowy załączonej do Regulaminu konkursu może doprowadzić do pozbawienia go nie tylko
możliwości jej kontynuacji oraz jakiejkolwiek rekompensaty za wybraną jako najlepszą w konkursie
pracę, ale również pozbawienia go autorskich praw majątkowych (§9 wzoru umowy).
7. Niedoprecyzowany zapis §5 ust.7 wzoru umowy dotyczący zachowania przez wybranego
wykonawcę wszelkich informacji w tajemnicy – doprowadzić może do uniemożliwienia uzgadniania
rozwiązań projektowych w prowadzonym przez Wykonawcę dokumentacji procesie administracyjnym
lub może stworzyć możliwość obarczania go bezzasadną winą.
8. Dokonywanie zmian dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy robót, które nie są wynikiem błędów autora dokumentacji, powinno być niezależnie
negocjowane (zarówno finansowo jak i terminowo), gdyż taki zapis stanowić może trudne do
przewidzenia konsekwencje dla autora dokumentacji (zarówno finansowe, terminowe jak i dotyczące
jakości wykonywanej inwestycji).
9. Zapisy §9 wzoru umowy (autorskie prawa majątkowe) są całkowicie jednostronne – doprowadzając
do możliwości wielokrotnego wykorzystywania przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji
w sposób całkowicie dowolny i przez osoby trzecie, za co autorowi nie przysługuje żadne dodatkowe
wynagrodzenie a on sam jest pozbawiony jakiegokolwiek wpływu na sposób wykorzystywania jego
dzieła.
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP przekazując niniejsze uwagi do ww. postępowania
konkursowego, działając w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe kształtowanie ładu
przestrzennego naszego regionu oraz warunków uprawiania zawodu architekta - członka Izby
Architektów RP, informuje o przesłanym Państwu stanowisku wszystkich członków Izby Architektów
RP.
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Niezależnie od powyższego proponujemy Państwu naszą fachową pomoc przy opracowaniu
prawidłowego Regulaminu tego i ew. innych organizowanych przez Państwa konkursów
architektonicznych. W ocenie Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP powyższe wskazane
nieprawidłowości z całą pewnością doprowadzą do problemów uniemożliwiających lub znacznie
utrudniających zrealizowanie założonych przez Państwa celów, jakim powinno być uzyskanie
wysokiego standardu Parku Edukacji Ekologicznej „AQUA”.
Mając powyższe na uwadze wyrażamy nadzieję na zmianę wskazanych przez nas zapisów regulaminu
dla korzystnego przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP
Przewodniczący Rady SLOIA RP

Julian Franta, Architekt IARP
Członek Rady SLOIA RP
Przewodniczący Zespołu ds. Monitorowania
Rynku Zamówień przy KRIA RP

Do wiadomości:
1. KRIA RP, wg adresu;
2. OIA RP, wg adresów;
3. Członkowie SLOIA RP;
4. SARP O/Bielsko Biała;
5. Kopia a/a.
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