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ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SWZ

Tabela Elementów Rozliczeniowych

Projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy POLINO MARSZAŁEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez budowę Inteligentnego portu 
jachtowego - Marina Yacht Residence Szczecin”

Nr 
poz. Opis robót koszt 

netto
podatek 
vat 23% koszt brutto

1 3 4 5 6

1. Zadanie nr 1 -  Zakup pomostów z zamocowaniem i wyposażeniem
1.1. Pomost stały

1. Pale stalowe 
2. Deskowanie oczepów 
3. Deskowanie denne nadwodnej części konstrukcji płytowych lub blokowych
4. Zbrojenie nabrzeży i falochronów
5. Betonowanie konstrukcji
6. Dostawa i montaż prefabrykatów
7. Wyposażenie pomostu stałego w stanowiska SOS, drabinki wyjściowe i cumy - dostawa i 

montaż
1.2. Pomosty pływające

8. Pomosty prefabrykowane pływające typu ciężkiego
9. Niezbędne pozostałe pale stalowe rurowe kotwiące z montażem

10. Kotwice martwe
11. Belki odbojowe, drabinki wyjściowe, stanowiska SOS - dostawa i montaż
12. Montaż pomostów z osprzętem i transportem wodą
13. Montaż elementów prefabrykowanych dźwigiem pływającym - żelbetowe kotwice 

1.3. Instalacje elektryczne i sanitarne
14. Montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oświetlenie nawigacyjne
15. Budowa kanalizacji kablowej
16. Montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oświetlenie wbudowane w pomost
17. Montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Postument zasilający
18. Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD  KANALIZACJA SANITARNA 

TŁOCZNA
2. Zadanie nr 2 -  Zakup budynków kontenerowych pływających z zapleczem 
sanitarnym

19. Platformy pływające
20. Montaż obiektów kontenerowych - bosmanat, zaplecze sanitarne eco oraz wezeł sanitarny - 

wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i pełnym wyposażeniem
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21. Montaż platform wraz z transportem

3. Zadanie nr 3 -  Modernizacja nabrzeża
22. Remont istniejącego wyposażenia
23. Mechaniczne i ręczne czyszczenie powierzchni oraz naprawa powierzchni betonowych

24. Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych

4. Zadanie nr 4 – Modernizacja istniejącego pomostu

4.1. Modernizacja istniejącego pomostu - nabycie nowych środków trwałych

25 Montaż systemów pomostów dla skuterów (portów najazdowych) - dostawa i montaż

4.2. Modernizacja istniejącego pomostu - nabycie robót i materiałów budowlanych

26. Demontaż pokrycia pomostu
27. Remont istniejącego wyposażenia

28. Mechaniczne i ręczne czyszczenie powierzchni oraz malowanie
29. Nawierzchnia z desek kompozytowych

5. Zadanie nr 5 -  Wyposażenie techniczne
5.1. Wyposażenie techniczne - nabycie środków trwałych (wraz z montażem i 
instalacjami)

30. Montaż wraz z przygotowaniem instalacji - Ładowarka samochodów elektrycznych

31. Montaż wraz z przygotowaniem instalacji - Ławka solarna
32. Punkt do odbioru wód zęzowych wraz ze zbiornikiem bezodpływowym
33. Punkt do odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników jachtowych
34. Wentylator de-icer 
35. Budowa kanalizacji kablowej wraz z instalacją
36. Budowa studni kablowych wraz z instalacją
37. Pompownia ścieków sanitarnych wraz z instalacją

5.2. Wyposażenie techniczne - nabycie robót i materiałów budowlanych
5.2.1. Wiata śmietnikowa wraz z fundamentem

38. Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej wraz z pracami towarzyszącymi

5.2.2. Ogrodzenie
39. Ogrodzenie systemowe

5.2.3. Bramy wraz z furtkami
40. Dostawa i montaż bramy wraz z furtkami

6. Zadanie nr 6 -  Instalacja fotowoltaiczna
41. Fotowoltaika

7. Zadanie nr 7 - System transportu jachtów – nabycie nowych środków trwałych

42. Traktor
43. Wózek do transportu jachtów
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8. Zadanie nr 8 -  Systemy zarządcze

8.1. Systemy zarządcze – nabycie nowych środków trwałych (nabycie monitoringu)

44. Dostawa i montaż monitoringu
45. Montaż kontroli dostępu

8.2. Systemy zarządcze – nabycie robót i materiałów budowlanych (słupy do instalacji 
monitoringu)

46. Dostawa i montaż masztów

8.3. Systemy zarządcze – nabycie wartości niematerialnych i prawnych (automatyczny 
system zarządzania mariną)

47. Marina Master System

9. Zadanie nr 9 - Prace dodatkowe
48. Miejsca postojowe

49. Zieleń


