
OPIS PROJEKTU Załącznik nr 7 do UoD nr POIS.03.02.00-00-0070118-00 z dnia 2..&�.A 2, <) 
?._oA i ..r.

• Wopisie nale2y uwzględńić dzlalanla podejmowane w 111mach danej pozycJl°wydalkćW- w odnloslÓnlu do kategorii v,ydalków wskazanych W pkt 111.C ppł<I 4.1-12.4 .,.;j,,nwadzenle zmian W opisie będzle �agalo Zmimly urnowy 
p dofinSMOW1nle. w odniesieniu do poZOłllllych kategonl zmiany w opisie mogą wymagać zgody wtalclWej JPnw, o Ile tak s1anowi umowa IUIJ � w :uikresle l<Wal/llJa>Wlłlnok/ wydatlc6w w ramact, EuropeJsldego 
'Funduszu Rozwoju Reg/otla/nego, Europe/sklofJo Funduszu Spo/BCznego oraz Funduszu Spójn0$d 2014-2020. bez potrzeby zmiany (1nal<5oWanla) umowy o dofinansowanie. 
„ Zmiana pJanowanej kwoty (udziału %) wydatków kwallflkcw,alnych w danej kategorii/zadaniu nie wymaga zmiany umowy o dollnansoWanle, )etoli Ili 1pelnlone łącznie nastłpuJ'IC8 warunki. 1) w odniesieniu do kategońi 
WYdatków wskazanych pkt 111.C ppkl 1-7 I 9-12.4 nie powoduje zmiany zok1111u rzeczowego danej kategorf,. b) nie powoduje przekn>czenla odpowiedniego UmKu wydatku w danej kategorii, c) nie powoduje przokroczanla lącZnej 
� ,oydatków kwallflkowalnych w ramach projektu. 
- Nale1y stOOOWIIC Wlkatnlkl z zaJącznlka pn. "Za-nie -lków do monitorowania postępu rzeczowego PR>jek!u" -

nne kategorie ,oydllków 1) 
l(ategorie wydalk6w wykraczo)'IC8 pozo opisane w Wytycznych w zai<nlsla kwallfil<Owalnolcl »ydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundu1Zu 
$pójnołcl na Jata 2014-2020 w podrozdziałach 6.11 -6.15, 7.2 -7.6, mogą być uznane za kwalifikowane, )eteU apełnlają ogOlne W&Nnkl kwallflkowalnolcl okrełlone w podrozdziałach 8.1 -8.1 O, a konlecznołć Ich poniesienia 
wynika bezpośrednio ze apecyflkl realizowanego projektu I jeśli zostaną wskazane I opisane wa wnloaku o doflnan10W11nle oniz w umowie o dofinansowanie. 
2) Obowiązek określenia kategorii wydatk6w � poza opisane w ww. Wytycznych, spoczywa na IP oraz IW I dokonyo,ana jest w oparckl o analizł -danych wniolkćw o dofinanlOWllnle. Do oceny kwallftkowalnołcl 
J•'}dllków w 111mach ww. kategońi zastosowanie znajdą postanowienia Wytycznych właściwa dla najbllbzej rodzajowo kategortl, a w braku takiej kalego,t, postanowienia podrozdzlalu 7.8 (Roboly budowlane). 
r:i) W przypadku gdy benoflcjent aamodziolnio wykonuje calo!ć lub częłć proc związanych z realizacją przedmiolu projeldu, postanowienia podrazdzlału 7.8 pkt 3, 4 .5-. Wytycznych llloouje się odpowiednio, natomiast 
postanowień podrozdzlalu 7.8 płd 6 nlo stosuje się (oznacza to, to moją zastosowania odpowiednio postonowlenla dotycz.ąco realizacji projoldu llihlml własnymi, z wyjąlklem obowiązku rozliczania tytko na podatawle kart czasu 
,pracy, a wydatki ponloaiono na dodatl<owe wynagrodzenie roczna, na nagrody I promie oraz koszty mązane z urtopem pracownika mogą byt uznane za kwallllkowalna). 

Opis projektu będzie stonowt załącznik do umowy o dofinanaowonlo. z zostrzażonlom lnfcrmacJI dotyozącaj planowanej kwoty wydatków, oznaczonej Indeksem - zmiano informacji wskazanych w opisie projektu będzie 
JO\lfflBgala zmiany umowy o dollnan10W11nle. Dlatego w opJsJe projoklu nale1y zomlałcić wszyllkla Informacje, k!ónt w opinii Instytucji podpisującej"""""' o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie baz zmiany umowy. Naloty 
jednocze!nia unikać nieuzasadnionego wskazywania bardzo azczegćlowych lnfonnacjl, w zakresie kl61ych zmlena nie będzie miała wpJywu na ntallzację colu projektu, a zatem powinna być dopuszczalna bez konlecznołcl 
anektowania umowy o dofinansowania. 

I Podstawow9 Informacje o projekcie 

1 Tytuł projeldu: 

2. Nr projektu 

i Banellcjont 

Podmioty upoważnione do 
4 ponoszenia wydatków 

kwalifik--h 

4.1 Partnerzy (w rozumieniu art. 33 
usllwy Wdrotanlowej) 

Inna podmioty upa,vatnlone do 
ponoszenia wydatków 

kwaliflka.vanych 
(na podstawie podrozdziału 6.4.1 

Wyl)'Cmyc/7 w -
4.2 l<wllllllkowlllnoścl W)'datl<ów w 

ramach EUfDPOl'*iogo Funduszu 
Rozwoju Roglona/nego, 
EumpeJslrlego Funduszu 

SpolecZM(/o oraz Funduszu 
Sp6/na4cl na lata 2014-2020) 

Cole projeklu (opi& m pomoą 
5 wskaini/t6W twZUlhltU 

bezpondnlego)-

6 Lokalizacja projeklu 

7 Podstawowe dane fll\Snsowe 

7.1 Planowany calkowity kosz! 
raallzacjl PR>jeklu (Pl.N] 

7.2 Wysokość dofinansowanła 
ogółem [PUi] 

u --� 

4'. Zidanie 

1 Zadanie 1 

2. Zadanie 1a 

3 Zadanie 1b 

4 Zadanie 1c 

5 Zadanie 2 

e Zadanie 2a 

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy 1 i Ili oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy li i Ili 

POIS.03.02.00-00-0070118 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Nie dotyczy 

Nie dotyczy 

Głównym celem projektu jest umo:.2:liwienie zawijania do Portu Gdynia, cumowania przy nabrzezach i obsługi większych niż dotychczas statków konlenerowych i masowych - o 
maksymalnej długości do 400m, szerokości do 58m i maksymalnym zanurzeniu do 14,7m, poprawa warunkałt' nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych 

oraz zwiększenie zdolności przeładunkowej Portu Gdynia w zakresie ładukałt' kontenerowych i masowych. 
W wyniku realizacji projektu pogłębiony zostanie Awanport i Kanał Portowy do głębokości -16m i na długości 4km oraz przebudowane zostaną nabrzeża na długości 1501,4m. 

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdyni, która jest miastem na prawach powiatu, położonym w Polsce północnej w województwie pomorskim nad Zatoką Gdańską 

556 940 377 ,83 zł �akaymalna k- wydatków kwalifikowalnych (Pl.N] 452 498 075,89 zł 

273 OOO 000,00 zł iDoflnanSOW1nlo tytułom łrodk6w knl)ov,)'CMylulam nie dotyczy dotacji COiowaJ (Pl.N] 

; ? .� 

. _,.; . 
. 

