
OPIS PROJEKTU Załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie nr P01S.03.02.00-0Q.-0074119-00 z dnia 20 grudnia 2019 r 

• W opisie naloty uwzglłdnlć dZlłl8ni1 podejmowane w ramach danej pozycji wydatków • w odniesieniu do kategorii wydatków wsl<azanych w pkt 111.C ppkl ,.1.12., wprowadzenie zmian w opisie � _.io zmiany umowy o 
dofinansowanie. W odniesieniu do poz05tlllych kategońi zmiany w opisie mogą wymagać zgody właściwej IPnw. o ile tak stanowi umowa lub Wytyczne w zal<resie kwolifil<owelnoścl wydatków w ramach EulOl)Ojskiego Funduszu 
Rozwoju Regiooalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spqnoścl 201<1-2020, bez potrzeby zmiany (aneł<sowanll) u� o dofinansowanie. 
- Zmiana planowanej "-Y (udZlalu %) wydatków kwllifikowelnych w danej kategoriVzadaniu nie wymaga zmiany u� o doHnansowanie, jetell są spełnione lęcZnłe następujące warunki: a) w odniesieniu do kategorii wydatków 
wsl<azanych pk! 111.C ppkl 1. 7 i 11-12.ł nie powoduje zmłany zakltilJ rzeczowego danej kategorii, b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego Umitu wydatku w danej kategorii, c) nie powoduje przekroczenia llltznej kwoly wydatków 
kwolifikowelnych w ramllch projelclu. 
- Naloty stosować wslwniki z zallltznił<a pn. "Zestawienie wsl<atnlków do monitorowania postępu rzeczowego Projek1u" -inne 
kategoria wydatków 1) Kategoria 
wydatków wyknlczające poza opisane w Wytycznych w zakn!sie kwllifikowałnoścl wydatków w ramach Eu� Funduszu Rozwoju Regk>nalnego, E.--Jskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spćjnoścl na llta 201<1-
2020 w podrozdziałach 6.11 -6.15. 7.2- 7.6, mogą być uznane za kwalifikowane, jeteU 5/)0lniejąogćlne warunki kwolifikowalnoścl ol<mlone w podtozdziałach 6.1 -6.10, a konieczność Ich poniesienia wynika bezpoł�nio ze 
specyf*i realizowanego projektu i jełff zostaną wskazane i opisane we wntOSku o dofinłlnsowanłe oraz w umowie o dofinan,owanie. 
2) Obowi(jtek określenia kategorii wydatków wykraczającycll poza c,pisane w-. Wytycznych, spoczywa na IP oraz IW i dokonywana jest w c,parclu o analizę składanych-two dofonansowanie. Do oceny kwllifikowalnoścl 
wydatków w ramach-· kategorii zastosowanie znajdą postanowienia Wytycznych właściwe dla najblitszej roozajowo kategorii, • w braku takiej kategorii postanowienia podrnzdZlalu 7.6 (Roboty budowlane). 
3) w przypadku gdy beneficjent samodzielnie wykonuje całość lub część p,..: zwl.,anych z realizacją przedmiolu pfOjeł<tu, postanowienia podrnzdzialu 7.6 pkt 3, , ,5 -· Wytycznych stosuje się odpowiednio, natomiast postanowień 
podrnzdZialu 7 .6 pk! 6 nie stosuje się (oznacza Io, te mają zastosowanie odpowiednio postanowienia dotyczące realizac:ji projelclu siłami własnymi, z wyjątkiem <>l><>wląlku rnzliczania tylko na podstMie kari czasu p,..:y, a wydatki 
poniesk>ne na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na nagrody i prelTlłłl oraz koszty zwitSZene z urlopem pracownika mogą być uznane za kwalifikowałne). 

()pn projektu będzie stanowił załącznik do - o doHnansowanle. Z zastrzeteniem lnfoonacjl dotyczącej pla,-anej -Y wydatków, oznaczonej indeksem - zmiana Informacji wsl<azanych w opisie projektu będzie wymagała 
zmiany - o dofinansowanie. Dlatego w opisie projek1u nalety zamieścić wszystkie infonnaeje, k16re w opinii Instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany -- Nllety jedooezdnle 
unikać nieuzl$8dnlonego wsuzywanla bardzo szczegćlowych lnfonnacji, w zal<te5le k1ćrych zmiana nie będZie miała wpływu na "'alizację celu projek1u, a zatem powinna być dot)uszczalna bez konieczności aneksowłlnla umowy o 
dofanensowenie. 
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Poc1atawo,n lnformllcje o projekcie 

Tytuł projektu: Rozbudowa I modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujłciu 

Nr projek1u POIS.03.02.00.00.007,1/19 

Benef,qent Za�d Morskich Portów Szczecin i Świnoujłcuie S.A. 

