Regulamin Konkursu na System Inspekcji
Veolia Energia Warszawa S.A.
§1
Organizator
Organizatorem niniejszego Konkursu na System Inspekcji (dalej „Konkurs”) jest Veolia
Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, kod 02-566
Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146143, posiadającą NIP
525-000-56-56, REGON 015314764, wysokość kapitału zakładowego 721.399.100,00 PLN
opłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
§2
Zadanie konkursowe
1. Przedmiotem Konkursu jest system inspekcji (zwany dalej „Systemem Inspekcji”),
który ma być przeznaczony do inspekcji kanałowych sieci ciepłowniczych z
uwzględnieniem specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik 1 („Karta techniczna”)
do niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs podzielony został na dwie części (Etapy): pierwszą częścią jest przygotowanie
Projektu Systemu Inspekcji zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w Załączniku 1
(„Karta techniczna”) do niniejszego Regulaminu (Etap 1), zaś drugą częścią jest
zbudowanie Systemu Inspekcji zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez
Organizatora uprzednio Projektem Systemu Inspekcji (Etap 2).
3. Do Etapu 2 zostaną zakwalifikowane maksymalnie trzy Projekty, które zostaną
wytypowane przez Komisję Konkursową zgodnie z wymogami przedstawionymi w § 7
poniżej.
§3
Harmonogram Konkursu
1. W ramach Konkursu przyjęto następujący harmonogram:
1) Do dnia 30.09.2018r. – zgłoszenia Zespołów do Konkursu,
2) Etap 1 – do dnia 28.02.2019 r. – przekazanie Organizatorowi Projektów Systemu
Inspekcji,
3) Wyłonienie zwycięskich Zespołów po Etapie 1 - w terminie do dnia 31.03.2019 r.;
4) Etap 2 – do dnia 30.06.2019 r. – przekazanie Organizatorowi zbudowanych
Systemów Inspekcji;
5) Wyłonienie laureata Konkursu – w terminie do dnia 31.07.2019 r.
2. Forma i sposób zgłoszenia Zespołów oraz dostarczenie wyników prac dla Etapów
wymienionych w ust.1 zostały opisane w § 5 poniżej.

3. Przez zachowanie terminów wskazanych w ust. 1 Organizator rozumie datę
otrzymania stosownych dokumentów lub urządzeń, zgodnie z poniższym:
1) w przypadku zgłoszenia Zespołów zgodnie z ust.1 pkt.1 - datę prawidłowego
uzupełnienia i wysłania formularza internetowego za pośrednictwem formularza
internetowego na Stronie Internetowej Konkursu,
2) w przypadku przekazania Projektów Systemu Inspekcji zgodnie z ust.1 pkt.2 datę wysłania kompletnego Projektu Systemu Inspekcji na Adres Konkursu
(konkurs.si.pl.vwaw@veolia.com), z zastrzeżeniem §5 ust.7 poniżej,
3) w przypadku przekazania Organizatorowi zbudowanych Systemów Inspekcji
zgodnie z ust.1 pkt.3 - datę przekazania Organizatorowi sprawnego technicznie
Systemu Inspekcji wraz z kompletem dokumentacji wymaganej dla Etapu 2.
§4
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci uczelni wyższych znajdujących
się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Grupa uczestników konkursu pracująca nad jednym Projektem/Systemem Inspekcji
będzie zwana dalej „Zespołem”, niezależnie od ilości osób uczestniczących w Zespole.
Możliwe są również Zespoły jednoosobowe.
3. Każdy Zespół może zgłosić jeden Projekt Systemu Inspekcji w ramach Etapu 1.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby zatrudnione
przez Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby uprawnione do
reprezentacji Organizatora, jak również członkowie rodzin uprzednio wymienionych.
Przez osoby uprawnione do reprezentacji rozumie się osoby wpisane w takim
charakterze do Krajowego Rejestru Sądowego (członkowie organów zarządzających,
prokurenci oraz pełnomocnicy). Przez członków rodzin rozumie się małżonków,
zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
§5
Forma zgłaszania prac konkursowych
1. Zgłoszenie Zespołu do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie
formularza internetowego, do którego adres podany zostanie za pośrednictwem
Strony Internetowej Konkursu (http://www.energiadlawarszawy.pl/konkurs-si).
Formularz internetowy zgłoszenia wraz z oświadczeniami do niego załączonymi
wypełnia każdy z uczestników Konkursu indywidualnie.
2. Złożenie przez dany Zespół dokumentacji będącej podstawą do oceny wyników prac
Etapu 1 odbędzie się poprzez dostarczenie do Organizatora przygotowanego Projektu
Systemu Inspekcji w komplecie, w którego zakres wchodzą:
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5.

