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osrnzcżeme
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dotyczy: Postępowania przetargowego dla zamówienia pn. „Projekt techniczny pawilonu wielofunkcyjnego
wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu ogrodu w ramach zadania:
„Ogród sztuki” przy Muzeum Miejskimw Wadowicach — Etap |”

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy
Radzie Małopolskiej OlA RP informuje Uczestników o zapisach SIWZ i Umowy na prace projektowe, których
konsekwencje należy brać pod uwagę podejmując decyzję o udzialew postępowaniu.
(źródło informacji: https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,1502837,projekt-techniczny-pawi/onu-
wielofunkcyjnego-wraz-z-infrastruktura~techniczna-oraz-zagospodarowaniem.html)

Izba Architektów RP realizuje zadania na mocy art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w szczególności w postaci nadzoru nad należytym i

sumiennym wykonywaniem zawodu, w związku z naczelną funkcją zawodu architekta wyrażoną w art.2 ust.1,
jaką jest współtworzenie kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich

przestrzennego otoczenia oraz ich realizację. Mając na względzie, przede wszystkim, interes społeczny
wyrażający się w dążeniu do optymalizacji wydatkowania środków publicznych, jak i zapewnienia właściwych
warunków dla realizacji zadań jakie stawia przed zawodem architekta przywołana ustawa, przedstawiamy nasze
zastrzeżenia:

1. Wybrany typ procedury
Z uwagi na zamówienie dotyczące twórczych prac projektowych, za podstawowy wadę uznajemy podjęcie przez
Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przetargu zamiast konkursu. Celem zamówienia jest uzyskanie dzieła

architektonicznego o wysokich walorach użytkowych. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo domu rodzinnego
papieża św. Jana Pawła II jest szczególną lokalizacją, choćby tylko z uwagi na jego historię.
Konkurs, jako równoprawny element zamówień publicznych, pozwala na ocenę prac na podstawie przejrzystych
kryteriów przez kompetentne jury, a wystawa i dyskusja pokonkursowa będące stałymi elementami
przeprowadzonych postępowań stanowią istotny element debaty społecznej.
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Tych wszystkich cech nie posiada przetarg, dlatego decyzję Zamawiającego uznajemy za społecznie niekorzystną
i stwarzającą ryzyko dla walorów przestrzennych, historycznych i symbolicznych miejsca realizacji.

2. Ogólne informacje dotyczące przetargu
Zwracamy uwagę na rozbieżnośćw nazwaniu adresata postępowania przetargowego. Pod ww. linkiem widnieje
OgłoszenieZamawiającego (Ogłoszenienr 633784-N-2018 z dnia 2018—10-10r.), w którym czytamy:
„O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawcówalbo ich jednostki (w %)”

Zastrzeżenie to nie pojawia się ani raz w prawnie obowiązującym dokumencie postępowania przetargowego,
jakim jest Specyfikacja IstotnychWarunków Zamówienia. Uczestniczy przetargu nie mogą być więc pewni, co do
wymagań postępowania.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
a) p. 2.2 „Nazwa zamówienia: Projekt technicznypawilonu wielofunkcyjnego(...)”

Zwracamyuwagę na błąd merytoryczny,gdyż w obiegu prawnym nie istnieje pojęcie projektu technicznego.
b) p.5 „Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 365 dni od podpisania

umowy”
Należy zwrócić uwagę, że sztywno określony termin dotyczy oprócz wykonania samej dokumentacji,
również szeregu czynności, na które Wykonawca nie ma wpływu. Są nimi przede wszystkim procedury
administracyjne. Rozumienie „wykonania powierzonego zadania" w powiązaniu z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę jest działaniem wpływającym negatywnie na właściwe relacje stron.
Mimo, że umowa w 510 pkt.4.4 dopuszcza możliwość przesunięcia terminu „wyłącznie z przyczyn
niezależnych od Projektanta”, jest to działanie fakultatywne i pozostawione uznaniu Zamawiającego.
Dopuszczalny zapis dotyczącychwykonalnego zobowiązaniaWykonawcy powinien dotyczyć zakresu umowy
na realizację którego ma wpływ, a zatem dotyczący skompletowania i złożenia wniosku o pozwolenie na
budowę w określonym umową terminie.

