KONKURS PSMB NA WZORCOWE WYKONANIE EKSPERTYZY
LUB
PRAC OSUSZENIOWYCH, NAPRAWCZYCH I ANTYKOROZYJNYCH
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa ogłasza konkurs na wzorcowe
wykonanie ekspertyz mykologiczno - budowlanych, mykologicznych oraz prac
osuszeniowych, naprawczych i antykorozyjnych zrealizowanych w 2016 roku.
WARUNKI KONKURSU
1. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ekspertyz mykologiczno - budowlanych,
mykologicznych oraz obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się
wyniki. Konkurs stanowi promocję rzeczoznawców oraz wykonawców robót.
2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są ekspertyzy zrealizowane w 2016 roku oraz nowe lub
naprawiane obiekty budowlane, w których prace zostały skończone w okresie od
stycznia do grudnia 2016 r.
3. Zasady uczestnictwa
3.1. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać rzeczoznawcy (lub przedstawiciele
zespołów rzeczoznawców) oraz wykonawcy robót z polską osobowością prawną.
3.2. Zgłaszający do konkursu powinien przed zgłoszeniem powiadomić o swoim
zamiarze główne jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym (dotyczy
wykonawców robót).
3.3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane rzeczoznawcom i jednostkom
zgłaszającym wykonane roboty.
3.4. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się według wzorów określonych
w załącznikach 1 i 2 niniejszych warunków.
3.5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do udostępnienia
pełnej dokumentacji dotyczącej zgłaszanej ekspertyzy, a w przypadku wykonawców
robót do zapewnienia wizytującym sędziom możliwości szczegółowych oględzin
obiektu budowlanego, a także udostępnienie jego pełnej dokumentacji technicznej.
3.6. Poszczególne zgłoszenia nie mogą dotyczyć więcej niż jednej ekspertyzy lub
więcej niż jednego obiektu.
3.7. Jeśli zgłaszana ekspertyza lub roboty nie wynikają z działalności gospodarczej
PSMB zgłaszający jest zobowiązany uiścić opłatę wpisową w wysokości 2 500,00 zł.
4. Organizacja konkursu
4.1. Konkursem kieruje Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Mykologów
Budownictwa z Siedzibą: 53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57, tel/fax: 71-344-80-12;
e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl
4.2. Zarząd Główny powołuje osobę pełniącą funkcję „Organizatora konkursu”
a Prezydium ZG powołuje Sędziów Konkursowych, do których zaliczany jest również
organizator konkursu. Sędziowie oceniają ekspertyzy, wizytują i oceniają obiekty
budowlane oraz proces inwestycyjny wg kryteriów zawartych w punkcie 5 warunków
konkursu.

5. Kryteria oceny
• jakość i zakres merytoryczny ekspertyzy,
• jakość robót,
• organizację budowy i czas jej realizacji,
• rozwiązania techniczno-technologiczne
i antykorozyjnych,
• koszty realizacji obiektu budowlanego.

prac

osuszeniowych,

naprawczych

6. Tryb dokonywania oceny
6.1. Postępowanie ma charakter etapowy:
• etap I — formalne rozpatrzenie przez organizatora konkursu dokumentów
przesłanych przez zgłaszających; o decyzji uczestnicy konkursu są powiadamiani
pisemnie w terminie 30 dni od daty zgłoszenia,
• etap II — ocena na podstawie analizy posiadanych dokumentów i wizji lokalnej (w
przypadku robót budowlanych), a następnie rozstrzygnięcie (przez ZG PSMB)
konkursu; o wynikach tego etapu organizator konkursu powiadamia uczestników do
10 VII 2017 r. Wręczenie nagród przewiduje się 7 IX 2017 r.
6.2. W odniesieniu do każdej ekspertyzy oraz każdego z obiektów budowlanych
zgłoszonych do konkursu jest prowadzona przez organizatora konkursu osobna
ewidencja dokumentów i arkusz ocen.
6.3. Stowarzyszenie PSMB, w porozumieniu z jednostkami zgłaszającymi udział
w konkursie, których ekspertyzy lub obiekty budowlane zgłoszono do konkursu,
organizuje imprezy prezentujące uczestników konkursu oraz promujące jego
laureatów przez:
- informacje i udział w seminariach lub warsztatach PSMB,
- specjalne wydawnictwo o wynikach konkursu,
- publikacje prasowe.
7. Zgłoszenie do konkursu
Zgłoszenie do konkursu powinno nastąpić nie później niż do 31 III 2017 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- deklarację przystąpienia do konkursu (wzór załącznik nr 1),
- podstawowe dane charakteryzujące przedmiot zgłoszenia (wzór zał. nr 2a lub 2b),
- dowód wpłaty wpisowego (jeśli zgłaszana ekspertyza lub roboty nie wynikają z
działalności gospodarczej PSMB).
Zgłoszenie należy przysłać na adres:
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa
ul. Tęczowa 57,Ip., 53-601 Wrocław
z dopiskiem „KONKURS”
8. Laureaci konkursu
8.1. Nagrody są przyznawane przez ZG PSMB w przyjętych rodzajach budownictwa.
8.2. Dla każdego rodzaju budownictwa przewiduje się przyznanie:
- nagrody I stopnia,
- nagrody II stopnia,
- wyróżnień.
8.3. Mogą być przyznane nagrody lub wyróżnienia specjalne.
9. Orzeczenia konkursowe są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Załącznik nr 1
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU PSMB
Niniejszym deklaruję (deklarujemy) przystąpienie do konkursu PSMB na wzorcowe
wykonanie ekspertyzy lub prac osuszeniowych, naprawczych i antykorozyjnych.
Zgłaszamy realizację ekspertyzy określonej z Załączniku 2a / prac osuszeniowych,
naprawczych i antykorozyjnych określonych z Załączniku 2b.*)
Zgłoszenie dotyczy obiektu budowlanego (lub jego części)
…………………………………………………………………………………………………..
(przedmiot zgłoszenia i adres)

