
17 Listopad – Grudzień 2014   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Budynki mieszkalne

Najwyżej ocenionym przyznano na-
grodę I  stopnia – tytuł Budowa Roku 
2013 oraz złote statuetki. Wśród wy-
różnionych w  ten sposób budynków 
mieszkalnych znalazły się: budynek 
mieszkalno-usługowy z garażem pod-
ziemnym z wykorzystaniem fragmen-
tów historycznej zabudowy przy ul. 
Krowiej  6 w  Warszawie (generalny 
wykonawca: PBM Południe SA), apar-
tamenty Jaśkowa Dolina przy ul. Jaś-
kowa Dolina 29 w Gdańsku (generalny 
wykonawca: Invest Komfort SA S.K.A.), 
Golden Tulip Gdańsk Residence przy ul. 
Piastowskiej 160 w Gdańsku (generalny 
wykonawca: Allcon Budownictwo Sp. 
z o.o. S.K.A.), apartamenty Novum – ze-
spół budynków mieszkalno-usługowych 
wraz z garażami podziemnymi i infra-
strukturą techniczną, kwartał A przy ul. 
Rakowickiej 20, 20a w Krakowie (gene-
ralny wykonawca: Erbud SA).

Nagrodę II stopnia w postaci srebrnej 
statuetki przyznano projektom: budynek 

usługowo-mieszkalny Kamienica Pod 
Smokami przy ul. Pawiej 34 w Krakowie 
(generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Budowlane Wako mgr inż. 
J. Wasilewski, mgr inż. Z. Kowalik Sp.j.), 
budynek mieszkalny wielorodzinny wraz 
z  infrastrukturą przy ul. Hurynowicz 9 
w Toruniu, kompleks apartamentów Fort 
Forest, budynek 3 – klatki A, B, C, D przy 
ul. Czesława Niemena 2, 4 w Gdyni (ge-
neralny wykonawca: Grupa Inwestycyjna 
Hossa SA), zespół zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z częścią handlowo-
-usługową i garażem podziemnym wraz 
z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic 
Gocławskiej i Kamionkowskiej w Warsza-
wie (generalny wykonawca: Budimex SA), 
obiekt budowlany przy ulicy Dobrego Pa-
sterza 118c w Krakowie (inwestor: Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe Budrem 5 
Sp. z o.o. Sp.k.), kompleks apartamentów 
Altoria Apartamenty przy ul. Strzelców 5, 
7, 9, 11 w Gdyni – budynki 1, 2, 3 (ge-
neralny wykonawca: Grupa Inwestycyjna 
Hossa SA). 

Nagrodą III stopnia i brązową statuetką 
uhonorowano: budynek mieszkalny wie-
lorodzinny przy ul. Bohomolca 3 w Krako-
wie (generalny wykonawca: Dom-Bud M. 
Szaflarski Sp.j.), kompleks apartamentów 
Avangard przy ul. Słonimskiego w Gdańsku 
– budynek A i B (generalny wykonawca: 
Grupa Inwestycyjna Hossa SA), budynek 
wielorodzinny z  garażem podziemnym 
Willa na Grabiszynku przy ul. Rymarskiej 41 
i 41a we Wrocławiu, Mokotów Park przy 
ul. Bernardyńskiej 16b i 16c w Warszawie 
(generalny wykonawca: Warbud SA).

Projektom, które zakwalifikowały się 
do trzeciego, finałowego etapu konkursu 
przyznano dyplomy uznania. W kategorii 
budynki mieszkalne były to: zespół trzech 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z  infrastrukturą i zagospodarowa-
niem terenu w  miejscowości Wysoka 
przy ul. Radosnej (generalny wykonawca: 
Zakłady Remontowo-Budowlane WAM  
Sp. z o.o.) oraz budynki mieszkalne z lo-
kalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka 56c 
i 56d w Dąbrowie Górniczej.