Nazwa zadania 
Opli clzlallft planowanych do ruNzacJI w ramach -kazanych zadaAlczu 

rullzllcJUpodmlot clzllllanla 

Wynagrodzenie za opracowanie planów Wykonanie anallz nawigacyjnych I anallz gruntu, opiaty za wydanie wypisów, 
I proJeklów. wyrysów i map, wykonanie dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie za opracowanie planów i Wykonanie analiz nawigacyjnych i analiz gruntu, opiaty za wydanie wypls6w, wyrys6w i 
projektów - infrastruktura portowa map, wykonanie dokumen1acJI projektowej. 

\Nynagrodzenie za opracowanie plan6w I Wykonanie analiz nawigacyjnych i analiz gruntu, opiaty za wydanie wypisów, wyrysÓN i 
projeklćw - pogłębianie map, wykonanie dokumen1acji projektowej. 

\Nynagrodzenie za opracowanie planów I 
Wykonanie analiz nawigacyjnych I analiz gruntu. opiaty za wydanie W'fPISów, wyrys6N i 

map, wykonanie dokumen1acJI projeklowej. 
projektów - Infrastruktura dostępu 

Nabycie prawa wieczystego utytkowania Pirsu nr 111 Pirsu nr Ili. 

Nabycie nieruchomości 

Nabycie prawa wieczystego u:tytkowanla Pirsu nr 111 Pirsu nr Ili. 

Nabycie nieruchomości - infrastruktura 
portowa 

Slopa dofinansowania 

Dollnansowanle tytułem 
plałnołcl (PLN] 
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wydatki rzsczywlłcle 

-(Tak/Nie) 
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TAK 

TAK 

TAK 

60,3317482539671% 

273 OOO 000,00 zł 

_, 

Wydllld rozliczano 

ryczałtowo (Tak/Nie) 

NIE 

HIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 
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Nabycie prawa wieczystego użytkowania Pirsu nr li i Pirsu nr Il/. 

1 Zadanie 2b Nabycie nieruchomosci - pogłębianie TAK NIE 

Nabycie prawa wieczystego użytkowania Pirsu nr 11 1 Pirsu nr Ili. 

a Zaclanie2c 
nabycie nieruchomości - Infrastruktura 

TAK Nil; 
doslępu 

Rozbudowa Obrotnicy nr 2 do śednlcy 480m wraz z przebudową Pirsu nr 1111 

Wykonanie robót budowlanych 
wykonaniem robotót czerpalnch. 

8 zadanie 3 
"Rozbudowa Obrotnicy nr 2" 

TAk NIE 

Rozbudowa Obrotnicy nr 2 do śednlcy 480m wraz z przebudową Pirsu nr 1111 

Wykonanie robót budowlanych wykonaniem robotót czerpalnch. 

8 Zadanie 3a "Rozbudowa Obrotnicy nr 2" - infrastruktura llAK NU: 

portowa 

Rozbudowa Obrotnicy nr 2 cło śeclnicy 480m wraz z przebudową Pirsu nr Ili i 

Wykonanie robót budowlanych 
wykonaniem robotót czerpalnch. 

a Zadanie 3b 
"Rozbudowa Obrotnicy nr 2" - pogłębianie 

TAK NIE 

Rozbudowa Obrotnicy nr 2 do śednlcy 480m wraz z przebudową Pirsu nr 1111 

Wykonanie robót budowlanych wykonaniem robotót czerpalnch. 

4 Zadanie 3c "Rozbudowa Obrotnicy nr 2" - infrastruktura ITAK NIE 
dostępu 

Wykonanie robót budowlanych pn. 
W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z zabezpieczeniem 

Q zadanie 4 stateczności skrzyni narotneJ Nab. Słowackiego I Węgierskiego, roboty i'rAI( NIE 
"Przebudowa Nab. Słowackiego" rozbiórkowe, kafarowe I wiertnicze oraz budowlanc,.monta:l:owe. 

Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z zabezpieczeniem 
Zadanie 4a "Przebudowa Nab. Słowackiego" - stateczności skrzyni naro:2:nej Nab. Słowackiego i Węgierskiego, roboty rozbiórkowe, TAK NIE 

infrastruktura portowa kafarowe i wiertnicze oraz budowlano-montażowe. 

Wykonania robót budowlanych pn. 
Z8danie4b ''Przebudowa Nab. Słowackiego" -

W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z zabezpieczeniem 
stateczności skrzyni naro:2:nej Nab. Słowackiego i Węgierskiego, roboty rozbiórkowe, i'TAK NIE 

pogłębianie kafarowe i wiertnicze oraz budowlano-montażowe. 

Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z zabezpieczeniem 
Zadanie4c ''Przebudowa Nab. Słowackiego" - stateczności skrzyni narożnej Nab. Słowackiego i Węgierskiego, roboty rozbiórkowe, h'AK NIE 

infrastruktura doslępu kafarowe i wiertnicze oraz budowlano-ffiontażowe. 

Wykonanie robót budowlanych pn. 
Przebudowa Nab. Włoskiego w celu uzyskania głębokości technicznej do-t&m. 

Zadanie 5 W ramach zadania zostan" wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe I wiertnicze, ;TAK NIE 
"Przebudowa Nab. Włoskiego" prace budowlano-montatowe. 

Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa Nab. Włoskiego w celu uzyskania głębokości technicznej do -16m. W 
Zadanie 5a "Przebudowa Nab. Włoskiego" - ramach zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe I wiertnicze, prace crAK NIE 

infrastruktura portowa budowlano-montatowe. 

Wykonania robót budowlanych pn. Przebudowa Nab. Włoskiego w celu uzyskania głębokości technicznej do -16m. W 
Zadanie 5b "Przebudowa Nab. Włoskiego" - ramach zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze, prace TAA NIE 

pogłebianie budowlano-montażowe. 

Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze, 
Zadanie 5c "Przebudowa Nab. Włoskiego" prace budowlano-montażowe. 

T.ol( NIE 
Infrastruktura dostępu 

zadanie & 
Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostan11 wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe I 

TAK NIE 
"Przebudowa Nab. Norweskiego" wiertnicze, prace budowlano-monta:l:owe. 

Wykonania robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze, 
Zadanie6a "Przebudowa Nab. Norweskiego" - prace budowlano-montażowe. TAK NIE 

infrastruktura portowa 

Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze, 
Zadanie Sb "Przebudowa Nab. Norweskiego" - prace budowlano-montażowe. 

TAK NIE 
pogłębianie 

Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze. 
Zadanie6c ''Przebudowa Nab. Norweskiego" - prace budowlano-montażowe. TAK tllE 

infrastruktura dostępu 

Wykonanie robót budowlanych Wykonanie prac pogtęblarsklch do rzędnej -16m w Kanale Portowym 11 
Zadanie 7 "Pogłębianie akwenów wewnętrznych akwenach portowych. 

TAK NIE 
Portu Gdynia" 

Wykonanie robót budowlanych Wykonanie prac pogłębiarskich do rzędnej -16m w Kanale Portowym i i akwenach 

i VZadanie 7a "Pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu portowych. TAK NIE 
Gdynia" - infrastruktura portowa 

Wykonanie robót budowlanych Wykonanie prac pogłębiarskich do rzędnej -1 Gm w Kanale Portowym I i akwenach 

\' 
?

Z.danie 7b) "Pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu portowych. 
TAK NIĘ 

Gdynia"· pogłębianie 

. 
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Wykonanie robót budowlanych Wykonanie prac pogłębiarskich do rzędnej -16m w Kanale Portowym i i akwenach 
ITAK Zadanie 7c) "Pogłębianie akwen6w wewnętrznych Portu portowych. NJE 

Gdynia" - lnfrastrldura dostępu 

W ramach zadanie zostaną wykonane rozbiórki umocnienia dna I elementów 

Zadanie 8 Wykonanie robót budowlanych pn. wyposaienla nabrze:ta oraz nawierzchni, przebudowa lnstalacJI sieciowych, 
l'rAK NIE "Przebudowa Nab. Indyjskiego" przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej, zamontowanie elementów 

wyposa:t:enia nabrzeta, przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej. 