Podmioty upowunione do ponoszenia 
wydatków kwalillkowanych 

Partnerzy (w rozumieniu art. 33 Nie dotyczy 
ustawy """'tenlowej) 

Inne podmioly upowatnlone do 
ponoszenia wydatków 
kwlliflllowanych 
(na podstawie podrozdZlalu 6.,.1 
Wytycznych w zakresie 
kwalifikowałności wydatków w ramach Nie dotyczy. 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, EurojlOjskiego 
Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spqności na lata 201<1-
2020) 

Reahzacja przedmiotowego przedsięwzięcia zakłada rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w Ponach w Szczecinie i w śwmoujściu. Do elementON infrastruktury 

Cele projektu (opis z uwzględnieniem 
technicznej objętych przedmiotowym projektem naletą. sieci wodoci�owe; sieci ciepłownicze i gazowe: kanalizacja wód opadowych; kanalizacja sanitarna (w tym modernizacja 

infrastruktury niezbędnej do przyjmowania ściek.ON ze statków); sieci elek1roenergetyczne (w tym Infrastruktura niezbędna do zasilanla statk6N z lądu w energię elektryczną): sieci 
wskatników, w tym wskainików teletechniczne (w tym modernizacja systemu monitoringu oraz automatyzacja obsługi bram wjazdowych do Ponów); sieci wocty ppoi./technicznej. 
rezułlatu bezpośredniego)- W ramach proJektu zrealizowany zostanie wskaźnik produklu pn. ·uczba terminali w sieci TEN·T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą ponową" - wartość docelowa wskaźnika 6 

szt. (• terminale na obSzarze Ponu Szczecin I 2 terminale na ot>szarze Portu Świnoujście). 

Lokalizacja proiektu Inwestycja realizowana będzie w grank:ach Pot1u Morskiego Szczecin oraz Ponu Morskiego Świnoujście. 

Podstawowe dane finansowe 

Planowany całkowity koszt �alizacji 118 288 123,98 Maksymalna kwota wydatków kwllifokowalnych [PlNJ 92 26( 819,49 Stopa dofinansowania 62,4289954918764% Projek1u (PLN) 

Wysokość dofinansowania ogćlem 57 800 000,00 
Dofinansowanie tytułem środków ktajowycMytulem Nie dotyczy Dofmansowante 

57 600 000,00 
(PLN] dOlacjl celOwej JPlNJ t;tulem platnośd [PlNJ 

z.....-, 

Zldanił Nazwaudan&a 
Opis działlli planowanych do ruUz.acj4 w nwnach wskazanych zadaiJczas �I ruczywlłclc Wydatki rozliczane 

realizacjUpodmk>ł działania ponouono (Tal<INłe) rycułto- (Tak/Nic) 

Opracowanie studium wykonalności 
Zadanie obejmuje opracowanie studium wykonalności, i wykonanie dokumentacji 

opracowanie dokumentacji projektowej 
projektowo-kosztorysowej wraz 

i kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego 
Zadanie 1 

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
w trakcie realizacji projektu. wydatki poniesione na 2017-2022 TAK NIE zadania pn: .Rozbudowa i modernizacja 

opłaty związane z koniecznością uzyskania infrastruktury technicz:nej w ponach 
w Szczecinie i w Świnoujściu" niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie 

(dot. Portu Szczecin) przygolowania przedsięwzięcia - dot. Pottu Szczecin 

Opracowanie studium wykonalności Zadanie obejmuje opracowanie studium wykonalności, i wykonanie dokumentacji 
opracowanie dokumenlacji projeklowej proJek1owo-łi:osztorysowej wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla i kosztorysowej. pełnienie nadzoru autorskiego 
Zadanie 2 w trakcie realizacji projektu, wydatki poniesione na 2017-2022 TAK NIE zadania pn· .Rozbudowa i modernizacja 

opłaty związane z koniecznością uzyskania infrastruktury teehnicznej w ponach 
w Szczecinie i w Świnoujściu" niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie 

(dot. Portu Świnoujście) 
przygotowania przedsięwzięcia. dot Ponu Świnoujście. 

Pełnienie funkqi Inżyniera dla Inwestycji 
pn .• Rozbudowa I modernizacja Zadanie dotyczy zapewnienia odpowiedniego, 

Zadanie 3 infrastruk1ury technicznej w ponach zgodnego z prawem nadzoru nad prowadzonymi 20111-2022 TAK NIE 
w Szczecinie I w Świnoujściu" robotami budowtanymi. dot. Portu Szczecin 

ldot. Ponu Szczecin) 
Pełnienie funkcji ln1:yniera dla Inwestycji 

pn .Rozbudowa i modernizacja Zadanie dotyczy zapewnienia odpowiedniego, 
Zadanie 4 infrastruktury technicznej w ponach 

w Szczecinie i w Świnoujściu" 
zgodnego z prawem nadzoru nad prowadzonymi 
robotami budowlanymi • dol. Ponu Świnoujście. 