Konkurs Budowa Roku 2013 
rozstrzygnięty
tekst: JOANNA MICIAK, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, zdjęcia: JACEK DANILUK oraz PZITB

18 złotych statuetek, 25 srebrnych, 12 brązowych i siedem dyplomów uznania – to wyniki XXIV edycji konkursu 
Budowa Roku, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jury wyłoniło najlepsze 
realizacje roku 2013 ze wszystkich rodzajów budownictwa. Laureatów poznaliśmy 17 czerwca 2014 r. podczas 
uroczystości wręczenia nagród w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego i Sądu Konkur-
sowego Konkursu PZITB Budowa Roku 2013

Od lewej: mgr inż. Leszek Ganowicz, przewodniczący Sądu Konkursowego, mgr inż. Ryszard Trykosko, 
przewodniczący PZITB, mgr inż. Zdzisław Binerowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu
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Obiekty nowoczesnych technologii
Wśród obiektów nowoczesnych techno-

logii największe uznanie jurorów zdobyło 
Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych 
Technologii przy ul. Umultowskiej 89c 
w Poznaniu (etap I i II) – nagrodę I stop-
nia przyznano generalnemu wykonawcy, 
firmie Budimex SA (Oddział Budownictwa 
Ogólnego Północ w Poznaniu).

Srebrnymi statuetkami nagrodzono 
cztery projekty: Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach przy 
ul. Bogucickiej 5 (generalny wykonawca: 
Mostostal Warszawa SA), rozbudowę Po-
morskiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni 
– etap III i IV, Małopolskie Centrum Bio-
technologii przy ul. Gronostajowej  7a 
w Krakowie (generalny wykonawca: Bu-
dimex SA, Oddział Budownictwa Ogól-
nego Południe w Krakowie), Gdański Park 
Naukowo-Technologiczny przy ul. Trzy 
Lipy w Gdańsku (generalny wykonawca: 
Karmar SA).

Na III miejscu znalazł się zmodernizo-
wany budynek G-330 Akwarium w Gdyni 
przy ul. Czechosłowackiej 3.

Obiekty oświaty i kultury fizycznej

Złotą statuetkę za najlepszy obiekt 
oświaty i  kultury fizycznej przyznano 
przedsiębiorstwu Energopol Trade Opole 
Sp. z o.o. – wykonawcy krytej pływalni 
Wodna Huta przy ul. Prószkowskiej 96 
w Opolu. 

Nagrodę II stopnia odebrali przedsta-
wiciele powiatu poznańskiego – inwestora 
odpowiadającego za budowę boiska lekko-
atletycznego wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną przy LO im. M. Kopernika 
w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3.

Dyplomem uznania uhonorowano 
PBM Południe SA za realizację nadbu-

dowy budynku dawnej drukarni wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania dla celów 
dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekologii 
i Zarządzania w Warszawie przy ul. Ol-
szewskiej 12.

Obiekty administracyjno-biurowe

Tytuł Budowa Roku 2013 w kategorii 
obiekty administracyjno-biurowe zdo-
były dwa projekty: Miasteczko Orange 
przy Al. Jerozolimskich 160 w Warszawie 
(generalny wykonawca: Karmar SA) oraz 
budynek wielofunkcyjny biurowo-han-
dlowo-usługowy przy ul. Puławskiej 2 
w  Warszawie (generalny wykonawca: 
Warbud SA). 

Wśród obiektów nagrodzonych srebr-
nymi statuetkami znalazły się: Centrum 
Kongresowe i rozbudowa budynku ad-
ministracyjnego wraz z  towarzyszącą 
infrastrukturą przy ul. Zakładowej 1 
w  Kielcach (generalny wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budow-
lane Budecon SA), budynek apartamen-
towo-usługowy Concept Tower z garażem 
podziemnym przy ul. Grzybowskiej 87 
w  Warszawie (generalny wykonawca: 
IDS-Bud SA), Centrum Biurowe Neptun 
przy ul. Grunwaldzkiej 105a w Gdańsku 
(generalny wychowawca: Budimex SA 
z siedzibą w Warszawie oraz Budimex SA, 
Oddział Budownictwa Ogólnego Północ 
w Poznaniu), Alma Tower przy ul. Pilotów 
10 w Krakowie (generalny wykonawca: 
Porr Polska SA z siedzibą w Warszawie 
oraz Porr Polska SA, Biuro Regionalne 
w Krakowie), Olivia Point & Tower – bu-
dynek biurowy z usługami na parterze 
przy ul. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku.

