KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 26 kwietnia 2021 r.
l.dz. 331/KRIA/2021/w
Przewodniczący Rad Okręgowych
Izby Architektów RP
wg adresów / wszyscy

Szanowne Koleżanki Przewodniczące, Szanowni Koledzy Przewodniczący,
W związku z podaniem do publicznej wiadomości nieprawdziwych i mogących wprowadzić
w błąd informacji dotyczących zasad i warunków przeprowadzenia ograniczonego, dwuetapowego
konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum
Filmowego Camerimage w Toruniu (dalej Konkurs), zawartych w Biuletynie SARP nr 8/2021 z 23 kwietnia
2021 r. w materiale zatytułowanym „Stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich wobec wystąpień
Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej
budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu oraz innych konkursów”
i sugerujących brak analizy lub niezrozumienie przez Izbę Architektów RP treści regulaminu,
a w konsekwencji przyjęcie przez Izbę błędnych wniosków w zakresie dopuszczalnego kręgu
potencjalnych uczestników Konkursu, Izba Architektów RP poniżej przedstawia następujące stanowisko.
Zgodnie z treścią pkt. 1.6 lit. b regulaminu Konkursu warunek dotyczący zdolności technicznej
i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych uznany zostanie za spełniony, jeżeli
Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej. Tym samym, regulamin Konkursu wprost
przewiduje spełnienie warunku udziału również dla tych uczestników, którzy dysponują jedną osobą
posiadającą jedynie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ograniczeń, bez względu na to czy jest wpisana na listę członków Izby Architektów RP, a tym samym bez
względu na jej prawo do wykonywania zawodu architekta tak w Polsce, jak na terenie UE.
Tymczasem, zgodnie z art. 330 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych w przypadku, gdy przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania
pracy konkursowej lub wykonania na jej podstawie usługi, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie
osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi
posiadającymi wymagane uprawnienia. Nie może budzić wątpliwości, że wykonanie dokumentacji
projektowej, w tym projektu budowlanego, na podstawie pracy konkursowej jest zastrzeżone dla osób
posiadających prawo wykonywania zawodu architekta, tj. posiadających nie tylko odpowiednie
uprawnienia budowlane, ale również wpisanych na listę członków samorządu zawodowego architektów.
Tylko osoby wpisane na listę członków samorządu lub posiadające prawo do wykonywania zawodu
architekta w UE, a na jego podstawie możliwość uznania ich kwalifikacji w Polsce, mają uprawnienie do
wykonania takiej dokumentacji na podstawie koncepcji projektu, w tym koncepcji konkursowej, która
jest integralną częścią dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego finansowanego ze
środków publicznych.
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Zatem przepis ustawy nie tylko dopuszcza, ale wprost nakazuje, aby uczestnikami Konkursu były
uprawnione osoby, wykonujące zawód architekta, wpisane na listę członków samorządu zawodowego
architektów, ze statusem czynnego członka oraz posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej wymagane przepisami prawa.
Wykładnia taka znajduje oparcie również w literaturze. Jak wskazała dr Hanna Drynkorn
w komentarzu Kancelarii Wardyński i Wspólnicy (https://komentarzpzp.pl/) „Jeśli przedmiot konkursu
tego wymaga, warunkiem udziału w postępowaniu może być wymóg posiadania odpowiednich
uprawnień. Taki wymóg będzie obowiązywał w konkursach dotyczących na przykład przygotowania prac
z zakresu planowania przestrzennego czy projektowania architektonicznego”. Tym samym, na podstawie
art. 330 ust 2 ustawy PZP oraz w świetle stanowiska doktryny, Izba Architektów RP podtrzymuje
stanowisko, zgodnie z którym pkt. 1.6 lit. b regulaminu Konkursu jest sprzeczna z art. 330 ust 2 ustawy
PZP, poprzez dopuszczenie możliwości udziału w Konkursie uczestników nieposiadających uprawnień
odpowiednich do sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, tj. nie
posiadających prawa wykonywania zawodu architekta. Posiadanie bowiem wyłącznie wykształcenia oraz
uprawnień budowlanych nie wyczerpuje spełnienia warunku prawa do wykonywania zawodu architekta.
Na marginesie wskazujemy, że przywołane w Biuletynie przez SARP postanowienia Regulaminu,
które przewidują obowiązek wykazania dysponowania jedną osobą legitymującą się uprawnieniami
budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem
odpowiedniej izby samorządu zawodowego, są postanowieniami zawartymi w dalszej treści regulaminu
Konkursu, tj. Rozdziału X – Inne postanowienia regulaminu.
Tym samym, postanowienia te nie regulują samego konkursu, bowiem dotyczą warunków
udziału, na etapie prowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, tj. postępowania, które ma miejsce
po rozstrzygnięciu konkursu i jego zaakceptowaniu przez zamawiającego. Negocjacje w trybie z wolnej
ręki, są etapem następującym po zakończeniu procedury konkursowej, a tym samym nie mają żadnego
zastosowania do warunków udziału w Konkursie.
Zastrzeżenia Izby w tym zakresie pozostają zatem w całości aktualne, gdyż nie zgodnym z etyką
i zasadami wykonywania zawodu jest dopuszczenie do sytuacji kwalifikacji do konkursu osób nie
posiadających prawa do wykonywania zawodu architekta, które w celu realizacji zamówienia w trybie
procedury PZP dla sporządzenia dokumentacji projektowej będą posługiwać się osobami trzecimi,
członkami Izby Architektów, którzy nie byli autorami koncepcji konkursowej.
Przypominamy również, że koncepcja architektoniczno – urbanistyczna, nie zależnie od trybu jej
sporządzenia i celu jakiemu ma służyć, jest integralną częścią dokumentacji niezbędnej do realizacji
inwestycji. Podział dokumentacji na fazy opracowania określono w § 10 ust. 6 Rozporządzenia 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 robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
W przedmiotowym konkursie oraz warunkach na jakich ma pracować architekt uczestnik
konkursu oraz potencjalny wykonawca umowy na prace projektowe oraz czynności nadzoru autorskiego
istotnym jest również fakt, iż zamawiający sprecyzował przepisy prawa powszechnego, jakie mają
zastosowanie w ww. konkursie, a w tym również te, które jednoznacznie wskazują na konieczność
posiadania zarówno wiedzy, kompetencji jak obowiązku odpowiedzialności z tytułu wykonywania prac
projektowych będących podstawą do realizacji inwestycji. W Rozdziale I Postanowienia i zasady ogólne
konkursu, pkt.2.11 Przepisy prawa mające zastosowanie w konkursie*, a w tym oprócz ustawy PZP oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamawiający powołał m.in. :
1. Ustawę prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),
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2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129);
4. Rozporządzenie 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 robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 1389);
5. Przepisy i normy z dziedziny zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i ochrony
zabytków, w zakresie, w jakim mają zastosowanie do opracowań konkursowych,
nie ograniczając ich w żaden sposób, umożliwiający ich interpretację zawężającą lub inną niż wykładnia
prawa.
Reasumując, Izba Architektów RP podtrzymuje stanowisko dotyczące uzasadnionych i faktycznie
występujących zagrożeń dla tak uczestników konkursu, jak zamawiającego, zalecając rozważenie ryzyka
udziału członków Izby w przedmiotowym Konkursie, wskazując na sprzeczność postanowień
Regulaminu, tak zarówno z ustawą Prawo zamówień publicznych, jak i interesem zawodowym
architektów.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Wojciech Gwizdak, Architekt IARP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

* Regulamin konkursu http://konkurs.ecfcamerimage.pl/files/files/REGULAMIN_KONKURSU.pdf
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