2019-2022 TAK NIE 

ldot. Portu Świnou·łcte, 

o �
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Zadanle obejmuje modernizację kotłowni gazoweJ 

Modernizacja kotłowni gazowej w TPŚ 
w Terminalu Portowym Świnoujście (wydatki na 

Zadanie 5 
(dot. Ponu Świnoujłcie} 

przygotowanie placu budowy oraz wykonanie roł:Kt 2020-2022 TAK NIE 
budowlanych niezbędnych dla reali.zacji tej cześci 

oroiektu\. 
Zadanie obejmuje rozbudowę I przebudowę sieci 

Rozbudowa I przebudowa sieci woclociąJowej w Porcie Świnoujście (wydatki na 
Zadanie6 wodocią)owej w Porcie Świnoujście przygotowanie placu budowy oraz wykonanie rotxi 2020-2022 TAK NIE 

(dot. Ponu Świnoujście) budowlanych niezbędnych dla realizacji tej cześci 
nmiektu\. 

Zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę sieci 
Telekomunikacja -porty w Szczecinie telekomunikacyjnej w Porcie Szczecin (wydatki na 

Zadanie 7 i Świnoujściu przygotowanie placu budowy oraz wykonanie robet 2020-2022 TAK NIE 
(dot. Portu Szczecin) budow1anych niezbędnych dla realizatji tej cześci 

oroiektu). 
Zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę sieci 

Telekomunikacja - porty w Szczecinie telekomunikacyjnej w Porcie Świnoujście (wydatki na 
Zadanie 8 i Świnoujściu przygotowanie placu budowy oraz wykonanie robćt 2020-2022 TAK NIE 

(dot. Portu Świnoujłcie) budowlanych niezbędnych dla realizacji tej cześci 
oroiektu1. 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację 

technicznej w portach 
infrastruktury technicznej w Porcie Szczecin· nieobjętej 

Zadanie 9 
w Szczecinie i Świnoujściu 

pozostałymi zadaniami (wydatki na przygotowanie placu 2020-2022 TAK NIE 

(dot. Portu Szczecin) 
budowy oraz wykonanie ro� budow1anych 

niezbędnych dla realizacji tej cześci projektu). 

Zadante obejmuje rozbudowę i modernizację 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury infrastruktury technicznej w Porcie Świnoujście· 

10 Zadanie 10 
technicznej w por1ach w nieobjętej pozostałymi zadaniami (wydatki na 

2020-2022 TAK NIE Szczecinie i Świnoujściu przygotowanie placu budowy oraz wykonanie ro� 
(dot. Portu Świnoujłcie) budowlanych niezbędnych dla reahzacji tej cześci 

rvo'ektu). 

Budowa węzła telekomunikacyjnego 
w rejonie nabrzeża Bytomskiego wraz 

Zadanie obejmuje budowę węzła telekomunlkacyjnego 
z przyłączami w porcie Szczecinie oraz 

wraz z przyłączami w ,ejonie nabrzeża Bytomskiego 
" Zadanie 11 

instalacja urządzeń cent<alowych. 
w Porcie Szczecin oraz instalację urzą:jzeń 2016-2019 TAK NIE komutacyjnych i teletransmisyjnych na 

centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na 
terenie po<tÓN w Szczecinie 

i Świnoujściu 
terenie Por1u Szczecin. 

(dot. Ponu Szczecin} 

Budowa węzła telekomunikacyjnego 
w rejonie nabf2eż.a Bytomskiego wraz 

z przyłączami w porcie Szczecinie oraz 
Zadanie obejmuje instalację urzą:tzeń centralowych. 

12 Zadanie 12 
instalacja urzą:lzeń centralOWych. 

komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie Ponu 2016-2019 TAK NIE komu1acyjnych i teletransmisyjnych na 
Świnoujście. 

terenie por1ÓN w Szczecinie 
i Świnoujściu 

(dot. Ponu świnoujłcie) 

Modernizacja punk!ÓN przejęcia ściekÓN 
ze stanowisk promowych oraz budowa 

zbiomikÓN buforowych Zadanie obejmuje modernizację infrastruktury 
13 Zadanie 13 z systemem napowietrzania ściek.ÓN niezbędnej do przyjmowania ściekó.Y ze statk.ÓN 202G-2022 TAK NIE 

z likwidacją oczyszczalni biologicznej w Porcie Świnoujście 
i zaolejonej 

(dot. Portu Świnoujście} 
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Działania informacyjne i promocyjne - Działania informacyjno-promocyjne, w tym m.in. 
1• Zadanie 1-4 tablice informaeyjne i pamif#kowe dostawa tablic informacyjnych i tablic pamif#kowych - 2020-2022 TAK NIE 

tdot. Ponu Szczecin) dol. Portu Szczecin. 
Działania infonnacyjne i promocyjne· Działania informacyjno-promocyjne, w tym m.in. 