Brązową statuetkę zdobyła firma Eko-
lan SA – inwestor, deweloper i generalny 
realizator odpowiedzialny za budowę biu-
rowca Good Point przy al. Niepodległo-
ści 761 w Sopocie. Dyplomem uznania 
nagrodzono zespół biurowo-usługowy 
Wola Center przy ul. Przyokopowej 33 
w  Warszawie (generalny wykonawca: 
Budimex SA).

Obiekty opieki medycznej 

Za najlepszy obiekt opieki medycznej  
uznano Centrum Urazowe Medycyny 
Ratunkowej i Katastrof przy ul. Koper-
nika 50 w Krakowie (generalny wyko-
nawca: Warbud SA).

II miejsce zajął Słoneczny Zdrój Hotel 
Medical Spa & Wellness przy ul. Bohate-
rów Warszawy 115 w Busku-Zdroju, a III 
– budynek B2 Szpitala Dziecięcego im. 

prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ 
przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie 
(generalny wykonawca: Warbud SA).

Obiekty przemysłowe, magazy-
nowe i instalacje

Tytuł Budowa Roku 2013 w tej grupie 
obiektów przypadł zakładowi produk-
cyjno-magazynowemu z częścią socjalno-
-biurową wraz z urządzeniami infrastruk-
tury zewnętrznej w Stęszewie, Strykowo 
ul. Poznańska 2 (generalny wykonawca: 
Partner Firma Budowlana Sp. z o.o., jed-
nostka projektowa: IP System Technologia 
Sp. z o.o., Swarzędz Pracownia Projek-
towa Archi99 Włodzimierz Cybułka, jed-
nostka nadzoru inwestorskiego: Woj-Bud 
Kompleksowa Obsługa Budownictwa 
Wojciech Żniński). 

Nagrodę II stopnia zdobyły trzy pro-
jekty: rozbudowa i przebudowa istnie-
jącej hali magazynowej, dobudowa hali 
dwukondygnacyjnej z kotłownią, a także 
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku biurowego z infra-
strukturą techniczną oraz instalacjami 
wewnętrznymi przy ul. Jedynaka 32 
w Wieliczce, układ nawęglania zewnętrz-
nego w ramach odbudowy bloku mocy 
wytwórczych PKE SA, ZEC Bielsko-Biała 
przy ul. Tuwima 2 (generalny wykonawca: 
Warbud SA), budowa wytwórni konstruk-
cji stalowych z częścią socjalną oraz infra-
strukturą techniczną przy ul. Indyjskiej 7 
w Gdyni (Vistal Gdynia SA).

Na III miejscu znalazły się budowa 
pompowni odwadniającej nr 4 Zbior-
nika Wodnego Tresna w Zarzeczu (wo-
jewództwo śląskie) przy ul. Kwiatowej 1 
(generalny wykonawca: Ośrodek Usług 
Inżynierskich Staand Sp. z o.o.) oraz hala 
na specjalistyczne wyposażenie obsłu-
gowe tramwajów wraz z  rozbudową 
i przebudową układu torowo-sieciowego 
zajezdni tramwajowej MPK w Częstocho-
wie przy al. Niepodległości 30 (generalny 
wykonawca: Anna-Bud Sp. z o.o., jed-
nostki wykonawcze: Europoles-Kromiss 
Sp. z  o.o. oraz PHU Dariusz Dudała). 
Dyplom uznania wręczono firmie Probis 
Sp. z o.o. – wykonawcy hali produkcyjnej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy 
ul. gen. K. Sosnkowskiego 34 w Mińsku 
Mazowieckim.

Obiekty drogowo-kolejowe

Nagrodą I stopnia uhonorowano trzy 
projekty drogowo-kolejowe: wielofunk-
cyjne zintegrowane centrum komuni-
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Węzeł drogowy Warszawa Południe (węzeł Lotnisko) 
w ramach budowy drogi ekspresowej S2 – odcinek 
Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL 
Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie 
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kacyjno-handlowe na stacji Katowice 
Osobowa, składające się z dworca kole-
jowego, podziemnego dworca autobu-
sowego, tunelu drogowego, parkingów 
podziemnych, galerii handlowej i wielo-
salowego kina w Katowicach (generalny 
wykonawca: Strabag Sp. z o.o.), moder-
nizację dostępu drogowego do portu 
w Szczecinie, węzeł drogowy Warszawa 
Południe (węzeł Lotnisko) w ramach bu-
dowy drogi ekspresowej S2 na odcinku 
Konotopa – Puławska wraz z budową łącz-
nika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) 
w Warszawie (generalny wykonawca: Porr 
Polska SA – lider konsorcjum).