.................................................................................................................................
Zgłaszającym jest rzeczoznawca, inwestor, zastępczy, generalny wykonawca,
główny wykonawca, generalny realizator inwestycji, wykonawca robót, developer
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa, adres, telefon, e-mail)

…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami konkursu i zobowiązujemy się
do ich przestrzegania.

RZECZOZNAWCA
KIEROWNIK BUDOWY *)

KIEROWNIK JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ

……………………………..

……………………………………..

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

……………………………..

…………………………………….

(data i podpis)

(data i podpis)

*)

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2a
PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE PODLEGAJĄCY EKSPERTYZIE
OBIEKT BUDOWLANY
1. Nazwa obiektu budowlanego………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………..
2. Adres obiektu budowlanego, .......................……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
4. Nazwa i adres jednostki ................................…………………………………………..
5. Nazwisko, imię i tytuł zawodowy rzeczoznawcy .………………………………………
6. Termin realizacji prac ekspertyzowych ..……………………………………………….
7. Charakterystyka techniczna obiektu budowlanego:…………………………………...
……………………………………………………………….......................................
7.1. Funkcja obiektu………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………….......................................
7.2. Funkcja części obiektu związana z wykonaną ekspertyzą: ...……………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….......................................
8. Podstawowe argumenty uzasadniające zgłoszenie do konkursu:………………..
……………………………………………………………………………………………
9. Imię i nazwisko oraz telefon pracownika, z którym należy się kontaktować w
sprawach związanych ze zgłoszeniem……………………………………………….

KIEROWNIK JEDNOSTKI ZGŁASZJĄCEJ
…………………………….
pieczątka Firmy

…………………………………
Imię i nazwisko (podpis)

……..…….
Data

Załącznik nr 2b
PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT BUDOWLANY
1. Nazwa obiektu budowlanego………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………..
2. Adres obiektu budowlanego, tel., fax, e-mail……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. Nazwy jednostek finansujących………………………………………………………….
4. Nazwa i adres jednostek, uczestników procesu inwestycyjnego (pełniona funkcja,
pełna nazwa, adres):
- inwestor……………………………………………………………………………..
- inwestor zastępczy…………………………………………………………………
- generalny wykonawca……………………………………………………………..
- wykonawca robót…………………………………………………………………...
- organizator…………………………………………………………………………..
- inne przedsiębiorstwa mające istotny wpływ na realizację…………………….
…………………………………………………………………………………………
5. Nazwa i adres jednostki projektującej…………………………………………………..
6. Nazwisko, imię i tytuł zawodowy generalnego (głównego) projektanta:
- architektury, konstrukcji…………………………………………………………………
- robót renowacyjnych……….……………………………………………………………
7. Nazwisko, imię i tytuł zawodowy kierownika budowy oraz nazwa jednostki, którą
reprezentuje:………………………………………………………………………………
8. Nazwisko, imię i tytuł zawodowy inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nazwa
jednostki, którą reprezentuje:……………………………………………………………
9. Osoby fizyczne i prawne uczestniczące w realizacji robót mające istotny wpływ na
jej przebieg:……………………………………………………………………………….
10. Nakłady - koszt robót osuszeniowych, naprawczych i antykorozyjnych z wartością
wbudowanych wyrobów (bez kosztów sprzętu); poziom cen z ……r.:………..……
11. Termin rozpoczęcia robót (miesiąc, rok)……………………………………………….
12. Planowany termin zakończenia robót (miesiąc, rok)………………………………....
13. Charakterystyka techniczna obiektu budowlanego:…………………………………...
……………………………………………………………….......................................
13.1. Funkcja obiektu………………………………………………………………………….
13.2. Funkcja części obiektu związana z wykonywanymi robotami osuszeniowymi,
naprawczymi i antykorozyjnymi:……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
13.3. Powierzchnia związana z wykonywanymi robotami:………………………..
14. Podstawowe argumenty uzasadniające zgłoszenie do konkursu:………………..
……………………………………………………………………………………………
15. Imię i nazwisko oraz telefon pracownika, z którym należy się kontaktować w
sprawach związanych ze zgłoszeniem……………………………………………….

KIEROWNIK JEDNOSTKI ZGŁASZJĄCEJ
…………………………….
pieczątka Firmy

…………………………………
Imię i nazwisko (podpis)

……..…….
Data