15 Zadanie 15 tablice informacyjne i pamiątkowe dostawa tablic informacyjnych i tablic pami-kowych - 202Q-2022 TAK NIE 
ldot. Portu Śwlnouiście) dot. Portu ŚwinouJście. 

Hl z--.._, 

A Wydatki rzeczywlłcle ponoaz-

Opia działał podejmowanych w rwnach �!ogółom �I 
Lp. Kategoria wydatków Nazwa kosztu ponoszonych wydatków • [PLN) N -owalM(PLN] Dofinansowanłe [PLN] -

N 

iLaUan„ 1 vpr-owan .. _.....,urn wyKonautvaCI 1 ,,..,."onan„ aoKurnentacJI os.zto,ysoweJ wraz z .,.. .... n...,, nadzON aut .... -.eoo a .. �" ... pn: ,.KOa,uuowa I mvuamu.-:ja. tfflTllstfulltUty t.cnn'"'"'J w 
rwlf'lar.h w Szcuc:inłe i w Śwłnouł6ciu„ hlot. Połtu Szi:nclnl 

Opracowanie studium wykonalności Zadanie obejmuje opracowanie studium wykonalności, i wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wraz opracowanie dokumentatji projektowej 

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla I kosztorysowej. pełnienie nadzoru autorskiego 
1 Przygotowanie prnjektu zadania pn: .Rozbudowa I modernizacja w trakcie realizatji projektu, wydatki poniesione na 1 587 176.01 0.00 0.00 

infrastruktury technicznej w portadl opłaty związane z koniecznością uzyskania 

w Szczecinie i w Świnoujściu" niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie 

(dot. Portu Szczecin� przygotowania przedsięwzięcia - dol. Portu Szczecin 

SUMA 1 587 176 01 O 00 O 00 
ZaOanłe 2 Opracowanie ltvdlum wykonalnołcl I wykonanie dokumenucJI projekl�outoryaoweJ.,.... z pełnieniem nadzoN autorskiego dla udania pn: .Rozbu- I modernizacja lnfrootrul<tury wchnkznoJ w 

portach w Szczecinie I w $wtnouiłclu" (dot. Pom, Śwlnoulłclel 

Opracowanie studium wykonalności Zadanie obejmuje opracowanie studium wykonalnośCI, i wykonanie dokumentacji 
projektOW<Hl.osztorysowej wraz opracowanie dokumentacji projektowej 

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla i kosztorysowej, pełnienie nadzoru autorskiego 
2 Przygotowanie proJektu zadania pn: .Rozbudowa i modernizacja w trakcie realizacji projektu. wydatki poniesione na 1 001 973,99 81' 613,00 725 911,09 

infrastruktury technicznej w portach opłaty ZWiązane z koniecznością uzyskania 

w Szczecinie i w świnouj!ciu" niezbędnych decyzji administracyJnych na etapie 

(dot. Portu Świnoujście) przygotowania przedsięwzięcia - dol. Portu Świnoujście. 

SUMA 1 001 973.99 81' 613.00 725 911 09 
Zidanie J Pełnienie funkcji łntynlera dłl Inwestycji pn • .,ROU>Udowa i modlłmlucja Infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w swłnDIJ cłu" (dot. Portu Szczecin) 

Pełnienie funkcji lntyniera dla Inwestycji 
pn .• Rozbudowa i modernizacja Zadanie dotyczy zapewnienia odpowiedniego. 

3 Nadzór nad robotami budowtanymi infrastruktury technicznej w portach zgOdnego z prawem nadzoru nad prowadzonymi 1 82( 682,86 1 483 482.00 760 714.16 
w Szczecinie i w Świnoujściu" robotami budow1anymi - dot. Portu Szczecin. 

(dot. Ponu Szczecin) 
SUMA 1 824 682.86 1 •83 (82 00 760 71(.16 

Zadanie• Pełnienie tunkc i lntyniffa dlll --.vcji pn . ..Rot.budowa I modlmizacja Infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie I w Swlnoutłcłu"" fdot. Portu Swłnou łclel 
Pełnienie funktjl ln!yniera dla lnweslycjl 

pn .• Rozbudowa I modemiZatja Zadanie dotyczy zapewnienia odpowiedniego. 
4 Nadzór nad robotami budowtanymi mfraslruklury technicznej w portach zgOdnego z prawem nadzoru nad prowadzonymi 1 -447 117,1-4 1 176 518.00 775 679,(2 

w Szczecinie i w Świnoujściu� robotami budowlanymi - dot. Portu Świnoujście 
jdot. Portu Świnoujście) 

