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Przesyłamy 82 Komunikat Powszechnej Akcji Architektów „Biały Styczeń” 

z czerwca 2020 r. 

W lipcu  Inwestorzy zaoferowali zlecenia na kwotę 7.700.697,76 zł. Projektanci 

złożyli ofertę na sumę 4.165.125,52 zł. Utraciliśmy 3.535.572,24 zł. Oferowane przez 

pracownie ceny równe lub wyższe od szacunkowych Inwestora tylko w 29,6%, czyli 

w 8 na 27 analizowanych. 

Analiza przetargów wskazuje na spadek w ostatnich miesiącach ilości zamówień 

w sektorze publicznym. Jak głęboki jest zastój w inwestycjach zobaczymy 

w jesiennych miesiącach. 

Są to prawdy przewidywalne w dużym stopniu zależne od agresji pandemii 

koronowirusa. Nie mamy zatem wpływu na ilość zleceń, ale na przebieg postępowań 

przetargowych już tak. W procedurze zamówień publicznych „wolność postępowania” 

ogranicza się do określenia wartości dokumentacji projektowej. Przerysowują nieco 

te swobody, ale realnie - to architekt wycenia swoją pracę. 

Sam wiem jak trudno wstrzelić się w tę zaczarowaną kwotę, która otwiera 

drogę do zlecenia. Nie emocje czy doraźne potrzeby, ale zasady -  procentowy udział 

prac projektowych wynikający z realnych kosztów inwestycji jest jedynym i prawnie 

usankcjonowanym drogowskazem prawidłowego postępowania. 

Do Inwestorów wysyłamy kolejny sygnał, że z architektów da się wycisnąć ostatnie 

soki w imię wyższych twórczych celów. Wielu z nas los dał talent czyniąc z nas 

artystów. Ale zawód architekta wymaga umiejętności poruszania się w twardych 

realiach biznesowych, współpracy z urzędnikami, strażakami, instalatorami itd., bez 

których „wolnym duszom” pozostaje muzyka i poezja. 

 



Dwa lipcowe przykłady : 

Nr 15 wg. komunikatu: 

„Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku dla Wydziału 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Wydziału 

Ksiąg Wieczystych dla obszaru sądów rejonowych w: Brzezinach, Pabianicach i 

Zgierzu, przy ul. Wojska Polskiego 180 w Łodzi, Polska.” 

Autor - Team S.C. Jerzy Gryc, Wawrzyniec Kuc, Wojciech Kurzeja. Busko Zdrój 

Inwestor przewidział wartość dokumentacji - 1.900.813,01 zł 

Architekci złożyli najniższą ofertę -    883.140,00 zł  co stanowi 46,5 % 

Nr 20 wg. komunikatu: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.” 

Autor- Art Projekt K&M sp. z o.o., Kościerzyna 

Inwestor przewidział wartość dokumentacji - 2.193.104,18 zł 

Architekci złożyli najniższą ofertę -                    1.015.980,00 zł  co stanowi  46,3% 

Jest jeszcze jeden przetarg – „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap 

I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową w Gnieźni”, 

gdzie biuro z Wrocławia degraduje własną pracę wyceniając ją na 27,9% w stosunku 

do ceny oferowanej przez Inwestora. 
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Utrzymanie wskaźnika wartości inwestycji do ceny dokumentacji projektowej na 

poziomie średnio 3% ÷ 4% daje gwarancję wykonania dobrego projektu, utrzymania 

pracowni i rozliczenie się z branżami. Wszystko poniżej jest tylko przetrwaniem. 

Szczególnie nierozumne jest „dołowanie wycen” przy tematach dużych, ciekawych, 

gwarantujących po ich realizacji satysfakcję twórczą. Z takimi dwoma zleceniami 

mieliśmy się okazję zmierzyć w miesiącu lipcu. Inwestorzy przygotowali oferty 



określając korzystne ceny przeznaczone na dokumentację projektową. Większość 

biur projektowych biorących udział w przetargu złożyło racjonalne oferty, ale 

przegrali. W dwóch przetargach wygrała „śmieszna cena”. Robią to desperaci z 

doświadczeniem. Konflikt sam w sobie i refleksja, że doświadczenie można 

przetrwonić w jednym przetargu. Panie i Panowie pora sfrunąć na ziemię. 

    wszystko zależy od wszystkich 

 

pozdrawiam 

     Jerzy Gołębiowski 

Prezes Zarządu Oddziału SARP w Zielonej Górze 