Wykonanie robćl budowlanych pn. 
W ramach zadanie zostaną wykonane rozbiórki umocnienia dna i elementów 
'h)'posa.tenia nabrze:1a oraz nawierzchni, przebudowa instalacji sieciowych, 

Zadanie 8a "Przebudowa Nab. Indyjskiego" - przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej, zamontowanie elementćw wyposażenia TAK NIE 

Infrastruktura portowa nabrze:1a, przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej. 

Wykonanie robćl. budowlanych pn. 
W ramach zadanie zostaną wykonane rozbiórki umocnienia dna i elementów 
wyposażenia nabrzeża oraz nawierzchni, przebudowa instalacji sieciowych, 

Zadanie 8b "Przebudowa Nab. Indyjskiego" - przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej, zamontowanie elementów wyposażenia TAK r,,IE 
pogłębianie nabrzeza, przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej. 

Wykonanie robćl. budowlanych pn. 
W ramach zadanie zostaną wykonane rozbiórki umocnienia dna i elementów 
wyposażenia nabrzeża oraz nawierzchni, przebudowa instalacji sieciowych, 

rTAK Zadanie Sc "Przebudowa Nab. Indyjskiego" - przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej, zamontowanie elementĆ'N wyposażenia NIE 
Infrastruktura dostępu nabrzeża, przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej. 

W ramach zadania wykonane zostan11 lnlekcJe uszczelnlaJą,ce
1 doposa:tenle 

Zadanie 9 Wykonanie robót budowlanych pn. nabrzeta. w urządzenia cumownicze, odbojowe oraz torowisko suwnicy. 
;J'AK \1111: "Przebudowa Nab. Helskiego I" Przebudowa lnstalacJI sieciowych, przebudowa nawierzchni drogowo-

kolejowych. Przebudowa Nab. Oksywskiego na długości 71m. 

Wykonanie robót budowlanych pn. 
W ramach zadania wykonane zostaną iniekcje uszczelniające, doposażenie nabrzeża 
w urządzenia cumownicze, odbojowe oraz torowisko suwnicy. Przebudowa instalacji 

Zadanie 9a ''Przebudowa Nab. Helskiego I" - sieciowych, przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowych. Przebudowa Nab. TM NIE 
infrastruktura portowa Oksywskiego na długości 71m. 

Wykonanie robót budowlanych pn. 
W ramach zadania wykonane zostaną iniekcje uszczelniające, doposażenie nabrzeża 

Zadanie 9b "Przebudowa Nab. Helskiego I" -
w urządzenia cumownicze, odbojowe oraz torowisko suwnicy. Przebudowa instalacji 

;J'AK NIE sieciowych, przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowych. Przebudowa Nab. 
pogłębianie Oksywskiego na długości 71m. 

Wykonanie robćl budowlanych pn. 
W ramach zadania wykonane zostaną iniekcje uszczelnlające, doposażenie nabrzeża 

Zadanie 9c ''Przebudowa Nab. Helskiego I" -
w urządzenia cumownicze, odbojowe oraz torowisko suwnicy. Przebudowa instalacji 

TAK NIE sieciowych, przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowych. Przebudowa Nab. 
infrastruktura dostępu Oksywskiego na długości 71m. 

Wykonanie robót budowlanych pn. 
W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka Nab. Helskiego 11 1 rampy ro-ro 

Zadanie 10 B I budowa nowego odcinka Nab. Helskiego I. Budowa Nab. Puckiego na rAK NlE 
"Przebudowa Nab. Helskiego li" odcinku 71m I wyposaienle nabrzet:a w ur"Z4.dzenia cumownicze I odbojowe. 

Wykonanie robćl budowlanych pn. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka Nab. Helskiego 111 rampy rc>--ro B I 
Zadanie 10a "Przebudowa Nab. Helskiego 11" - budowa nowego odcinka Nab. Helskiego I. Budowa Nab. Puckiego na odcinku 71m i TAK NlE 

infrastruktura portowa wyposa:tenle w urządzenia cumownicze i odbojowe. 

Wykonanie roból budowlanych pn. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka Nab. Helskiego li i rampy ro.ro B i 
Zadanie 10b "Przebudowa Nab. Helskiego li" - budowa nowego odcinka Nab. Helskiego I. Budowa Nab. Puckiego na odcinku 71m i TAK NlE 

pogłębianie wyposażenie w urządzenia cumownicze i odbojowe. 

Wykonanie robćl budowlanych pn. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka Nab. Helskiego li i rampy ro-ro B i 
Zadanie 10c "Przebudowa Nab. Helskiego 11" - budowa nowego odcinka Nab. Helskiego I. Budowa Nab. Puckiego na odcinku 71m i i'rAK NIE 

Infrastruktura dostępu wyposażenie w urządzenia cumownicze i odbojowe. 

Zadanie 11 Wykonanie robót budowlanych nowego Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przeniesienia doku pływającego lrAK NIE 
stanowiska wnekl dokowej do nowej lokalizacji. 

Wykonanie robót budowlanych nowego Wykonanie robćt budowlanych niezbędnych do przeniesienia doku pływającego do 
Zadanie 11a stanowiska wnęki dokowej - infrastruktura ITAK Nic 

portowa 
nowej lokalizacji. 

Zadanie 11b Wykonanie robót budowlanych nowego Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przeniesienia doku pływającego do ITAK NlJ: stanowiska wnęki dokowej - pogłębianie nowej lokalizacji. 

Wykonanie robót budowlanych nowego Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przeniesienia doku pływającego do 
ITAK Zadanie 11c stanowiska wnęki dokowej - infrastruktura nowej lokalizacji. NIE 

dostępu 

Wykonanie robót budowlanych W ramach zadania zostanie skrócona I przebudowana głowica Ostrogi 
Zadanie 12 Poszerzenie Wejścia Pilotowego - P61nocnej. h'AK N1Ę' 

skrócenie Ostrogi Północnej 

Wykonanie robót budowlanych 

I/ Zadanie 12a Poszerzenie Wejścia Pilotowego - W ramach zadania zostanie skrócona i przebudowana głowica Ostrogi Północnej. h'AK ME skrócenie Ostrogi Pótnocnej - infrastruktura 
portowa 

\ 

Wykonanie robót budowlanych 

\ \" 
Zadanie 12b Poszerzenie Wejścia Pilotowego - W ramach zadania zostanie skrócona i przebudowana głowica Ostrogi Północnej. TAK NIE 

skrócenie Ostrogi Północnej - pogłębianie 

L' 
Wykonanie robót budowlanych "' . 

Zadanie 12c Poszerzenie Wejścia Pilotowego - W ramach zadania zostanie skrócona I przebudowana głowica Ostrogi Północnej. TAK NIE \ skrócenie Ostrogi Północnej - infrastruktura 
dostępu 
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Zadanie 13 
Wykonanie robót budowlanych - W ramach zadania wykonano demonta.t wlety oświetleniowej oraz osprzętu 

TAK NU: 
Demontat osprzętu elektra na Pirsie Ili elektro w kanałach Instalacyjnych. 