4. OgólneWarunki Umowy
3) 51 - Ponownie występujący błąd merytoryczny:w 51 pkt.1 „Projekt techniczny”, podczas, gdy w 51 pkt.3.a

„Projekt budowlany”.

b) 51 pkt.3 „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 0/ opracowanie na podstawie wstępnej koncepcji,
kompletnego projektu budowlanego (...)”
Zamawiający nie bierze pod uwagę, że przedstawiona „wstępna koncepcja” może wymagać zmian z uwagi
na konieczność zachowania obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Nie sprecyzowano trybu
postępowania w takim przypadku.

c) 51 pkt.3 „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: j/ uzyskanie dokumentów potwierdzających prawo do
dysponowania nieruchomością na cel realizacji inwestycjiod właścicieli terenu;”
Zamawiający nie zamieścił informacji na temat własności terenu (brak wykazu w ramach SIWZ), podczas
gdy dostarczenie wiarygodnej informacji na ten temat, jak również potwierdzających to dokumentów, jest
jego podstawowym obowiązkiem i warunkiem realizacji zadania. Możliwe są więc dwie sytuacje:
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- UMW dokumenty posiada, zatem żądanie ich uzyskania stoi w sprzeczności z art. 77 54 Kodeksu

Postępowania Administracyjnego o brzmieniu: „Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z
urzędu nie wymagają dowodu. Faktyznane organowi z urzędu należyzakomunikowaćstronie.”
- UMW takich dokumentów nie posiada, zatem mogą wystąpić problemy z uzyskaniem podstawowego
warunku postawionego zadania, którego zapewnienie jest obowiązkiem Inwestora.

51 pkt.3 „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: pełnieniu nadzoru autorskiego przez projektantów w
zakresie:
zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.),
a także:
udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie nie
dłuższym niż 2 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie, oraz opracowywanie rozwiązań
alternatywnych w terminie wyznaczonymprzezZamawiającego,
stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty wezwania w razie konieczności, średnio
jeden raz w miesiącu w trakcie realizacjizadania,”
Należy podkreślić, że określenie „opracowanie rozwiązań alternatywnych" oznaczać może nieograniczoną
ilość zmian, które narzucać może Zamawiający, a Wykonawca nie tylko zobowiązany jest je nieodpłatnie
wykonać, ale musi dostosować się do z góry narzuconego terminu.
Zadanie pełnienia nadzoru autorskiego zostało powiązanie z długością trwania realizacji zadania. Moment
rozpoczęcia jak i czas budowy nie został jednak określony, podobnie jak tryb postępowania w przypadku
przedłużającej się realizacji. Są to niedopuszczalne praktyki zobowiązujące Wykonawcę - projektanta do
działań w nieokreślonym terminie bez prawa do adekwatnego wynagrodzenia.

52 pkt.1 „Projektant zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w zakresie wymienionymw 51 umowy w
terminie do 365 dni od daty podpisania umowy.”
Prócz przedstawionego wyżej komentarza zwracamy uwagę na wymóg zrealizowania w okresie 365 dni
zakresu objętego 51 umowy, który obejmuje również nadzór autorski. Z oczywistych względów jest on
niemożliwy do realizowania. Podkreślamy w tym miejscu, że Wykonawca nie posiadając możliwości
negocjowania zapisów umownych wpada w „pułapkę", co stanowi nie tylko zagrożenie dla obydwu stron ale
przede wszystkim interesu społecznego, uprawdopodabniając niepowodzenie przedsięwzięcia.

52 pkt. 8 „Z dniem odbioru przedmiotu umowyZamawiający staje się właścicielemdokumentacji (...)”
W sytuacji gdy terminy płatności określone w umowie zakładają zapłatę 40 % jej wartości dopiero po
uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, zapis ten oznacza, że Zamawiający zamierza
posługiwać się opracowaniem, za które jeszcze nie zapłacił. Tak określone zasady godzą w powszechnie
przyjęte normy relacji społecznych i stawiają w złym świetle instytucję samorządową, która powinna stać na
straży wypełniania tych norm.

52 pkt.10 „Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonanie zmian przez Zamawiającego w utworach
(...)”.

Jest to bezdyskusyjne naruszenie zasad ochrony praw autorskich, szczególnie praw osobistych. Wskazane
wyżej zapisy wzoru umowy — 52 pkt.8 i następne, nie zapewniają ochrony praw autorskich.

56 pkt.3 „Projektant (...) jest zobowiązany także:
4) organizować i brać udział, na każdym Etapie Umowy, w konsultacjach społecznych lub spotkaniach
idziałaniach informacyjnych,a także tych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu

merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;”
8) (...) do udziału w spotkania koordynacyjnychZamawiającego z Projektantem na zasadach i w terminach
określonychw SIWZ (...)”
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14) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym również w siedzibie
Zamawiającego oraz udzielać odpowiedzi na wszelkie zapytania (...) na etapie procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy kolejnej fazy niniejszego zadania inwestycyjnego w terminie do 3 dni od dnia
zapytania o Zamawiającego”
SIWZ odnosi się jedynie do realizacji nadzorów autorskich (w ramach zadania), o których wspomniano
wyżej. Przywołany, natomiast w niniejszym punkcie zapis świadczy o zamiarze obarczenia Wykonawcy przez
Zamawiającego dodatkowym obowiązkiem uczestnictwa w zebraniach, konsultacjach itp. czyli świadczenia
pracy o nieustalonym wymiarze czasowym i koniecznością pokrywania kosztów dojazdu. Jest to
zobowiązanie do wykonywania czynności - świadczenia pracy bez zapłaty, co ma odniesienie w zapisach
prawa pracy.
Zwracamytakże uwagę, że udziałWykonawcy na etapie przetargowym mającym wyłonićwykonawcę robót
powinien nastąpić wyłącznie za jego zgodą, na zasadach ujętych w odpowiednich zapisach umowy i za
oddzielnymwynagrodzeniem.