Srebrnymi statuetkami nagrodzone 
zostały: przebudowa infrastruktury sta-
cji Katowice (perony 2, 3, 4) w ramach 
programu inwestycyjnego Modernizacja 
układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 
i infrastruktury służącej do obsługi podróż-
nych w obrębie stacji Katowice Osobowa 
oraz budowa dworca kolejowego Kra-
ków Główny, zintegrowanego z miejskim 
transportem publicznym w  Krakowie,  
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 (gene-
ralny wykonawca: Porr Polska SA z sie-
dzibą w Warszawie i Porr Polska SA, Biuro 
Regionalne w Krakowie). 

Brązową statuetką wyróżniono most 
przez rzekę Wieprzówkę w miejscowości 
Andrychów w km 32+931 w ciągu drogi 
krajowej nr 52 (generalny wykonawca: 
Mosty Chrzanów Sp. z o.o.).

Obiekty oceniane indywidualnie

W ostatniej grupie przyznano pięć ty-
tułów Budowa Roku 2013. Nagrodzone 
projekty to: budynek hotelowo-biu-
rowo-kinowy przy ul. Łąkowej 29 w Ło-
dzi  (generalny wykonawca: Budimex 
SA, jednostka projektowa: Kuryłowicz  
& Associates Sp. z o.o.), odbudowa i roz-
budowa umocnień brzegu morskiego 
w Kołobrzegu, km 330,4–333,4 (główny 
wykonawca: konsorcjum firm, w którym 
liderem jest Moebius-Bau Polska – ak-
tualnie Strabag Hydrotech Sp. z  o.o., 
jednostka projektowa: Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Wodnych i Me-
lioracyjnych oraz Terenowa Grupa Rze-
czoznawców w Gdańsku), Teatr Muzyczny 
Capitol przy ul. Piłsudskiego 72 we Wro-
cławiu (generalny wykonawca: Warbud 
SA), zespół budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych z częścią usługowo-biurową 
i garażem podziemnym, infrastrukturą 
techniczną oraz wjazdami w Warszawie 
przy ul. Kruczkowskiego 2, 4a, 4b, 4c, 
4d (generalny wykonawca: Grontmij Pol-
ska Sp. z o.o.), Browar Lubicz – zespół 
zabudowy mieszkalno-usługowej przy  
ul. Lubicz 17 przy ul. Strzeleckiej  w Kra-
kowie (generalny wykonawca: Porr Pol-
ska SA z siedzibą w Warszawie oraz Porr 
Polska SA, Biuro Regionalne w Krakowie). 

Wśród obiektów wyróżnionych na-
grodą II stopnia znalazły się: Gdynia 
InfoBox Obserwatorium Zmian przy  
ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni, Filharmo-

nia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, 
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
Centrum w Dąbrowie Górniczej.

III miejsce przypadło inwestycjom: wy-
konanie zadaszenia dziedzińca zamkowego 
wraz z renowacją elewacji wewnętrznej bu-
dynku Muzeum Historycznego w Bielsku-
-Białej – Zamku książąt Sułkowskich (ge-
neralny wykonawca: Mostostal Zabrze SA, 
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA), kompleksowa likwida-
cja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu, 
etap II – przebudowa stawu północnego 
w parku im. Franciszka Kachla w Bytomiu.

Dyplomem uznania nagrodzono prze-
budowę opaski brzegowej w Sarbinowie, 
km 306,20–307,60 (generalny wyko-
nawca: Aarsleff Specjalistyczne Roboty 
Fundamentowe, jednostka projektowa: 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Wodnych i  Melioracyjnych, Terenowa 
Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku) oraz 
remont konserwatorski elewacji i  frag-
mentu piwnic budynku przy ul. Czac-
kiego 21/23 w Warszawie. 
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Budowa Roku  POLSKA

Miasteczko Orange w Warszawie

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny, zin-
tegrowanego z miejskim transportem publicznym 
w Krakowie