Wykonanie robót budowlanych - Demontaż W ramach zadania wykonano demontaż wieży oświetleniowej oraz osprzętu elektro w 
Zadanie 13a osprzętu elektro na Pirsie Ili - infrastrukrura kanałach instalacyjnych. TAK NlE 

portowa 

Zadanie 13b 
Wykonanie robćt budowlanych - Demonta.t W ramach zadania wykonano demontaż wieży oświetleniowej oraz osprzętu elektro w 

:TAK NIE 
osprzętu elektra na Pirsie Ili - pogłębianie kanałach instalacyjnych. 

Wykonanie robót budowlanych - Demontaż W ramach zadania wykonano demontaż wieży oświetleniowej oraz osprzętu elektro w 
Zadanie 13c osprzętu elektro na Pirsie lll - infrastruktura kanałach lns1alacy)nych. TAK Nil: 

dostępu 

Wykonanie uchwytów w płytach W ramach zadania wykonano monta.t uchwytów w płytach telbetowych 
Zadanie 14 .telbetowych stanowiących wyposaienie stanowiących umocnienie dna. TAK NIE 

Pirsu Ili 

Wykonanie uchwytów w plylach W ramach zadania wykonano monta::t: uchwytów w płytach ::t:elbetowych stanowiących 
TNt Zadanie 14a żelbetowych stanowiących wyposażenie umocnienie dna. NIE 

Pirsu 111 • infrastruktura portowa 

Wykonanie uchwytów w plylach W ramach zadania wykonano monta::t: uchwytów w płytach ::t:elbetowych stanowiących 
h°AKZadanie 14b żelbetowych s1anowlących wyposażenie umocnienie dna. NIE 

Pirsu 111- pogłębianie 

Wykonanie uchwytów w plylach W ramach zadania wykonano montaż uchwytĆ'łł w płytach żelbetowych stanowiących 
Zadanie 14c żelbetowych stanowiących wyposa::t:enie umocnienie dna. TAK NIE 

Pirsu Ili - Infrastruktura dostępu 

Zadanie 15 NadzOr autorski Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych. T"ll NIE 

Zadanie 15a Nadzór autorski • infrastruktura portowa Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych. TAK NIE 

Zadanie 15b Nadzór autorski - pogłębianie Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych. TAK NJE 

Zadanie 15c Nadzór autorski - infrastruktura dostępu Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych. TAK NIE 

W ramach dzlałati Informacyjno - promocyjnych zostanie wykonany llstownlk, 
broszura Informacyjna, tablice lnformujace o projekcie oraz prezentacja 

multimedialna. W trakcie trwania inwestycji będ, pojawiat się ogłoszenia w 

Zadanie 16 Działania informacyjno - promocyjne prasie brani.owej, regionalnej I ogólnopolskiej. Przeprowadzona zostanie TAK KIE 
kampania radiowa oraz zorganizowane zostan� trzy konferencje Informacyjne. 

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany event zamykający oraz 
wykonane zostaną, trzy tablice pamlĄtkowe. 

W ramach działań informacyjno - promocyjnych zostanie wykonany listownik, broszura 
informacyjna, tablice informujace o projekcie oraz prezentacja multimedialna. W 

Działania Informacyjno • promocyjne • 
trakcie trwania inwestycji będą pojawiać się będą ogłoszenia w prasie branżowej, 

Zadanie 16a regionalnej i ogólnopolskiej. Przeprowadzona zostanie kampania radiowa oraz TAK NIE 
Infrastruktura portowa zorganizowane zostaną trzy konferencje informacyjne. Na zakończenie projektu 

zostanie zorganizowany event zamykający oraz wykonane zostaną trzy tablice 
pamiątkowe. 

W ramach działań informacyjno - promocyjnych zostanie wykonany listownik, broszura 
informacyjna, tablice informujace o projekcie oraz prezentacja multimedialna. W 

Działania informacyjno • promocyjne -
trakcie trwania inwestycji będą pojawiać się będą ogłoszenia w prasie branżowej, 

Zadanie 16b regionalnej i ogólnopolskiej. Przeprowadzona zostanie kampania radiowa oraz TAK NIĘ 
pogłębianie zorganizowane zostaną trzy konferencje Informacyjne. Na zakończenie projektu 

zostanie zorganizowany event zamykający oraz wykonane zostaną trzy tab li ce 
pamiątkowe. 

W ramach działań informacyjno - promocyjnych zostanie wykonany listownik, broszura 
informacyjna, tablice informujace o projekcie oraz prezentacja multimedialna. W 

Działania Informacyjno - promocyjne -
trakcie trwania inwestycji będą pojawiać się będą ogłoszenia w prasie branżowej, 

Zadanie 16c regionalnej i ogólnopolskiej. Przeprowadzona zostanie kampania radiowa oraz TAK NlE 
infrastruktura dostępu zorganizowane zostaną trzy konferencje informacyjne. Na zakończenie projektu 

zostanie zorganizowany event zamykający oraz wykonane zostaną trzy tablice 
pamiątkowe. 

Zadanie 17 Nieprzewidziane wydatki 
Wydatki w zadaniu mog� powstać w wyniku konieczności wykonania zadał\, 

.TAK N.IE 

/ które nie są uJtte w harmonogramie projektu. 

\: 
?

Zadanie 17a 
Nieprzewidziane wydatki - infrastruktura Wydatki w zadaniu mogą powstać w wyniku konieczności wykonania zadań, które nie 

TAK NJE 
portowa są ujęte w harmonogramie projektu. 
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Zadanie 17b Nieprzewidziane wydatki - pogłębianie Wydatki w zadaniu mogą powstać w wyniku konieczności wykonania zadań, które nie 
TAK NlE są ujęte w harmonogramie projektu. 

Zadanie 17c Nieprzewidziane wydatki - infrastruktura Wydatki w zadaniu mogą powstać w wyniku konieczności wykonania zadań, które nie 
TAK NIE dostępu są ujęte w harmonogramie projektu. 

. - ,; • ,.........,,,,, ;: .\ . 
A Wydatki rzec:zywlłc:le ponoszone 

Opis dzlala6 podejmowanych w ramach Wydalld agOlom Wydalkl Dotlnansowanle 
lp. Kategorii wydllków Nazwa kosztu kwllllftkowalns [PLN] ponoszonych wyd111c6w • [PLN]" .. [PLN] .. 

1 Wynagrodzenie za opracowanie Wynagrodzenie za opracowanie �Ianów 
planów I projektów. I projekt6w (1) Wykonanie anallz nawigacyjnych I analiz gruntu, 

opłaty za wydanie wypis6w, wyrysów I map, 
wykonanie dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie za opracowanie Wynagrodzenie za opracowanie planłM' i 
planćw i projektćw projektćw. infrastruktura portowa (1a) Wykonanie analiz nawigacyjnych i analiz gruntu, opłaty 

za wydanie wypisów. wyrysćw i map. wykonanie 
dokumentacji projektowe). 

Wynagrodzenie za opracowanie Wynagrodzenie za opracowanie planów I 
planćw I projektów projektćw • pogłębianie (1 b) Wykonanie analiz nawigacyjnych i analiz gruntu, opiaty 

za wydanie wypisów, w,rysaN i map, wykonanie 
dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie za opracowanie Wynagrodzenie za opracowanie plan6w' i 
planćw i projektów projektćw • infrastruktura dostępu (1 c) Wykonanie analiz nawigacyjnych i analiz gruntu, opiaty 

za wydanie wypisów, w;rJSÓN i map, wykonanie 
dokumentacji projektowej. 

2 Nabycie nieruchomości Nabycie nieruchomości (2) Nabycie prawa wieczystego u:lytkowanla Pirsu nr li i 
n,_,,_,.,, 

Nabycie nieruchomości Nabycie nieruchomości - infrastruktura Nabycie prawa wieczystego użytkowania Pirsu nr 11 1 
oortowa 12al Pirsu nr Ili. 