SUMA 1 447 117 14 1 176 518.00 775 679.(2 
Zadanie I Modemiucia kotłowni aazowe:i w , n fdot. Portu Swinou łde) 

Zadanie obejmuje modernizację kotłowni gazowej 

Modernizatja kotłowni gazowej w TPŚ w Terminalu Portowym Świnoujście (wydatki na 
5 Rnhoty htu1ow1Ane ldOt. Ponu św1nouJłC1eJ przygotowanie, placu hudowy oraz wykonanie robót 2 16' 800.00 1 760 000.00 1 S84 000.00 

budowlanych niezbędnych dla realizacji tej cześci 
oroleklul. 

SUMA 2 16' 800.00 1 760 000.00 158-4000 00 
Zadania I Rozbudowa i IK"ZaDUdowll sieci wodoc'-aowej w Porcie Swinoujłde (dot. Portu Swinouiłcie) 

Rozbudowa i przebudowa sieci 
Zadanie obejmuje rozbudowę I przebudowę sieci 
wodoci,lłowej w Porcie Świnoujście (wydatki na 

e Roboty budowlane wodociąJowej w Porcie Świnoujście pr2.ygo1owanle płacu budowy oraz wykonanie ro� 3 651 255.00 2 968 500.00 2 087 1'8,57 
(dot. Portu Świnoujście) budowlanych niezbędnych dla realizacji tej cześci 

oro·ektul. 
SUMA 3 651 255 00 2 968 500.00 2 087 1(6.57 

Zadanie 7 Te„komunlkacja - porty w Szczeclniit I Swinoujłciu (dot. Ponu Szczecin) 
Zadanie obejmuje modernizację i rozbudowę sieci 

Telekomunikacja -porty w Szczecinie telekomunikacyjnej w Porcie Szczecin (wydatki na 
7 Roboty budowlane i Świnoujściu przygotowanie placu budowy oraz wykonanie ro� 24 '49 521,80 19 877 660.00 10 831 269,27 

jdot. Portu Szczecin) budowlanych niezbędnych dla realizacji tej cześci 
proJektu). 

SUMA 2' 4(9 521.80 19 877 660 00 10 831 269 27 
Zadanie I Telekomunikacja -porty w Szczecinia I lwłnoujłclu(dot. Portu! wlnoujłcle) 

Telekomunikacja -porty w Szczecinie 
Zadanie obejmuje modemizatję i rozbudowę sieci 

telekomunikacyjnej w Porcie Świnoujście (wydatki na 
8 Roboty budowlane i Świnoujściu przygotowanie płacu budowy oraz wykonanie robc.t 9 555 921.86 7 769 042,00 5 -442 845,84 

ldot. Portu Świnoujłcie) bocfowtanych niezbędnych dla realizacji tej cześci 
projektu). 

SUMA 9 555 921 86 7 769 042 00 5 4(2 845,84 
ZadanM t Rozbudowa i modemlZlcia infrutrukturv technic · w DOrt.ac:h w Szuecinie i awinowłclu dot. Portu Szczecin 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację 

technicznej w portach w Szczecinie infrastruktury technicznej w Porcie Szczecin - nieobjętej 
9 Roboty budowlane i Świnoujściu pozostałymi zadaniami (wyda1ki na przygotowanie płacu 3' 87( 796,99 28 353 493,49 1 S 598 686,86 

(dot. Portu Szczecin) budowy oraz wykonanie rob<i budowtanych 
niezbędnych dla realizacji tej cześci projektu). 

SUMA 3' 874 796.99 28 353 493.49 15 598 686 86 
Zadanie 10 Rozbudowa i modemizacła Infrastruktury technicznm w oortach w Szcncinłe I SWinouiłclu (dot. Portu awtnow łclel 

Zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury infrastruktury technicznej w Porcie Świnoujście . 

10 Roboty budowlane technicznej w portach w Szczecinie nieobjętej pozostałymi zadaniami (wydalki na 19 883 824.53 16 165 711,00 11 434 593,8-4 i Świnoujściu przygotowanie placu budowy oraz wykonanie robót 
(dot. Portu Świnoujłcle) budowtanych niezbędnych dla realizacji tej cześci 

projektu). 
SUMA 19 883 82'53 16 165 711 00 11 (3' 593 84 

__.nte 11 auaowa węZIII teaet1:omun1ucyJnego w NJOłl„ naDrzeza aytomsKtego wraz z prz�czam, w porc .. �zczecin„ oraz 1ndalłlCJ8 u�-....n centra,owycn, łlomutacyJnycn 1 „fW\,.nsmlSyJnycn na terenae ponow 
w SzczecinM I ŚWinoulłclu ldot. Portu Szc�lnl 

