KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Warszawa, 18 marca 2020 r.
l.dz. 141/KRIA/2020/w
Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju
Szanowna Pani Minister,
W związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego oraz działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym
wirusem, Krajowa Rada Izby Architektów RP wprowadziła szereg działań mających zabezpieczyć zdrowie
i życie członków samorządu zawodowego architektów. Niemniej pozostaje szeroka sfera działalności
architektonicznej, która pozostaje poza możliwością oddziaływania samorządu zawodowego.
W szczególności dotyczy to kwestii związanych z koniecznością zmian przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, których obowiązywanie w obecnym brzmieniu ma bezpośredni wpływ na pracę,
zobowiązania zawodowe i finansowe architektów członków Izby Architektów RP.
Jednym z bardziej istotnych problemów, z jakimi borykają się w tym trudnym czasie architekci
prowadzący swoją działalność w różnych formach, jest wynikający z przyczyn obiektywnych brak lub
znaczące ograniczenie możliwości wywiązywania się z zobowiązań umownych dotyczących terminu
i zakresu ich wykonania w kontekście konieczności dokonania, w ramach zlecenia, koordynacji
wielobranżowej, uzgodnień terenowo-prawnych, uzyskania opinii lub decyzji wymaganych do projektu.
Dotyczy to w szczególności umów zawieranych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, która co
do zasady ogranicza możliwość zmian umów w stosunku to treści SIWZ oraz w zakresie w jakim zmiany
mogłyby pogorszyć warunki wykonania tej umowy dla strony zamawiającej.
Tym samym nie można wykluczyć sytuacji, w których niewykonanie terminowych w związku
z ograniczonej możliwości swobodnego kształtowania stosunku prawnego, wynikającego z umowy
zawartej w trybie PZP, może wiązać się z koniecznością zapłaty kar umownych lub odpowiedzialnością
odszkodowawczą.
W związku z powyższym, Krajowa Rada Izby Architektów RP zwraca się do Pani Minister
o rozważenie wprowadzenia rozwiązania przewidującego możliwość wstrzymanie biegu terminów
wynikających z umów zawartych w trybie PZP, począwszy od dnia wprowadzenia na terenie kraju stanu
zagrożenia epidemicznego.
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
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