Nabycie nieruchomosci Nabycie nieruchomosci - pogłębianie (2b) Nabycie prawa wieczystego utytkowania Pirsu nr li i 
Pirsu nr Ili. 

Nabycie nieruchomości nabycie nieruchomości - infrastruktura Nabycie prawa wieczystego użytkowania Pirsu nr li i 
dOstl'lllU l2c\ Pirsu nr Ili. 

3 Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych Rozbudowa Obrotnicy nr 2 do 6ednlcy 480m wraz z 
"Rozbudowa Obrotnicy nr 2" (3) przebudową Pirsu nr 111 1 wykonaniem robot6t 

·--·•••h 

Roboty budowlane Wykonanie robot budowlanych Rozbudowa Obrotnicy nr 2 do śednicy 480m wraz z 
''Rozbudowa Obrotnicy nr 2" - infrastruktura przebudową Pirsu nr Ili i wykonaniem robctćt 

oortowa !3al czernalnch. 
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych Rozbudowa Obrotnicy nr 2 do śednlcy 480m wraz z 

"Rozbudowa Obrotnicy nr 2" - pogłębianie przebudową Pirsu nr Ili i wykonaniem robotót 
f3b) czemalnch. 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych Rozbudowa Obrotnicy nr 2 do śednicy 480m wraz z 7
"Rozbudowa Obrotnicy nr 2" - infrastruktura przebudową Pirsu nr 111 i wykonaniem robotót 

do�ou {3cl czemalnch. 
4 Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty 

"Przebudowa Nab. Słowackiego" (4) związane z zabezpieczeniem stateczności skrzyni 
naroinej Nab, Słowackiego i W9gierskiego, roboty

rozbiórkowe, kafarowe I wiertnicze oraz budowlano-

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane 
"Przebudowa Nab. Słowackiego" - z zabezpieczeniem stateczności skrzyni naro:tnej Nab. 

Infrastruktura portowa (4a) Słowackiego l Węgierskiego, roboty rozbiórkowe, 
kafarowe i wiertnicze oraz budowlano-montażowe. 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane 
"Przebudowa Nab. Słowackiego" - z zabezpieczeniem stateczności skrzyni narożnej Nab. 

pogłębianie (4b) Słowackiego i Węgierskiego, roboty rozbiórkowe, 
kafarowe i wiertnicze oraz budowlano-montażowe. 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z 
"Przebudowa Nab. Słowackiego" - zabezpieczeniem stateczności skrzyni naro:tnej Nab. 

Infrastruktura dostępu (4c) Słowackiego i Węgierskiego, roboty rozbiórkowe, 
kafarowe I wiertnicze oraz budowlano-montażowe. 

6 Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa Nab. Włoskiego w celu uzyskania 
"Przebudowa Nab. Wlosklego"(5) głębokości technicznej do-16m. W ramach zadania 

zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe I 
wiertnicze, prace budowlano-montaf.owe. 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa Nab. Włoskiego w celu uzyskania 
"Przebudowa Nab. Włoskiego" - głębokości technicznej do-16m. W ramach zadania 

Infrastruktura portowa (5a) zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe i 
wiertnicze nrace budowlano-monta:towe. 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa Nab. Włoskiego w celu uzyskania 
"Przebudowa Nab. Włoskiego" - głębokości technicznej do-16m. W ramach zadania 

poglebianie (5b) zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, kafarowe i 
wiertnicze. orace budowlano-montażowe. 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty 
"Przebudowa Nab. W/oskiego" • rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze, prace budowlano-

infrastruktura dosteou f5c} montażowe. 
6 Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty 

"Przebudowa Nab. Norweskiego" (6) rozbiórkowe, kafarowe I wiertnicze, prace 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty 
"Przebudowa Nab. Norweskiego" - rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze, prace budowlano-

infrastruktura oortowa f6a) montażowe. 
, Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty 

"Przebudowa Nab. Norweskiego" - rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze, prace budowlano-
• l"""'"'bianie 16bl montatowe. 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. W ramach zadania zostaną wykonane roboty 
"Przebudowa Nab. Norweskiego" - rozbiórkowe, kafarowe i wiertnicze, prace budowlano-

infrastruktura dosteDu rec) montażowe. 

\· 
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7 Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych 

"Pogłębianie akwenów wewnętrznych 
D,. .. ..,, r...t .... i .. 11 rTI 

Roboty budowlane VVykonanle robót budowlanych 
"Pogłębianie akwenćw wewnętrznych Portu 

Gdynia" - infrastruktura portowa (7a) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych 
"Pogłębianie akwenów wewnętrznych Portu 

Gdvnia" - nnnl•bianie '7bl 
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych 

"Pogłębianie akwenćm wewnętrznych Portu 
Gdynia" - infraslJktura dostępu (7c) 

a Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Indyjskiego" (8) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Indyjskiego" -

inrrastruktura portowa (Ba) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
''Przebudowa Nab. Indyjskiego" -

pogłębianie (Sb) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Indyjskiego" -

infrastruktura dostępu (Sc) 

9 Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Helskiego I" (9) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Helskiego I" -

infrastruktura portowa (9a) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Helskiego I" -

pogłębianie (9b) 

Roboty budowlane Wykonanie robć4. budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Helskiego I" -

infrastruktura dostępu (9c) 

,a Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Helskiego li'' (10) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Helskiego 11" -

infrastruktura portowa (10a) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Helskiego 11" -

pogłębianie (10b) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych pn. 
"Przebudowa Nab. Helskiego 11" -

infrastruktura dostępu (10c) 

,, Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych nowego 
stanowiska wnekl dokowej (11) 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych nowego 
stanowiska wnęki dokowej - inrrastruktura 

•ortowa 111 al 
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych nowego 

stanowiska wnęki dokowej - pogłębianie 
111bl 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych nowego 
stanowiska wnęki dokowej - lnrrastruktura 

dost••u 111c\ 
12 Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych 

Poszerzenie Wejścia Pilotowego -
-·-·---· -- ft"- ·--• 11•1 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych 
Poszerzenie Wejścia Pilotowego -

skrócenie Ostrogi Północnej - inrrastruktura 
oortowa ł12al 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych 
Poszerzenie Wejścia Pilotowego -

skrócenie Ostrogi Północnej - pogłębianie 
ł12b' 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych 
Poszerzenie Wejścia Pilotowego -

skrócenie Ostrogi Północnej - infrastruktura 
dost•ou 112cl 

1:l Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych -
Demonta:t: osprzętu elektro na Pirsie 

ni,;a, 

Wykonanie prac poglębla111klch do rzędnej -16m w 
Kanale Portowym 1 1  akwenach portowych. 

Wykonanie prac poglębiarsklch do rzędnej -16m w 
Kanale PortOW','ffl I i akwenach portowych. 

Wykonanie prac pogłębiarskich do rzędnej -16m w 
Kanale Portowym i i akwenach portowych. 

Wykonanie prac poglębiarskich do rzędnej -16m w 
Kanale Portowym i i akwenach portowych. 

W ramach zadanie zostaną wykonane rozbiórki 
umocnienia dna I elementów wyposa:t:enla nabrze.ta 
oraz nawierzchni, przebudowa Instalacji sieciowych, 

przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej, 
zamontowanie elementów wyposa:t:enla nabrze:t:a, 

przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej. 

