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SARP L. Dz. W056/2017 Kraków, 1 czerwca 2017
L.dz. 308/MPORIA/2017

Członkowie MałopolskiejOkręgowej IzbyArchitektów RP

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Warszawa, ul. Stawki 2A

Członkowie Oddziału SARP w Krakowie
Za rząd Główny SARP
Warszawa, ul. Foksal 2

do wiadomości:
AkademiaGórniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Komunikat Rady
MałopolskiejOkręgowej IzbyArchitektów RP

oraz Zarządu Oddziału Krakowskiego SARP

Dotyczy: Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczne] na budowę wielofunkcyjnej hali
sportowej AGH wraz z układem komunikacyjnym, infrastrukturą zewnętrzną w rejonie
ul. Buszka i ul. Rostafińskiego w sąsiedztwie istniejącegoobiektu Basenu AGH.

Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje Uczestników o potencjalnych zagro-
żeniach i konsekwencjachwynikającychz postanowień Regulaminu Konkursu.

Wspólne pismo Rady Małopolskiej OIA RP i Zarządu Oddziału SARP w Krakowie skierowane do Orga-
nizatora w związku z budzącymi zastrzeżeniazapisami w regulaminie konkursu nie tylko nie spotkało się
ze zrozumieniem, ale z uzyskanejodpowiedzi znak: KC—zp.272-138/2017z dn. 05.05.2017 r., wynika, że:

1. Celem postępowania nie jest realizowanie inwestycji ze zwycięskim zespołem konkursowym, lecz
pozyskanie koncepcji wraz z prawami autorskimi i realizacja projektu z podmiotem wyłonionym
w odrębnym trybie.

Świadczy o tym następujący cytat: „Zgodnie z art 116 ust. 2 pkt 16 ustawy PZP Zamawiający
w Regulaminie konkursu określa postanowienia dotyczące przejścia autorskichpraw majątkowych
do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych. Obo-
wiązek wynikający z ustawy został spełniony przez szczegółowe określenie zakresu przejścia praw
autorskichdostosowanychdo potrzeb Zamawiającego.

Regulamin: „XXI/. 5. Jednostka Projektowaniaprzenosina AGH prawo do wykonywania oraz wyłącz-
nego zezwalaniana wykonywanie praw zależnych do Utworu, a w szczególności: (...) b) powierzenie
opracowania na podstawie Utworu wszelkiej dokumentacjiprojektowej i wykonawczej, a w szcze—

gólności projektów architektonicznych, budowlanych ] wykonawczych innej osobie niż Jednostka
Projektowanianagrodzonego Utworu, (...)”
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Odpowiedzi na zapytania uczestników: „Na podstawie koncepcji planowane jest ogłoszenie prze—

targu nieograniczoną. Do przetargu może przystąpićrównież autor koncepcji. Postępowanieprze-
targowe przeprowadzone zostanie na równych zasadach dla wszystkich wykonawców. W trakcie
postępowania Zamawiającynie prowadziżadnych negocjacjiz Wykonawcami. ”

2. Organizator jest przekonany, że wszyscy Uczestnicy konkursu wyrazili zgodę na odpłatne prze—

kazanie prawa do zrealizowania dokumentacji innemu podmiotowi, przez oświadczenie złożone
wraz z wnioskiem o dopuszczeniedo udziału w konkursie.

Świadczy o tym następujący cytat: „Za przekazaniepraw autorskichzostała przewidzianaodrębna
zapłata w wysokości 35 000 zł., na co wszyscy Uczestnicy konkursu wyrazili zgodę poprzez
oświadczenie złożone wraz z wnioskiem.”

3. Organizator nie przewiduje nagrodzenia zwycięzcy konkursu w formie zlecenia wykonania
dokumentacji projektowej na podstawie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji. Laureaci H i III

miejsca nie mogą liczyć na nagrody, jeżeli, w ocenie sądu konkursowego, nie zdobędą 50 punktów.

Świadczy o tym następujący cytat: „Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy PZP ustawodawca określił
katalog nagród pozostawiającwybór Zamawiającemu,nie ma więc obowiązku udzielenia nagrody w
formie zlecenia wykonania dokumentacjiprojektowejzwycięscy konkursu na podstawie zamówienia
z wolnej ręki bądź negocjacji. Zamawiający zgodnie z pkt 1 powyższej ustawy przewidział trzy
nagrodypieniężne (I, II, IIImiejsce) podając ich wysokość orazzasadypunktacjiwedług którejzostaną
przyznane. (...) Niezależnie od gwarantowanej nagrody za I miejsce Zamawiający przewidział
dodatkowe nagrody za II i III miejsce pod warunkiem uzyskania 50 punktów. ”

4. Organizator nie uzupełnia informacji o kwalifikacjach członków sądu konkursowego, wobec czego
brak jest rzetelnej wiedzyczy kompetencje sędziówodpowiadają wymaganiom stawianym Uczes-
tnikom konkursu.

Świadczy o tym następujący cytat: „Ustawa PZP nie nakłada natomiast obowiązku zamieszczania
informacji o kwalifikacjach członków sądu konkursowego w Regulaminie Konkursu, wobec czego
zarzuty w powyższym zakresie są bezpodstawne. W ramach wyjaśnień Zamawiający informuje, że
Sąd Konkursowy składa się z sześciu członków z tego Przewodniczący i Zastępca posiadają upraw-
nienia architekta."

W związku z zaistniałą sytuacją, wnosimy o ponowne przeanalizowanie działań podjętych w związku
: przedmiotowym konkursem.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że celem działań Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

nie jest wykazywanieniezgodnościpostępowań konkursowych: Prawem zamówień publicznych.

Zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynie-
rów budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946 z późn. zm.), do zadań samorządów zawodowych należy
w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennymwykonywaniem zawodu przez członków izb;
2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;
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Natomiast zgodnie z 5 6 Statutu, Izby Architektów RP,

1) Celem nadrzędnymIzbyjest ochrona przestrzeni i architekturyjako dobra publicznego.
2) Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji

technicznychw budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem
rzeczoznawstwabudowlanegow zakresie architektury.

Izba Architektów RP, realizuje zatem zadania powierzone Jej na mocy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, w związku z interesem spo-
łecznym, wyrażającymsię w dążeniu do optymalizacjiwydatkowania środków publicznych i w dążeniu
do zapewnienia właściwych warunków dla realizacji zadań, jakie stawia przed zawodem architekta
przytoczona Ustawa. Sprawuje nadzór nad należytym i sumiennymwykonywaniem zawodu, w związku
z naczelną funkcją zawodu architekta wyrażoną w art. 2 ust. 1 jaką jest współtworzenie kultury przez
projektowaniearchitektoniczneobiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację.

Pozostajemyz wyrazami szacunku,

' '— MTh/(Cv
arch. Bohdan Lisowski arch. MarekTarko
Prezes Zarządu Przewodniczący Rady
Oddziału SARP w Krakowie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Załączniki:

1. Pismo AGH znak: KC-zp.272-138/2017 z dn. 5.05.2017 r.
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