REGULAMIN

KONKURSU

„BUDOWA ROKU PODKARPACIA”

I. Organizatorzy konkursu.
1. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie.
2. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
II. Patronat honorowy.
1. Wojewoda Podkarpacki.
2. Marszałek Województwa Podkarpackiego.
3. Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki
Rzeszowskiej.
III Cele konkursu.
1. Promocja polskiej myśli technicznej i naukowej, nowatorskich rozwiązań, wysokiej jakości robót
i rzetelności w działaniach na rzecz budownictwa i środowiska.
2. Prezentacja i popularyzacja osiągnięć inwestorów, projektantów i wykonawców przedsięwzięć
budowlanych, na których uzyskano wyróżniające się wyniki w okresie realizacji obiektu
budowlanego lub całego procesu inwestycyjnego.
3. Promocja wyróżniających się uczestników procesu inwestycyjnego.
IV Przedmiot i zakres konkursu
1. Do konkursu mogą być zgłoszone obiekty budowlane lub budowle (zwane dalej obiektami), które
zostaną zakończone w roku konkursowym i przekazane do użytkowania nie później niż w I kwartale
roku pokonkursowego.
Dokumentem potwierdzającym fizyczne zakończenie robót, który przedstawia Zgłaszający jest:
- protokół odbioru końcowego, lub
- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Zakres konkursu obejmuje obiekty nowo wznoszone, przebudowywane, remontowane, zlokalizowane
na terenie województwa Podkarpackiego oraz obiekty realizowane poza jego granicami lecz przez
wykonawców mających swą siedzibę na terenie województwa Podkarpackiego.
3. W każdej edycji konkursu mogą uczestniczyć obiekty o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa
kulturowego województwa. Komisja Konkursowa proponuje określone obiekty do Wyróżnienia
Honorowego lub Specjalnego.
V Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
1. Zgłaszającymi obiekty do konkursu mogą być osoby fizyczne lub prawne, funkcjonujące według
prawa polskiego, realizujące inwestycje na terenie woj. Podkarpackiego i poza jego granicami.
W szczególności są to:
a) inwestorzy,
b) generalni lub główni wykonawcy,
c) organizatorzy całego procesu inwestycyjnego lub samej budowy jak inwestor zastępczy,
generalny realizator, inżynier kontraktu,
d) organa samorządu terytorialnego.
2. Osoba zamierzająca zgłosić uczestnictwo w konkursie powinna przed zgłoszeniem poinformować
o swoim zamiarze głównych uczestników procesu inwestycyjnego.
3. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do PZITB O/Rzeszów w terminie do 31 marca 2019 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wpisowej uczestnictwa.
4. Zgłoszenie formalne (na załączonych drukach) należy przekazać do PZITB O/Rzeszów wraz
z dowodem uiszczenia opłaty regulaminowej w terminie dwóch tygodni od zawiadomienia
o zakwalifikowaniu obiektu do II etapu konkursu.
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VI Organizacja konkursu.
1. Konkurs BRP organizują: Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
w Rzeszowie, Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Podkarpacka Okręgowa Izba
Architektów, Stowarzyszenie Architektów Polskich , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych, którzy powołują swoje Komisje Konkursowe i ustanawiają wspólną
Kapitułę Konkursu składającą się m. innymi z przewodniczących poszczególnych Komisji
Konkursowych.
2. Komisja Konkursowa PZITB działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału
PZITB w Rzeszowie.
3. Komisja Konkursowa:
a) analizuje otrzymane zgłoszenia i kwalifikuje do udziału w konkursie z podziałem obiektów
na grupy w zależności od ich charakterystyki technicznej i użytkowej,
b) powołuje zespoły oceniające,
c) opracowuje preliminarz konkursu i realizuje go po zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału,
d) dokonuje ostatecznej oceny obiektów zgłoszonych do konkursu, a jej wyniki przedstawia
Kapitule Konkursu.
4. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową PZITB podejmuje ostateczną decyzję
dotyczącą wyników konkursu i akceptuje przyznane przez Komisje Konkursowe nagrody.
5. Obsługę administracyjno - finansową konkursu zapewnia Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie.
VII Kryteria oceny obiektów zgłoszonych do konkursu
1. Kompleksowość przygotowania inwestycji z uwzględnieniem organizacji procesu budowy i czasu
jej realizacji.
2. Poziom rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjno-budowlanych.
3. Zakres wykorzystania nowoczesnych materiałów i wyrobów budowlanych.