W ramach zadanie zostaną wykonane rozbiórki 
umocnienia dna I elementćw wyposażenia nabrzeża 
oraz nawierzchni, przebudowa instalacji sieciowych, 

przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej, 
zamontowanie elementów wyposaienia nabrzeża, 

crzebudowa nawierzchni drt'lnł'aWt'l..koleiowei. 
W ramach zadanie zostaną wykonane rozbiórki 

umocnienia dna i elementów wyposażenia nabrzeża 
oraz nawierzchni, przebudowa instalacji sieciowych, 

przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej, 
zamontowanie elementów wyposażenia nabrzeża, 

crzebudowa nawierzchni drooowo-koleiowe·. 
W ramach zadanie zostaną wykonane rozbiOrki 

umocnienia dna i elementów wyposażenia nabrzeża 
oraz nawierzchni, przebudowa instalacji sieciowych, 

przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowej, 
zamontowanie elementów wyposażenia nabrzeża, 

nrzebudowa nawierzchni droaowo-kole·owe·. 
W ramach zadania wykonane zostaną Iniekcje 

uszczelnlaj�ce, doposa:t:enle nabrze:la w urządzenia 
cumownicze, odbojowe oraz torowisko suwnicy. 
Przebudowa lnstalacJI sieciowych, przebudowa 

nawierzchni drogowŃolejowych. Przebudowa Nab. 
Oksywskiego na długości 71 m. 

W ramach zadania wykonane zostaną iniekcje 
uszczelniające, doposażenie nabrze:2:a w urządzenia 

cumownicze, odbojowe oraz torowisko suwnicy. 
Przebudowa Instalacji sieciowych, przebudowa 

nawierzchni drogowo-kolejowych. Przebudowa Nab. 
Oksvwskleao na dłuaoścf 71m. 

W ramach zadania wykonane zostaną iniekcje 
uszczelniające, doposażenie nabrzeża w urządzenia 

cumownicze, odbojowe oraz torowisko suwnicy. 
Przebudowa instalacji sieciowych, przebudowa 

nawierzchni drogowo-kolejowych. Przebudowa Nab. 
OkswtskieM na dłuaości 71m. 

W ramach zadania wykonane zostaną iniekcje 
uszczelniające, doposażenie nabrzeża w urządzenia 

cumownicze, odbojowe oraz torowisko suwnicy. 
Przebudowa instalacji sieciowych, przebudowa 

nawierzchni drogowo-kolejowych. Przebudowa Nab. 
· 

na.u,,...,..,,.;71 .... 

W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka 
Nab. Helskiego 11 1 rampy ro-ro B I budowa nowego 

odcinka Nab. Helskiego I. Budowa Nab. Puckiego na 
odcinku 71m I wyposa:t:enle nabrze:t:a w urządzenia 

cumownicze I odbojowe. 

W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka Nab. 
Helskiego li i rampy ro-ro B i budowa nowego odcinka 
Nab. Helskiego I. Budowa Nab. Puckiego na odcinku 

71 m i wyposażenie w urządzenia cumownicze i 
odboiowe. 

W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka Nab. 
Helskiego li i rampy ro-ro B i budowa nowego odcinka 
Nab. Helskiego I. Budowa Nab. Puckiego na odcinku 

71 m I wyposażenie w urządzenia cumownicze i 
odbolowe. 

W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka Nab. 
Helskiego li i rampy ro-ro B i budowa nowego odcinka 
Nab. Helskiego I. Budowa Nab. Puckiego na odcinku 

71 m i wyposażenie w urządzenia cumownicze i 
odho''"''" .... 

Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 
przeniesienia doku pływającego do nowej 

,_._,, __ ,, 

Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 
przeniesienia doku pływającego do nowej lokalizacji. 

Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 
przeniesienia doku pływającego do nowej lokalizacji. 

Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 
przeniesienia doku pływającego do nowej lokallzacjl. 

W ramach zadania zostanie skrócona I 
przebudowana głowica Ostrogi Północnej. 

W ramach zadania zostanie skrócona i przebudowana 
głowica Ostrogi Północnej. 

W ramach zadania zostanie skrócona i przebudowana 
głowica Ostrogi Północnej. 

W ramach zadania zostanie skrócona i przebudowana 
głowica Ostrogi Północnej. 

W ramach zadania wykonano demonta:t: wle:t:y 
oświetleniowej oraz osprzętu elektro w kanałach 

·--···-···-··-·
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130 846 915,74 106 379 606,29 52 405 743,88 

32 894 914,59 26 743 833.00 9 974 650,97 

65 580 474,20 53 317 458,70 28 408 313,88 

32 371 526,95 26 318 314,59 14 022 779,03 

61 500 000,00 50 ooo 000,00 28 547 013,44 

61 500 000,00 50 ooo 000,00 28 547 013.44 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

157 440 000,00 128 ooo 000,00 57 607 141,42 

157 440 000,00 128 ooo 000,00 57 607 141,42 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

39 360 000,00 32 ooo 000,00 0,00 

39 360 000,00 32 ooo 000,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

11 931 000,00 9 700 000,00 9 700 000,00 

0,00 0,00 0,00 

8 732 298,90 7 099 430,00 7 099 430,00 

3 198 701,10 2 600 570,00 2 600 570,00 

12 300 000,00 10 ooo 000,00 1 O ooo 000,00 

0,00 0,00 0,00 

o.oo 0,00 0,00 

12 300 000,00 1 O ooo 000,00 10
7

0,00 

65 342,34 0,00 

I\ l 
'V 

0,00 

l 

\· . 



Roboty budowlane Wykonanie robot budowlanych - Demontaż W ramach zadania wykonano demontaż wieży 0,00 
osprzętu elektro na Pirsie Ili - lnfrastrukrura oświetleniowej oraz osprzętu elektro w kanałach 

oortowa 113a1 lnstalac:..,,nvch. 
Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych - Demontaż W ramach zadania wykonano demontaż wie.ty 50 535,77 

osprzętu elektra na Pirsie Ili - pogłębianie oświetleniowej oraz osprzętu elektro w kanałach 
113bl lnstalacvin�h. 

Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych - Demontaż W ramach zadania wykonano demontaż wieży 14 806,57 
osprzętu elektro na Pirsie Ili - Infrastruktura oświetleniowej oraz osprzętu elektra w kanałach 

dost, ou ł13cl instalacvinvch. 
\4 Roboty budowlane Wykonanie uchwytów w płytach W ramach zadania wykonano monta:t: uchwytów w 230 809,50 

i:elbetowych stanowiących wyposaf:enle płytach ił:elbetowych stanowi11.cych umocnienie dna. 
n-•-··llllt.ill 

Roboty budowlane Wykonanie uchwytów w płytach W ramach zadania wykonano montaż uchwytów w 0,00 
żelbetowych stanowiących wyposażenie płytach żelbetowych stanowiących umocnienie dna. 

Pirsu Ili - infrastruktura oortowa 114al 
Roboty budowlane Wykonanie uchwytów w ptytach W ramach zadania wykonano montaż uchwytów w 178 508,07 

żelbetowych stanowiących wyposażenie ptytach żelbetowych stanowiących umocnienie dna. 
Pirsu Ili - """"'bianie <14bl 

Roboty budowlane Wykonanie uchwytów w płytach W ramach zadania wykonano montaż uchwytów w 52 301,43 
żelbetowych stanowiących wyposażenie płytach żelbetowych stanowiących umocnienie dna. 

Pirsu Ili a infrastruktura doste ft U t14c� 
16 Nadzór autorski Nadzór au1orskl (151 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad 530 622,00 

-•A• 

Nadzór autorski Nadzór autorski a infrastruktura portowa Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem 122 170,88 
115a> robćl budowlanvch. 

Nadzór autorski Nadzór autorski. pogłębianie (15b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem 121 781,07 
robót budowlanvch. 

Nadzór autorski Nadzór autorski a infrastruktura dostępu Sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem 286 670,05 
t15c\ robót budowlanvch. 