Budowa węzła telekomunikacyjnego 
w rejonie nabrzeża Bytomskiego wraz Zadanie obejmuje budowę węzła telekomunikacyjnego 

z przy�ami w porcie Szczecinie oraz wraz z przyłączami w rejonie natnzeta Bytomskiego 
11 Roboty budowlane Instalacja urząjzeń centralowych, w Porcie Szczecin oraz inS1alatję urzą::lzeń 3 215 220,00 0,00 0,00 

komutacyjnych i teletransmlsyjnych na centra\owyeh, komutacyjnych I teletransmisyjnych na 
terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu terenie Portu Szczecin. 

ldot. Ponu Szczecin' 
SUMA 3 215 220 00 O 00 0.00 

Lauante 1z Budowa wtzta te1eKomuni1eacyJnego w rejonie naDrzeu Bytoms ... .-vo wraz z P•LY'41czanu w porc .. �zc:.zectn„ oraz instatac,ta u�azen centr11-,cn, 1eomutacyjnycn I mNtU11nsm11yJnycn na teren„ ponow 
w Szczecinie i ŚWinouW.ciu 'dot. Portu śwł--··:łcM' 

�
;(}A 
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Budowa węzła telekomunikacyjnego 
w rejonie nabn:eta By1omsklego wraz 

z przyłączami w porcie Szczecinie oraz 
12 Roboty budowłane instalacja urz.ą::izeń centralowych, 

komulacyjnych i teletransmisyjnych na 
terenie ponON w Szczecinie i Świnoujściu 

fdot. Portu Świnou·tcie\ 
SUMA 

Zadanie obejmuje instalację urządzeń centralowych, 
komutacyjnych I teletransmisyjnych na terenie Ponu 

Świnouj�cie. 
387 450,00 

387 450 .00 

315 000,00 

315 OOO 00 

283 500,00 

283 500 00 
""uame 13 11101RfflUM:Jil punktow p� .. sc„avw u stanow.n promowycn oraz. 1KKK1Wa Zl>iOfflikOw l>Ufotowych z systemem napowt,ttruma sctH:ow z-w-CM oczyszcutn oeo109,.;u-,., 

I zaolelonel ldot. Portu świ-·'łclo1 
Modernizacja punk!Óilil paejęcia ściek6N 

ze stanowisk promowych oraz budowa 
zbiomikON buforowych Zadanie obejmuje modernizację infrastn.iktury 

13 Roboty budowlane z systemem napowietrzania ściek6N niezbędnej do przyjmowania ściekó.v ze statkó.v 14 209 �4.00 
z likwidacją oczyszczalni biołogicznej w Porcie Świnoujście. 

1 zaolejonej 
(dot. Portu Świnoujście) 

SUMA 14 209 944 00 
Zadanie 14 Oz.latania Jnfonnacyjne i promocyjne· tablice informacyjne i narnUll"Kowe dot. Portu Szczeclnl 

Działania informacyjne i promocyjne - Działania infonnacyjno-promocyjne. w tym m.in. 
14 Działania Informacyjne I promocyjne tablice infonnacyjne i pami-,.kowe dostawa tablic infonnacyjnych i tablic pamią.kowych. 17 220.00 

(dot. Portu Szczecin) dot. Portu Szczecin. 
I wnnn: 17 220 001 

Z.danio 15 DzJatanl<I lnfonnac:Y1ne I promocyJne • 1.lblice lnfonnac:Y1ne I -i.tllowe (dot. Portu Swlnouiłclol 

Działania informacyjne i promocyjne Działania informacyjno-promocyjne, w tym m.in 
1S Działania infonnacyjne i promocyjne tablice lnfonnacyjne I pamiątkowe dostawa tablic lnfonnacyjnych I tablic pami$kowych - 17 220,00 

(dot. Portu Świnoujście) dol. Portu Świnoujście. 

wrvm: 17 220 00 

Maksymalna kwota wydatków na •umiclunlo pn,jolMtn" zgodnie z ..._cznlklom nr 15 Szcz� WMlnkl _ _,,lnolcl kosztów�. 
n-oru Md--yml on,_ ...,.,,lfżMl1o w,._,, l'roflramu 0-YIMflo lnframlldura i Śtodowlsko,.. _ %014-ZOZO. 

