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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Dotyczy: Stałej obserwacji zamówień publicznych na prace projektowe

zainteresowaniem, jakie wzbudził materiał Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu
zaprezentowany podczas Konferencji Przestrzeń i ekonomia w Krynicy-Zdroju (27 28 października 2017 r.),
Rada Małopolskiej OIA RP postanowiła udostępnić tą prezencję, wraz z powiązanymi z nią opracowaniami.
Wraz z prezentacją pt. „Monitoring konkursów architektonicznych, doświadczenia i wnioski” - przekazujemy
dwa materiały opracowane przez ZWWZ przy Radzie MPOIA RP: „Certyfikacja postępowań konkursowych”
i „Ramowy projekt umowy na prace projektowe”, które służą nam w działaniach analitycznych
oraz interwencyjnych podeijwanych w ramach monitorowania konkursów architektonicznych.

W związku

z

i

„Ramowy projekt umowy na prace projektowe”, mailem z dnia 10 lutego 2016 r., został rekomendowany
Zespołowi Warunków Wykonywania Zawodu przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP do dalszych prac
związanych z opracowaniem umowy wzorcowej.
Przesyłając materiał dotyczący monitorowania konkursów, wraz propozycją certyfikowania postępowań oraz
ramowymi zapisami umowy, mamy nadzieję na podjęcie wraz z Krajową Radą oraz Radami Okręgowymi próby
wspólnych metodycznych działań, zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania niewłaściwych praktyk,
które nie tylko prowadzą do niepowodzeń samych konkursów postępowań ale naruszają bezpieczeństwo
pracy architektów zaburzają relacje w procesie inwestycyjnym.
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arch. Marek Tarko
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wyrazami szacunku,

arch. Piotr Chuchacz
Koordynator Zespołu Warun w WykonywaniaZawodu
przy Radzie Małopolskiej OIA RP
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