,e Działania lnfonnacyjno - Działania lnfonnacyjno • promocyjna W ramach działań lnfonnacyjno • promocyjnych 731 850,00 
promocyjne (16) zostanie wykonany listownik, broszura 

Informacyjna, tablice lnformujace o projekcie oraz 
prezan1acja muHlmadlalna. W trakcie trwania 

Inwestycji będą pojawiać się ogłoszenia w prasie 
bran2owej, regionalnej I ogólnopolskiej. 

Przeprowadzona zostanie kampania radiowa oraz 
zorganizowane zostaną trzy konferencje 

Informacyjne. Na zakoticzenle projektu zostanie 
zorganizowany event zamykający oraz wykonane 

zos1aną 1rzy 1abllce pamlą1kowe. 
Działania informacyjno a Działania informacyjno a promocyjne a W ramach dzfałań informacyjno a promocyjnych zostanie 731 850,00 

promocyjne infrastruktura portowa (16a) wykonany llstownlk, broszura Informacyjna, tablice 
lnformujace o projekcie oraz prezentacja muHlmedlalna. 

W trakcie trwania Inwestycji będą pojawiać się będą 
Ogłoszenia w prasie branżowej, regionalnej I 

og61nopolsklej. Przeprowadzona zostanie kampania 
radiowa oraz zorganizowane zostaną trzy konferencje 

informacyjne. Na zakończenie projektu zostanie 
zorganizowany event zamykający oraz wykonane 

zostaną trzy tablice pamiątkowe. 

Działania informacyjno a Działania infonnacyjno a promocyjne a W ramach działań informacyjno a promocyjnych zostanie 0,00 
promocyjne pogłębianie (16b) wykonany listownik, broszura informacyjna, tablice 

informujace o projekcie oraz prezentacja muHimedialna. 
W trakcie trwania inwestycji będą pojawiać się będą 

ogłoszenia w prasie bran.towej, regionalnej I 
ogólnopolskiej. Przeprowadzona zostanie kampania 

radiowa oraz zorganizowane zostaną trzy konferencje 
informacyjne. Na zakończenie projektu zostanie 

zorganizowany event zamykający oraz wykonane 
zostaną trzy tablice pamiątkowe. 

Działania Informacyjno a Działania informacyjno. promocyjne a W ramach działań informacyjno a promocyjnych zostanie 0,00 
promocyjne Infrastruktura dostępu (16c) wykonany listownik, broszura informacyjna, tablice 

informujace o projekcie oraz prezentacja mummedlalna. 
W trakcie trwania Inwestycji będą pojawiać się będą 

ogłoszenia w prasie bran.toweJ, reglonarneJ I 
ogólnopolsklej. Przeprowadzona zostanie kampania 

radiowa oraz zorganizowane zostaną trzy konferencJe 
Informacyjne. Na zakończenie projektu zostanie 

zorganizowany event zamykający oraz wykonane 
zostaną trzy tablice pamiątkowe. 

,1 Nieprzewidziane wydatki Nieprzewidziane wydatki (17) Wydatki w zadaniu mogą pows1ać w wyniku 8 331 038,00 
konieczności wykonania zadafl, które nie Sił ujęte w 

--•-w, 

Nieprzewidziane wydatki Nieprzewidziane wydatki a infrastruktura Wydatki w zadaniu mogą powstać w wyniku 2 094 422,94 
portowa (17a) konieczności wykonania zadań, które nie są ujęte w 

harmonooramie oroiektu. 
Nieprzewidziane wydatki Nieprzewidziane wydatki a pogłębianie Wydatki w zadaniu mogą powstać w wyniku 4 175 516,25 

(17b) konieczności wykonania zadań, które nie są ujęte w 
harmonocramie oroleklu. 

Nieprzewidziane Y1Ydatkl Nieprzewidziane wydatki - Infrastruktura VVydatkl w zadaniu mogą powstał: w wyniku 2 061 098,81 
dostępu (17c) konieczności wykonania zadań, które nie są ujęte w 

harmonooramle orolektu. 

Maksymalna - wydatków na ·za�dzanle projoktem" zgodllle z za111cznlklem nr 1& SZCDQÓIOWII WORJnlr/ -lflltrYolnołcl l<oazlów polndnlch, 
-oru Md-ml budowlanym/ oraz i,rldadu nleplenlfbH>go w ramach Pn>gromu Operocy}nOflOl,,,,_.,/du,.. I fi_,, .. ,.,,, 2014--2020. 

OOĆŁEM w projekcll (wydatki rzeczywlłcll ponoszne) 556 940 377,83 

B Wydatki ponoszone w ramach zadań 

Wydatki ogółem ZOdanll 
[PLN]-

1 · wvvnaarodzenie za ooracowanie C)lanćw i DTOlektćw l1l 8 396 157.62 
2 NabYCie nieruchomości 171 16 610 676,20 
3 Ull'Ul,onanie robót budowlanYCh "Rozbudowa Obrotnicv nr 2" 13\ 31 024 906.98 
4 \N\Nonanie robćt budowlanvch on. "Przebudowa Nab. Słowackieoo" f4l 16 517 027 80 
5 VVVkonanie robót budowlanvch Dn. "Przebudowa Nab. Wloskiei:m"(5) 24 466 506 70 
6 u1.onanie robót budowlan,..ch nn. "Przebudowa Nab. Norweskieao" rs, 36 657 524 95 
7 -onanie robót budowlanvch "Pootebianie akwenów wewnetrznvch Portu Gdvnia" m 130 846 915 74 
8 VIILNonanie robót budowlanvch Pn. "Przebudowa Nab. lndVlskieao" t8) 61 500 000,00 
9 VI 'ikonanie robót budowlanvch on. "Przebudowa Nab. Helskieoo I" (9J 157 440 OOO.DO 
10 ""'onanie robót budowlanvch an. "Przebudowa Nab. Helskieoo 11" <10) 39 360 ooo 00 
11 r.,,ikonanie robót budowlanvch now,:w,-o stanowiska wnekl dokowe! C11 l 11 931 ooo 00 
12 konanie robót budowlanvch Poszerzenie We:ścia Pilotoweao aSkrócenle OstrDQI P6łnocnei f12l 12 300 ooo 00 
13 rwkonanle robót budowlanvch a Demonta.t osarzMu elektra na Pirsie Ili 13) 65 342.34 
14 rvvvonanle ucł'I\U\nćw w C>Mach telbetllW'Ych stanowi,,_,..·h -sa.tenie Pirsu Ili (141 230 809 50 
15 Nadzór autorski 1151 530622.00 
16 Działania informacvino a ommocvine t16\ 731 850.00 
17 Nieorzewiclzlane ..,.,,.atki r1n 8 331 038 00 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

208 200,00 

99 325,92 

52 605,00 

56 269,08 

595 000,00 

595 000,00 

0,00 

0,00 

6 773 201,63 

1 702 782,88 

3 394 728,66 

1 675 690,09 

452 498 075,89 

WydllUd 
kwallflkowalno [PLN) 

-

3 892 101 80 
16 603 652 00 
25 223 501.61 
13428 477 89 
19 891 468 86 
29 802 865.81 

106 379 606 29 
50 ooo ooo 00 

128 ooo ooo 00 
32 ooo ooo 00 
9 700 ooo 00 

10 ooo ooo 00 
O 00 
O 00 

208 200.00 
595 ooo 00 

6 773 201.63 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

100 020,19 

43 016,15 

28 421,00 

28 583,04 

154 700,00 

154 700,00 

0,00 

0,00 

6 262 366,77 

1 191 948,02 

3 394 728,66 

1 675 690,09 

273 ooo 000,00 

Dofinansowanie 
[PLN]-

3 273 04S 13 
1660365200 
25 223 501.61 
13 428 477 89 
19 891 46886 
29 802 8 65 .81 
52 405 74388 
28 547013 44 
57 607 141 42 