6.

7.

8.

a) Prezentacja główna wyników prac (przedstawiająca funkcjonalności systemu,
animacje, wizualizacje, opisy),
b) Uzupełniająca dokumentacja techniczna rozwiązania (dodatkowe rysunki,
wyliczenia, wyjaśnienia itp.),
c) Planowany harmonogram prac budowy Systemu Inspekcji (rozplanowany na
okres 3 miesięcy),
d) Kosztorys do budowy Systemu Inspekcji, wraz z wyszczególnieniem miejsc
szczególnie kosztochłonnych wraz z podziałem na poszczególne części Systemu
według Załącznika 1 („Karta techniczna”).
Do Projektu Systemu Inspekcji mogą zostać dołączone inne materiały, które Zespół
uzna za istotne do przedstawienia rozwiązania.
Projekt Systemu Instalacji jak i wszystkie wyniki pracy Zespołu zostaną przygotowane
i przedstawione Organizatorowi w języku polskim.
Zalecaną formą przekazania Projektu Systemu Inspekcji (Etap 1) jest droga
elektroniczna
(na
Adres
Konkursu:
konkurs.si.pl.vwaw@veolia.com).
Rekomendowany format prezentacji, plików tekstowych, tabel, obrazów itp. to *PDF,
zaś materiałów video *avi/*mp4.
W przypadku wyboru innego formatu plików Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy oceny danego Projektu, gdy odczyt dokumentów będzie utrudniony lub
niemożliwy, np. ze względu na brak specjalistycznego oprogramowania u
Organizatora.
W przypadku opracowania plików przekraczających limity transferu przez wiadomość
e-mail, przekazanie wyników prac odbędzie się poprzez umieszczenie wszystkich
niezbędnych plików we wskazanym wcześniej folderze znajdującym się Dysku Google
Drive. Każdy Zespół otrzyma dostęp do oddzielnego folderu, przeznaczonego na
odpowiedni Projekt. Linki do folderów przypisanych Zespołom zostaną udostępnione
w formie wiadomości e-mail na adresy uprzednio udostępnione Organizatorowi w
formularzu zgłoszeniowym.
Przekazanie Systemu Inspekcji (wyników prac Etapu 2) odbywa się poprzez fizyczne
dostarczenie do Organizatora Systemu Inspekcji wraz z kompletem dokumentacji
przygotowanego zgodnie z zaakceptowanym przez Organizatora Projektem Systemu
Inspekcji. Przekazanie Systemu Inspekcji podlegać będzie odbiorowi ze strony
Organizatora. W ramach odbioru odbędą się następujące czynności:
1) podłączenie Systemu Inspekcji do pojazdu wspierającego pracę przygotowanego
przez Organizatora,
2) test Systemu Inspekcji w komorze/kanale ciepłowniczym lub specjalnie
przygotowanym do tego celu torze, przeprowadzony z udziałem przedstawicieli
Organizatora - kryteria testu wynikają ze specyfikacji technicznej stanowiącej
Załącznik 1 („Karta techniczna”) do niniejszego Regulaminu,
3) podsumowanie przez Organizatora przeprowadzonego testu.