OGÓLEM w projekcie (wydatl<I mczywlłclo ponoszne) 

B Wydatki poMNone w ramach uda 

Zadanie 

Zadanie nr 1 Opracowanie Sludium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 
1 autorskiego dla zadania pn: .Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie 

I w Świnoujściu" (dot. Portu Szczecin) 
Zadanie nr 2 Opracowanie studium wykonalności I wykonanie dokumentacji projektowo-koSZ'lorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 

2 autorskiego dla zadania pn: .Rozbodowa i modernizacja infraslruktury technicznej w portach w Szczecinie 
i w Świnoujściu" (dol. Portu Świnoujście) 

3 Zadanie nr 3 Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn .• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach 
w Szczecinie i w Świnoujściu" (dot. Portu Szczecin) 

4 Zadanie nr 4 Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn .• Rozbudowa I modernizacja infrastn.iktury technicznej w ponach 
w Szczecinie i w Świnoujściu" (dot. Portu Świnoujście) 

5 Zadanie nr 5 Moclemizacja kotłowni gazowej w TPŚ (dol. Ponu Świnoujście) 

8 Zadanie nr 6 Rozbudowa ; przebudowa sieci wodoci<l)owej w Porcie Świnoujście (dol. Portu Świnoujście) 

7 Zadanie nr 7 Telekomunikacja - porty w Szczecinie i Świnoujściu (dot. Portu Szczecin) 

8 Zlłdanie nr 8 Telekomunikac-Ja - pony w S1e7ecinie i Swinouj.ściu (dnt Ponu Świnoujście) 

9 Zadanie nr 9 Rozbudowa i modemizac:ja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu (dot Portu Szczecin) 

10 Zadanie nr 10 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu (dot Portu Świnoujście) 

,, 
Zadanie nr 11 Budowa węzła telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeta Sy1omskiego wraz z przyłączami w porcie Szczecinie oraz instalacja 
urzą:tzeń centralowych, komu1acyjnych i teletransmisyjnych na terenie portć:Mi w Szczecinie i Świnoujściu (dot Portu Szczecin) 

12 Zadanie nr 12 Budowa węzła telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeża Sy1omskiego wraz z przyłączami w porcie Szczecinie oraz instalacja 
urząjzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyJnych na terenie port6N w Szczecinie i Świnoujściu (d01 Portu Świnoujście) 

13 Zadanie nr 13 Modernizacja punktÓN przejęcia sciek<M ze stanowisk promowych oraz budowa zbiomikCMi buforowycn 
z svstemem nannwietrzania ściek6N z likwidacia oczvszczatni biolooicznei i zaołeionei (dot. Portu Świnouiście) 

14 Zadanie nr 14 Działania informacyjne i promocyjne. tabłice informacyjne i pami�kowe (dol. Portu Szczecin) 

15 Zadanie nr 15 Działania Informacyjne I promocyjne. tablice informacyjne i pamią.kowe (dot. Portu Świnoujście) 

Ogółom w projekcie (SUMA) 

C Wydlllkl ponoszone w ramach kategorii wydatków 

Kalegorlłl wycla1ków 

Kaw9orlo dotyc"'I« udai w projekcie, dla k16rych zmiano opisu dzlalai NIE WYMAGA zml<lny umowy o dofinansowanie 
w fomlo anett1U (moh � zgody -łciweJ IPIIW): 

1 Roboty budowlane 

2 Zakup środkOw trwałych I wartości niemateńalnych I prawnych zainstalowanych na state w projekcie 

3 Działania Informacyjne i promocyjne 

Kategorie dotyc�ce zada6 w projekcłe, dla których zmiana opisu działu WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie 
w fonnłe aneksu: 

4.1 Zakup nłeruchomości • nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (limit) 

4.2 
Zakup nie,uuKJfTKnci. nabycie innych tytU1U11J prawnych do nleruchomosci (np ograniczone prawo rzeezowe, najem, dzierż.ewa. 
utvlkowanie t""""' zarzadl Oimltl 

4.3 
Zakup nieruchomości - inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające odszkodowanie za opuszczenie 
nleruchomośd\ nlmltl 

4.4 Z.akup nieruchomości • obowiąZkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (limit) 

4.5 Z.kup nieruchomości • wniesienie nleruchOmoścl jako wkładu niepieniężnego (limlt) 

4.6 Zokup nieruchomości - ldap11Cj1 lub remom budynku lub budowli nabytych w ramodl wydl1ków kwalifikowalnydl 

4.7 Z.kup nłef\lCI\OmOścl - wydl1l<I zwląz.one z nabyciem nieruchomości 

4.8 
Zakup nieruchomości. odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego utytkowania, me.związane z koniecznością 
wvkuou nieruchomOścl 

5 Zakup środków trwałych I waności niemateńałnych I prawnych nie zainstalowanych na state w projekcie 

6 AmOnyzacja środków trwałydl OtaZ wartości nieffllllerialnydl I p,awnydl 

7 Leasing i Inne technik.i finaSO\Nlnla nle powodujące prz.eniesienia prewa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności 