4. Zastosowanie najnowszych technik i technologii budowlanych, w tym energooszczędnych,
z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
5. Wpływ inwestycji na środowisko.
6. Poziom jakości i estetyki wykonanych robót.
7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (wypadek śmiertelny eliminuje zgłaszany obiekt
z udziału w konkursie).
VIII Tryb oceny.
1. Dla każdego obiektu zgłoszonego do konkursu prowadzona jest ewidencja dokumentów.
2. Ocena dokonywana jest w trzech etapach.
etap I - Ocena dokumentów przesłanych przez zgłaszających pod kątem ich kompletności i zgodności
z warunkami konkursu, przesłanie zgłaszającemu pisemnej decyzji o zakwalifikowaniu do
II etapu konkursu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wstępnego.
etap II - Ocena przygotowania inwestycji oraz jej realizacji na podstawie otrzymanych materiałów
i wizji lokalnej, przeprowadzonej przez zespół oceniający. O dopuszczeniu do III etapu
Komisja Konkursowa powiadamia uczestników, określając ewentualne dodatkowe warunki
tego dopuszczenia.
etap III - Końcowa ocena po zakończeniu budowy opiera się na szczegółowej analizie dostarczonych
dokumentów odbiorowych oraz wniosków wynikających z wizji lokalnej.
IX Nagrody, wyróżnienia i promocja laureatów konkursu.
1. Za najwyżej ocenione obiekty zgłaszający je do konkursu otrzymują nagrody, wyróżnienia
i dyplomy:
- nagroda I stopnia z diamentem – statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia”
- nagroda I stopnia – statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia”
- nagroda II stopnia – medal + dyplom
- nagroda III stopnia – plakietka + dyplom
- wyróżnienie – dyplom.
2. Obiekty określone w pkt IV/3 uhonorowane Wyróżnieniem Honorowym lub Wyróżnieniem
Specjalnym otrzymują dyplomy.
3. Osoby bezpośrednio związane z realizacją nagrodzonego obiektu otrzymują dyplomy uznania.
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4. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na uroczystej gali
zorganizowanej w II lub III kwartale roku pokonkursowego.
5. Laureaci konkursu otrzymają w dniu ogłoszenia wyników konkursu Biuletyn Konkursu „Budowa
Roku Podkarpacia”. W ramach opłaty konkursowej każdy uczestnik konkursu zakwalifikowany
do III etapu może umieścić w Biuletynie konkursu reklamę swojej firmy w formacie A4.
6. Laureaci konkursu mają prawo publikować wyniki konkursu i wyróżnione obiekty na swoich
stronach internetowych, biuletynach informacyjnych i w innych formach według uznania
z równoczesnym wskazaniem organizatora konkursu.
7. Organizator konkursu ma prawo publikować materiały związane z konkursem oraz jego wyniki
według własnego uznania.
8. O innych formach promocji laureatów decyduje Komisja Konkursowa.
X Fundusze.
1. Fundusze konkursu pochodzą z dotacji sponsorów oraz z opłat uczestników konkursu.
2. Opłatę wpisową w wysokości 100 zł netto + podatek VAT od zgłaszanej budowy uiszcza się na
konto PZITB O/Rzeszów równocześnie ze zgłoszeniem wstępnym budowy do konkursu.
3. Opłatę konkursową regulaminową należy przekazać do dwóch tygodni od otrzymania decyzji o
zakwalifikowaniu obiektu do II etapu. Wysokość tej opłaty zależy od całkowitej wartości inwestycji.
Przy wartości inwestycji:
do 1 000 000 zł
1 000 000 do 2 000 000 zł
2 000 000 do 5 000 000 zł
5 000 000 do 10 000 000 zł
10 000 000 do 20 000 000 zł
20 000 000 do 30 000 000 zł
ponad 30 000 000 zł

-

opłata 1 000 zł
opłata 2 000 zł
opłata 3 000 zł
opłata 3 500 zł
opłata 4 000 zł
opłata 4 500 zł
opłata 5 000 zł

Wszystkie opłaty określone w rozdziale X Regulaminu konkursu podlegają
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 23% VAT.
Opłaty należy przekazać na konto Organizatora konkursu:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwo Oddział w Rzeszowie PKO BP S.A.
I Oddział w Rzeszowie 37 1020 4391 0000 6502 0002 0479
4. Opłaty oraz materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
5. Fundusze konkursu pokrywają wszystkie koszty związane z jego organizacją w oparciu
o zatwierdzony preliminarz.
6. Opłata konkursowa nie obejmuje innych form promocji Zgłaszającego.
XI Postanowienia ogólne.
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do udostępnienia budowy i jej
dokumentacji wizytującym zespołom. Komisja Konkursowa zapewnia poufność uzyskanych informacji.
2. Interpretacja warunków i regulaminu konkursu należy do kompetencji Komisji Konkursowej.
3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie w dniu
5 lipca 2018 roku.
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