9. Miejscem dostarczenia Systemu Inspekcji oraz wyników prac Etapu 2 oraz
dokumentów z nimi związanych jest siedziba Organizatora:
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2 bud. C, 02-566 Warszawa, pokój 356
(dla dokumentów) z dopiskiem „Konkurs System Inspekcji”
10. Przekazanie przez Zespół niezbędnych dokumentów Organizatorowi odbędzie się
przez przesyłkę poleconą priorytetową za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby
Organizatora lub osobiście do siedziby Organizatora.
11. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod Adresem Konkursu
(konkurs.si.pl.vwaw@veolia.com) lub telefonicznie: (22) 658 57 29.
§6
Komisja Konkursowa
1. Prace złożone w Konkursie ocenia powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa,
która jest organem uprawnionym do wyłonienia zwycięzców Konkursu (Etap 1 i Etap
2).
2. Do Komisji Konkursowej mogą zostać powołani członkowie zarówno z grona z
pracowników lub współpracowników Organizatora oraz przedstawicieli zaproszonych
uczelni. Skład Komisji Konkursowej przedstawiony zostanie przez Organizatora za
pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu, wraz ze wskazaniem
Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Konkursowej.
3. Ocena wyników prac Zespołów przez Komisję Konkursową odbywać się będzie z
uwzględnieniem kryteriów wskazanych w specyfikacji technicznej (Karcie technicznej)
stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Do ważności oceny wyników prac
konkursowych niezbędne jest ocena prac przez co najmniej ¾ liczby członków Komisji
na dzień zakończenia oceny wniosków. Decyzje w sprawie oceny prac konkursowych
przez Komisję Konkursową zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.
4.
4. W przypadku równej ilości głosów, a tym samym braku rozstrzygnięcia zwycięzców
Etapu 1 lub Etapu 2 Konkursu zgodnie z ust. 3, decydujący głos o kwalifikacji do
kolejnego etapu i/lub przyznaniu nagrody ma Przewodniczący Komisji Konkursowej.
Przewodniczący Komisji Konkursowej decyduje również o ilości Zespołów
zakwalifikowanych do Etapu 2 (maksymalnie 3).
5. Na każdym Etapie trwania Konkursu, na wniosek członka Komisji Konkursowej do
prac Komisji Konkursowej mogą być włączone osoby wyłonione z grona ekspertów
Organizatora oraz uczelni reprezentowanych przez członków Komisji nie będących
pracownikami Organizatora.
6. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
7. Daty ogłoszenia wyników oraz wyniki obu Etapów Konkursu zostaną przekazane
Zespołom za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu.

§7
Wyłonienie zwycięzców Konkursu
1. Zwycięzców poszczególnych Etapów wyłoni Komisja Konkursowa na podstawie
kryteriów założonych dla każdego z Etapów przy uwzględnieniu specyfikacji
technicznej zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W ocenie prac Etapu 1 pod uwagę będą brane:
a) Terminowość przekazania oraz kompletność dokumentacji,
b) Spełnienie wymagań technicznych zawartych w Załączniku 1 („Karta techniczna”),
c) Odpowiedź na wyzwania projektowe zawarte w Załączniku 1 („Karta techniczna”),
d) Dostosowanie rozwiązań do środowiska pracy systemu (kanałowa sieć
ciepłownicza, informacje podane w Załączniku 1 („Karta techniczna”)),
e) Oryginalność i nowatorskie ujęcie rozwiązań,
f) Rzetelność przygotowania kosztorysu.
3. W ocenie prac Etapu 2 pod uwagę będą brane:
a) Wykonanie Systemu w terminie wskazanym przez Organizatora,
b) Jakość wykonania Systemu Inspekcji,
c) Wynik testu Systemu Inspekcji w warunkach rzeczywistych (zgodność
funkcjonalności Systemu z założeniami Projektu pod względem; wymagań
technicznych, wyzwań projektowych oraz dostosowania rozwiązań do środowiska
pracy),
d) Dogodność procesu konserwacji i utrzymania Systemu,
e) Ocena awaryjność Systemu,
f) Zgodność budżetu z kosztorysem.
4. Ocena prac obu Etapów zostanie oparta o system punktacji przyjęty przez
Organizatora w oparciu o wymogi specyfikacji technicznej zawartej w Załączniku 1
(„Karta techniczna”) do niniejszego Regulaminu.
5. Projekty Systemu Instalacji oraz wyniki prac przekazane przez Zespoły, które nie
zakwalifikowały się do Etapu 2, zostaną niezwłocznie zwrócone przez Organizatora.

§8
Finansowanie (Etap 2)
1. Budowa Systemu Inspekcji (Etap 2) zostanie sfinansowana przez Organizatora w
zakresie pokrycia kosztów zakupu elementów składowych Systemu Inspekcji.
Finansowanie nie obejmuje zakupu narzędzi wykorzystanych do budowy Systemu
Inspekcji ani wynagrodzenia dla członków Zespołu z tytułu budowy Systemu Inspekcji.
2. Finansowanie będzie obejmowało 100% (słownie: sto procent) kosztów brutto na
zakup elementów składowych Systemu Inspekcji.