8 Wkład nłepieniętny (bez uwzględnienia wkładu w postaci nleruchomośa) Oimit) 

9 Przygotowanie projektu 

111 218123,91 

Wydatki ogółom 
(PLN)-

1 587 176,01 

1 001 973,99 

1 824 682.86 

1 447 117,14 

2 164 800.00 

3 651 255,00 

24 449 521,80 

O 555 021,66 

3, 874 796,99 

19 883 824,53 

3 215 220,00 

387 450,00 

14 209 944,00 

17 220,00 

17 220,00 

118 218 123,98 

Wycla1ki ogółom 
(PI.Jj)-

112 392 733.98 

:i. 440,00 

2 589 150.00 

11 552 800,00 8 055 913.95 

11 552 800 00 8 055 913.95 

14 000,00 8 635.82 

14 OOO 001 8 635 82 

14 000,00 11 103.19 

14 OOO 00 11 103 19 

3 135 076,19 

92 264 819,49 57 600 000,00 

Wydatki 

kwallftkowalne [PUj) Dofinansowanie [PUj) -

0,00 0.00 

814 613,00 725 911 ,09 

1 483 482,00 780 714. 16 

1 176 518.00 775 679,42 

1 780 000.00 1 564 000,00 

2 968 500.00 2 087 146,57 

19 877 660.00 1 O 831 269,27 

7 769 0-42,00 S -4428-45,8-4 

28 353 493,49 15 598 686.86 

16 165 711,00 11 43,593.64 

0,00 0,00 

315 000.00 283 500.00 

11 552 800 ,00 8 055 913,95 

14 000,00 8 635,82 

14 000.00 11 103,19 

92 264 119,49 57 600 000,00 

Wydall<I 
kwalllikOWOIM (PLN) Udzlłll%-

.. 

88 762 206,49 96.20% 

28 000,00 0,03% 

I 
'l )14 613,00 0,88 
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10 Nadzór nad robotami budowtanyml 3 271 800.00 2 660 000,00 2.88% 

11 
Inne kategorie wyda1k0w (UWAGA! Szczegółową nazwę kategorii noleży wpisać przed nazwą kosztu np. Digltaliucja • Zlecenie usługi 
digitalizoqi zbiorOw biblootecznych)-

Koszty połnNlnie • zmiana opisu dz-6 WYMAGA zmiany umowy o dołlnan-nle w lonnle anollou: 

12.1 Zar.tlJ!zanle projeł<tem - koszty ogólne Olmlt) 

12.2 Zar.tlJlzanie projełtlem -wydatki 050bowe Oimlt) 

12.3 
Zarz�nie pro,ektem • koszty związane z wykorzystantem systertlÓ# informatyczn)'dl wspomagajacycti zarządzanie i monitorowanie 

IOlmlt\ 

12.4 Zarządzanie projeklem - pozostałe wydatki związane z przygo4owanlffl1 lub IHlizatją projelclu Oimlt) 

o Wydatki ponoezone w ,-h kategorii wydatków pocleu1Mcych llmltom 

Kńl90ńll wydallc6w pod�ca llmttom Wydatki 
Udział%" 

kwlllifłkowałne " 

Wydatki ponieeione na zakup nNtNChomołcl 

Wlllod rnczowy (wltlod nlo�tny og61om) 

Crou.financing 

z.,..-1a pro)eldem - koszty połnNlnie 

rv S1ruktunt wtunołci maklku W,twomlltegO W IWIIIICh projektu 

Właścicielem mająrku powstałego w trałi.cie realizacji inwestycji w granicach portów (w tym: 'Nłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości) będzie Zarzą:j Morskteh Por1ĆMI Szczecin Świnoujście S.A 

Sposób wykorzystania ffl8klku Wflwonooego w � projektu w olcrHle rullzac:jl projektu oraz w olcrHle 5 lat od daty platnołcl kOłlcowej 
V 

(w przypadku umanla VAT za wydatek kwallflkowalny, nale!y równie! oplsat 8fl0Ńb wykorzystania ffl8ktku pod ątem kwallftkowalnołcl VAT) 

lnrrastruktura po zakończeniu realizacji projektu będzie zarzą:tzana przez Wnioskodawcę, który tym samym będzie realizował obowiązki nlOO.tone na niego na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o portach I PQystaniacł'l morskich (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1933) tj. art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - ·pn:edmiot działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarzłpzającego obejmuje, w szczególności zarzą:tzanie nieruchomościami I 
Infrastrukturą ponową· oraz art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy - ·przedmiot działalności pt2edsiębiorstwa podmiotu zarzą:tzająceoo obejmuje, w szczególności budowę. rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury 
ponower. 

VI Uzasadnienie faktyczne I prawne kwalltlk-al"°'cl podatku od towarów I usług VAT (lełll VAT jest kwalltlkowalny w projekcie} 

Nie dotyczy. 

Instytucja Pośrędnląąca/Wdrataiaca 

Podpis Data· Podpis Data: 
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