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KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH  
Edycja 2012 

Kryształy Przetargów Publicznych to prestiżowe nagrody przyznawane przez uznanych ekspertów tylko 
najlepszym, najciekawszym, a przede wszystkim doskonale zrealizowanym pod względem prawnym 
zamówieniom publicznym. Celem nagród jest promowanie dobrych praktyk i zbieranie przykładów 
racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Nie wszyscy na co dzień dostrzegają, jak wiele 

pozytywnych zmian zachodzi w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Za każdą z nich stoją zamawiający  

i wykonawcy, których rzetelna i uczciwa praca idzie w parze z umiejętnością realizowania zarówno 

odważnych inwestycji, jak i takich, które najlepiej spełniają aktualne potrzeby obywateli – mówi Elżbieta 
Sobczuk, redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”. 

Wręczenie Kryształów Przetargów Publicznych odbyło się 15 października 2012 r. w Jachrance, w trakcie 
uroczystej gali otwierającej VII FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH.  

Kapituła wyłoniła laureatów spośród ponad 300 nadesłanych zgłoszeń dotyczących zamówień publicznych 
zakończonych w okresie między 1 sierpnia 2011 r. a 31 lipca 2012 r. Tegoroczni kandydaci, podzieleni na 
grupy zamawiających i wykonawców, byli nagradzani w pięciu kategoriach: 

1.  Zadania na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej 

2. Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej 

3. Inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej lub rewitalizacji 
przestrzeni publicznej 

4. Przedsięwzięcia wspierające sport, kulturę lub edukację 

5. Realizacja zadań związanych z e-administracją lub przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu 

Patronat honorowy nad IV edycją Kryształów Przetargów Publicznych objęli: Wiceprezes Rady Ministrów 
Waldemar Pawlak, Minister Edukacji Narodowej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Patronat medialny nad nagrodą sprawowały miesięczniki: „Inwestycje Sektora Publicznego”, 
„Kadra Kierownicza w Administracji” i „IT w Administracji”. 



 

 

Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali: 

W kategorii pierwszej w grupie zamawiających nagrodę otrzymał Wojewódzki Specjalistyczny Szpital  
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi za „Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją 
wsporczą oraz włączenie ich w istniejącą sieć elektryczną, w ramach realizacji zadania: Kompleksowa 
termomodernizacja obiektów Szpitala – etap końcowy programu oszczędzania energii”.  

Ponadto w kategorii przyznane zostały trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi za 
„Prace remontowo-modernizacyjne dawnego wybiegu dzików” oraz „Prace remontowo-modernizacyjne 
przebudowa pawilonu dla małp – makaków, dawny pawilon pawianów”, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-
Usługowe „GAZOPOL LTD” sp. z o.o. za „Kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku 
miejscowości Godków Osiedle PKP” i Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych  
„EKO-WOD” Sp. z o.o. za „Kolektor potoku Wapienniczka wraz z przepustem w ciągu ulicy Esperantystów  
w Świdnicy”. 

W kategorii drugiej –– nagroda została przyznana Gdańskim Inwestycjom Komunalnym Sp. z o.o.  
za „Budowę Trasy W-Z w Gdańsku z wyłączeniem Węzła Karczemki w ciągu drogi krajowej nr 7”.  

Wyróżnienia w tej kategorii Kapituła zdecydowała się przyznać: Starostwu Powiatowemu w Świdnicy  
za „Budowę drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 
382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” oraz Gminie Miejskiej Tczew za „Budowę infrastruktury 
transportowego węzła integracyjnego w Tczewie”. 

W kategorii trzeciej –– spośród zgłoszeń dokonanych przez jednostki administracji publicznej Kapituła  
za najlepsze uznała dwa równolegle zrealizowane zadania zgłoszone przez Gminę Miasta Lipna – 
„Przywrócenie historycznego znaczenia pl. Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i energetycznej” oraz „Rewitalizację klasycystycznego budynku ratusza miejskiego”. 
Natomiast wśród zgłoszeń nadesłanych przez firmy realizujące publiczne kontrakty zwyciężyło zadanie 
„Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. 
Ludzie – sztuka – zabawa – nauka”, które wykonało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych  
„Inwest–Projekt” Sp. z o.o. 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. za „Modernizację  
i rozbudowę portu jachtowego w Kołobrzegu”. 

W kategorii czwartej –– wśród wielu ciekawych inwestycji zgłoszonych przez zamawiających Kapituła 
postanowiła uhonorować nagrodą zadanie związane równocześnie ze sportem i edukacją, czyli „Budowę 
zespołu krytych pływalni z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo-rozwojową  
AWF w Krakowie”. Zrealizowała je Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. 



 

 

Natomiast wśród inwestycji zgłoszonych przez wykonawców uznanie Kapituły zdobyło zadanie pod nazwą: 
„Realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę na rzecz 
zamawiającego i wybudowaniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu”. 
Wykonała je firma ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.  

Wyróżniona w tej kategorii została Gmina Ksawerów za „Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku 
byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z biblioteką”. 

W kategorii piątej Kapituła przyznała nagrodę wykonawcy – firmie NEWIND Sp. z o.o., która przedstawiła 
zadanie zrealizowane pod nazwą: „Zakup, dostawa i instalacja (wdrożenie) akceleratorów ruchu sieciowego 
do sieci WAN w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. 

Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk za „Opracowanie  
i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych”.  

Członkowie Kapituły, gratulując nagrodzonym i wyróżnionym w tegorocznej edycji, podkreślają, że rosnąca 
z roku na rok liczba zgłoszeń stanowi dowód, iż w ramach systemu zamówień publicznych realizuje się coraz 
więcej ciekawych i wyjątkowo dobrze przeprowadzonych postępowań. Dlatego słowa uznania należą się 
wszystkim, którzy na co dzień dbają o jakość przygotowania i realizacji publicznych kontraktów. Kryształy 
Przetargów Publicznych przyznawane są tylko najlepszym z nich.  

 