3. Planowana wysokość kosztów dla budowy Systemu Inspekcji zostanie przedstawiona
Organizatorowi przez każdy Zespół w Projekcie Systemu Inspekcji (Etap 1).
4. W przypadku Zespołów zakwalifikowanych do Etapu 2, własność nośników
dokumentacji oraz urządzeń Systemów Inspekcji w ramach Etapu 1 i Etapu 2
przechodzi na Organizatora z dniem ich przekazania.
§9
Nagroda
1. Sponsorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
2. W wyniku postępowania konkursowego przyznana zostanie jedna nagroda w
wysokości 22.000,00 zł dla Zespołu wyłonionego przez Komisje Konkursową jako
laureata Konkursu (po zakończeniu Etapu 2).
3. Podana wartość nagrody zgodnie z ust. 2 stanowi kwotę brutto.
4. Nagroda jest opodatkowana wg aktualnych przepisów prawa podatkowego. Podatek
zostanie potrącony przez Organizatora.
5. W przypadku nagrody „ex aequo” Organizator dopuszcza podział kwoty wskazanej w
ust.2 na równe części w zależności od ilości wyłonionych Zespołów - laureatów
Konkursu.
6. O wynikach Konkursu na każdym z Etapów Zespoły zostaną poinformowane przez
Stronę Internetową Konkursu.
§10
Wręczenie nagród
1. Przekazanie nagrody Etapu 2 odbędzie się w formie przelewu na uprzednio wskazany
numer konta bankowego przez zwycięski Zespół.
2. Numer rachunku bankowego zostanie wskazany przez Zespół po ogłoszeniu wyników
Etapu 2 Konkursu.
§11
Prawa autorskie
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Etapie 2 zwycięskiego Zespołu (po
zakończeniu Etapu 1) jest przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych
do wyników prac Etapu 1 oraz Etapu 2 na wszystkich polach eksploatacji, które
zostaną wskazane w oddzielnej umowie. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia
autorskich praw majątkowych wynosi 10.000,00 zł brutto za wszelką dokumentację
stworzoną i przekazaną Organizatorowi jako wynik prac w ramach Etapu 1 oraz Etapu
2 wraz z zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych.

2. Przekazanie autorskich praw majątkowych odbędzie się w ramach postanowień
oddzielnej umowy. Uczestnicy (Zespoły) biorą udział w Konkursie jako podmioty
niezależne, niezwiązane z Uczelnią, której są studentami. W szczególności dotyczy to
zakazu wykorzystywania zasobów Uczelni do przeprowadzenia jakichkolwiek prac
związanych z Konkursem (Etap 1 i 2). Jednocześnie Uczestnicy zapewniają, że są
wyłącznymi właścicielami autorskich praw majątkowych przedstawianych do oceny
prac w Konkursie.
§12
Pozostałe postanowienia
1. W uzasadnionych przypadkach, gdy Zespół odstąpi od zasad Konkursu, Organizator
zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Zespołu z listy uczestników Konkursu,
przy czym w przypadku Etapu 2 wiąże się to dodatkowo ze zwrotem przez usunięty
Zespół kosztów poniesionych przez Organizatora na finansowanie etapu budowy
Systemu Inspekcji, licząc do dnia w którym nastąpiło wykluczenie Zespołu z grona
uczestników Konkursu. Sposób przekazania środków zostanie ustalony indywidualnie
z Zespołem.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez
podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie
Internetowej Konkursu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych
uczestników Konkursu.
3. Zastrzeżenia związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik powinien kierować na Adres
e-mail lub pisemnie na adresy wskazane w §5. Zastrzeżenia będą rozpatrywane przez
Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora o
sposobie rozstrzygnięcia reklamacji ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej
odwołanie a Organizator informuje Uczestnika o jej treści drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub w terminie 6 miesięcy do dnia
ogłoszenia wyników Etapu 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przekazujemy
podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby organizacji i przeprowadzenia
Konkursu. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do: dostępu do treści swoich
danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Ponadto Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Administratorem
danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (Polska)
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6.
7.
8.
9.

przy ul. Puławskiej 2, 02-566. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w
wymienionej powyżej spółce można się skontaktować pod adresem:
inspektor.pl.vpol@veolia.com.
Podanie danych osobowych wskazanych przez Organizatora jest dobrowolne, lecz
niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych (Dz.U. z 2016r., poz. 471 z późn. Zm.).
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie Internetowej
Konkursu.
Załącznik 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część.

