
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddzia  w Olsztynieł

Olsztyn, 10.05.2011r.

JM prof. dr hab. Józef Górniewicz
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie

Wyrażamy  zaniepokojenie  sposobem  przeprowadzenia  konkursu  na 
“Opracowanie  koncepcji  architektonicznej  kompleksu  obiektów  naukowo- 
dydaktycznych  Wydziału  Nauk  Społecznych,  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych 
oraz Wydziału  Prawa i  Administracji  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie” organizowanego przez UWM.

Informujemy,  że  zarówno  wprowadzone  zapisy  regulaminu  jak  i  sposób 
przeprowadzania postępowania konkursowego może negatywnie odbić się na 
wynikach konkursu i skuteczności procedury.

Rok  temu  mieliśmy  okazję  jako  Stowarzyszenie  Architektów  Polskich 
przedstawić  Jego  Magnificencji  ideę  konkursu  jako  najlepszą  formę  na 
uzyskanie  twórczych  i  najwyższej  jakości  rozwiązań  architektonicznych w 
ramach inwestycji publicznych.

Decyzja o organizacji konkursu na zespół obiektów dydaktycznych wpisuje się w 
nową  praktykę  UWM  budzącą  uznanie  środowisk  architektonicznych,  jak  i 
szeroko rozumianej opinii społecznej.

Niestety  do  realizacji  szczytnej  idei  wkradły  się  istotne  błędy.  W  związku  z 
powyższym należy podkreślić, że:

1. Zgodnie  z  wyraźnym  życzeniem  pana  kanclerza  Wojciecha 
Samulowskiego jako SARP o.  Olsztyn  nie  jesteśmy współorganizatorem w/w 
konkursu, ani mu w żaden sposób nie patronujemy, ani też nie mamy wpływu na 
jego przebieg.

2. Nasza  rola  jako  Stowarzyszenia  Architektów  Polskich  ograniczona 
została  jedynie  do  wskazania  kandydatów na  trzech sędziów konkursowych. 
Niedopełniony  został  przy  tym  warunek  przedstawienia  sędziom  do 
zweryfikowania  Regulaminu  Konkursu  (udostępniono  jedynie  niekompletną 
roboczą wersję).

3. Nie  powołano  formalnie  członków  Sądu  Konkursowego,  nie  zawarto 
umowy z w/w, mimo że konkurs trwa już od kilku tygodni, a czynności powołania 
Sądu Konkursowego, jego regulaminu i trybu pracy są regulowane wymogami 
ustawowymi.

4. Żałujmy  także,  iż  nie  wykorzystano  zawodowych  mediów  architektów 
(komunikatorów SARP i strony internetowej) do rozpropagowania i nagłośnienia 
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konkursu,  co  z  pewnością  zaowocowałoby  liczniejszym  uczestnictwem 
renomowanych pracowni.

5. Termin  zadawania  pytań,  7  dni  od  ogłoszenia  konkursu,  nie  daje 
możliwości  wyjaśniania problemów z interpretacją warunków regulaminu które 
rodzą się w trakcie projektowani

6. Szczególny niepokój budzi niezgodny z zapisami ustawy i dobrą praktyką 
tryb  ogłoszenia  konkursu,  –  siedmiodniowy  termin  na  złożenie  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od momentu ogłoszenia.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane przez Uniwersytet  ze względu na 
wartość konkursu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
(art. 111 ust.3 wartością konkursu jest wartość nagród, ust.4 jeśli nagrodą jest 
zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej reki, 
wtedy  wartością  konkursu  jest  wartość  zamówienia,  o  które  podmioty  się 
ubiegają  i  wartość  nagród  dodatkowych.  Kwota  graniczna  określająca 
konieczność ogłoszenia w Europejskim Biuletynie to 193.000 EUR x kurs 3,839 
PLN)a co za tym idzie termin składania wniosków o dopuszczenie nie może 
być krótszy niż 30 dni. (art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Do wiadomości:
1. arch. Grzegorz Dżus, Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych
2. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów

Z poważaniem

arch.Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska arch. Sławomir Hryniewicz
skarbnik SARP o/Olsztyn prezes SARP o/Olsztyn

arch. Mariusz Szafarzyński
członek Zarządu SARP o/Olsztyn
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