56 pkt.3 „Projektant (...) jest zobowiązany także:
12) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające
obniżyć wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót optymalizację
kosztów robót budowlanych dla inwestycji.”
Ponownie mamy do czynienia z niedookreślonym zobowiązaniem. Profesjonale działania projektowe
zawsze uwzględniają optymalizację kosztów budowy i eksploatacji. Praktyka projektowa, a zwłaszcza
realizacyjna zakłada, że analizy porównawcze odbywają się na etapie realizacji w ramach prowadzonego
nadzoru autorskiego i polegają ~ zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, akceptowaniu przez projektanta
proponowanych rozwiązań. Rozwiązania te przygotowuje wykonawca robót budowlanych, w niektórych
przypadkach z udziałem projektanta, który wykonać może tę pracę wyłącznie na podstawie oddzielnego
wynagrodzenia. Inne działania są wymuszeniem świadczenia pracy bez właściwej zapłaty.

56 pkt.5 „Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany
którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków wynikającychz umowy. Żądanie to jest dla Projektanta wiążące, o ile Projektant nie udowodni,
że skierowane zarzuty są nieprawdziwe inie wynikająz zaniedbań obowiązkówProjektanta”
oraz pkt.6 „W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu
wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy
Projektanta”
Powyższe zapisy stoją w sprzeczności z ustawą Prawo Budowlane, która określa zakres obowiązków
projektanta jako uczestnika procesu budowlanego. Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1a ww ustawy „do
podstawowych obowiązków projektanta należy zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu
projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych (...)". Wynika
tego, że jedynie projektant (biorący odpowiedzialność za całość projektu) ma prawo do decydowania o
składzie zespołu projektowego i dokonywaniaw nim zmian.

58 pkt.2.1.a
Zwracamy uwagę, że brak określonej (zwyczajowo przyjętej jako 0.02%) kwoty kar umownych za każdy
dzień opóźnienia wynikający z jej zamiany na kwotę deklarowaną przez oferentów (punktowaną przy
ocenie ofert) może spowodować niekorzystną licytację uczestników, co może mieć bezpośredni negatywny
wpływ na bezpieczeństwo finansowe zadania a w rezultacie na powodzeniu realizacji zamówienia.

Zdaniem Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów wymienione w niniejszym piśmie dokumenty
zawierają treści, które odbiegają od standardów, jakie powinny być stosowane dla zapewnienia równowagi
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interesów stron postępowania. Równowaga ta jest kluczowa dla ochrony interesu społecznego rozumianego
jako dbałość o ład przestrzenny, zachowanie i rozwijaniewartości kulturowych ale także efektywne i racjonalne
wydatkowanie środków publicznych na inwestycje.
Poza wskazanymi zastrzeżeniami szczegółowymi, tryb przetargowy z uwagi na swą konstrukcję i ogólne zasady,
nie nadaje się do wyboru usług na twórcze prace projektowe i powinien zostać całkowicie wyeliminowany z

procedur prowadzących do zlecania tego rodzaju działań.

Jesteśmy przekonani, że uwzględnienie uwag opracowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów nie
tylko nie przyniosłoby negatywnych konsekwencji dla interesu Zamawiającego, ale przede wszystkim
doprowadziłoby do poprawy warunków realizacji zadania inwestycyjnego, zapewnienia większego
bezpieczeństwa działań i osiągnięcia oczekiwanych celów. Przyczyniłoby się również do poprawy warunków
pracy projektowej oraz efektywnej i bezkonfliktowej realizacji inwestycji.

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, kieruje do architektów IARP niniejsze ostrzeżenie jednocześnie
deklarując merytoryczną pomoc Uczestnikom i Zamawiającemu na każdym etapie postępowania.

(MN, OJ)

Z poważaniem,,m . I „A, arch. Piotr Chuchacz
rch. Marek Tarko KoordynatorZespołu
PrzewodniczącyRady WarunkówWykonywaniaZawodu
MałopolskiejOkręgowej IzbyArchitektów RP przy Radzie MałopolskiejOIA RP

w1. Członkowie MPOIA RP
2. Krajowa Rada IARP oraz Rady Okręgowe IARP
3. Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski
4. PrzewodniczącyRady Miejskiej RobertMalik
5. Urząd Miasta Wadowice,
6. Urząd Zamówień Publicznych
7. a/a
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