0,00 
9 700 000 00 

10 ooo ooo aa 
. MlO 

� I 1"'000 
""1.1110020 19 

\ I. ,... 700 00 ' �262366.77 

� ' 



Og61em w projekcie (SUMA) 556 940 377,83 452 498 075,89 273 ooo 000,00 

C Wydatki ponoN0119 w ramach kńlgortl wydatków 

Wyda1kJ ogółem Katagorla wyd.ltk6w 
[PLN]- kwalfflkowalne [PLN] Udzlllt%-

[ł<ategorle d�ce zada A w projekcie, dla kl6rych zmiana opisu dzllla6 NIE WYMAGA zmiany umowy o dollnansowanle w tomie anekau 
moia wymagat zgody-łclweJ IP/IW): 523 071 884 01 425 020 920,48 0.94 

1 Roboty budowlane 522 340 034,01 424 425 920,46 0,94 

2 Zakup środków bwalych i wartości niomaterialnych i prawnych zain..-nych na stała w projekcie 

3 Działania Informacyjne I promocyjne 731 850,00 595 000,00 0,00 

� dolyczĄce zada6 w projekcie, dla kt6rych zmiana opisu dzlala6 WYMAGA zmiany umowy o dollnanaowanle w formie aneksu: 33 868 493,82 27 477 155,43 0,06 

4.1 Zakup nioruchomoici - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wleczyslego utytkowanla nieruchomości Olmtt) 

4.2 Zakup nleruchomo1c1 - nabycie Innych ._ prawnych do nloruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe. najem. dzlerzawu, 
..... •owanlo , ...... ze....l\.11mttl 

4.3 '-"•UP l'l!łlruchomo&ci - mne
1':,

atki plZOWidzlane przep1Sam1 prawa knl)OWOgO (np <ID<latki zwi,kazaiące odszkodowanie zo 
oouazczenle nloruchomościl imfll 

4.4 Zakup nieruchomości -obowiązkowy wykup nieruchomołci wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonogo utylkowania (limit) 

4.5 Zakup nleruchomoicl - wniesienie nieruchomości Jako wkładu nleplenJtD!ego Olmłt) 

4.6 Zakup nloruchomości - adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalillkowalnych 

4.7 Zakup nieruchomości -wydatki zwll!ZIKM' z nabyciem nloruchomości 

4.8 
zaKup •==�•=ci- oasz.uuuwan1a wynikające z usta,�,., ooszaru ograniczonego =y,•owan1a, ntezw,ązane z Kon1eczno1cią 
...,,,N, nieruchomości 

5 Zakup środków bwalych I wartości nlematertalnych, prawnych nlo zainstalowanych na stale w projekcie 

6 Amortyzacja środków bwalych oraz wartości nlamatartalnych i prawnych 

7 Leasing I Inne techniki flnasowanla nie powodujące przonJeslenla pn,wa wtasno!ci lub nalychmiastowogo przeniesienia prawa Własności 

8 Wkład nieplenlttny (boz uwzgJtdnlonla wkładu w postaci nieruchomościj (Jimft) 

9 Wynagrodzenie za opracowanie plan6w I projeł<lów. 

10 Nadzór autorski 

11 Nieprzewidziane wydatki 

16 610 676,20 

8 396 157,62 

530 622,00 

8 331 038,00 

16 603 652,00 

3 892 101,80 

208 200,00 

6 773 201,63 

0,04 

0,01 

0,00 

0,01 

Koszty połntdnle - zmiana opisu dzlala6 WYMAGA zmiany umowy o doftnanaowanle w formie 1nek1u: 

12.1 Zarządzanie projektem -koszty ogólne �lmtt) 

12.2 Zarządzanie projektem -wydatki osobowi (limit) 

12.3 Zarządzanie projektem - koszty związane z wykoizystanlem systemów informatycznych wspomagajacych zarządzanie i monrtorowanie 
Olm•I 

12.4 Zarządzania projaklem - pozostałe wyda1kl związane z przygotowaniem lub realizacją projektu (llmłt) 

D Wydatki ponoszone w ramach katagortl wydatków pocllegakcyc:h llmltom 

Kalilgoril wydatków podlega�ca limitom Wydatki 
UdzlaflfoH kwallllkowalne H 

Wydatki ponlo1Jone na zakup nleruchomołcl 

Wkład rzeczowy (wkład nloplonlf:!ny og61om) 

CroM.financlng 

za�dzanle projektem - koszty połntdnlo 

IV Struktura wtaano6cl maJ11tku wytworzonego w ramach projektu 

Gn.mty na których realizowany jest projekt są własnością Skarbu Państwa. Część z nich znajduje się w uzytkowaniu wieczystym ZMPG S.A. Dla pozostałych gruntów uzyskano bądź planuje się uzyskanie zgody na 
dysponowanie gruntami na cele budowlane. 
Infrastruktura wybudowana w ramach realizacji projektu będzie własnością ZMPG S.A., a wybudowane/przebudowane w trakcie realizacji obiekty będące obcymi środkami trwałymi zostaną przekazane nieodpłatnie 
właścicielom po zakończeniu realizacji, pod warunkiem zachowania wymaganej trwałości projektu. 

V 
Spoaób wykorzyatanla maJ11tku wytworzonego w ramach projektu w okn1Sle rHllzacJI projektu oraz w okresie 15 lat od daty platnołcl końcowej (w przypadku uznania 
VAT za wydatek kwaliflkowalny, nalety równlet opisać spoaób wykorzyslanla maJ11tku poci kllhlm kwllllftk-alno6cl VAT) 

Infrastruktura wybudowana w ramach realizacji projektu będzie własnością ZMPG S.A, a wybudowane/przebudowane w trakcie realizacji obiekty będące obcymi środkami trwałymi zostaną przekazane nieodpłatnie 
właścicielom po zakończeniu realizacji inwestycji, pod warunkiem zachowania wymaganej trwałości projektu. 
Trwałośc projektu zostanie zachowana zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Par1amentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 przez okres co najmniej pięciu lat od finansowego zakończenia projektu. 
Projekt przez cały okres trwałości nie będzie poddany zasadniczym modyfikacjom: 
a) mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji, lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, 
b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 

Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunklNv wymienionych w punkcie .a· I co najmniej jednego z warunkĆYI wymienionych w 
punkcie .bR, a ponadto pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo skutkowy. 
ZMPG S.A. gwarantuje trwałość niniejszej inwestycji zarówno w aspekcie formalno-prawnym i technicznym, jak również finansowym. Nie przewiduje się dokonywania zmian własnościowych w zakresie posiadanego 
majątku. W szczególności, w okresie pięciu lat od płatności końcowej dotacji, nie wystąpi: 
• zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; 
• zmiana własności elementów Infrastruktury wytworzonych w ramach Projektu; 
• istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 
Podmiotem odpowiedzialnym ze zarządzanie wytworzonymi w ramach projektu środkami 1rwałyml będzie ZMPG S.A. 

VI Uzasadnienie faktyczne I prawne kwallftk-alnołcl podatku od towarów I usług VAT Ottłll VAT Jest kwsllftkowalny w projekcie) 

Podatek VAT naliczony od poniesionych nakład6\N Inwestycyjnych podlega odliczeniu. Beneficjent uzyskuje zwrot od podatku VAT zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku od towarów i usług. 

ln5Mucja Pośrednlcząca/Wdra::t:ająca 

Podpis Data: Podpis Data: 
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