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Województwo Zachodniopomorskie 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  
PO-II-370/ZZP-3/37/11 
 

1. kwota netto kwota brutto 

Przebudowa infrastruktury dostępowej w porcie 
Kamień Pomorski     

 

Stawka VAT 23% dla prac: 

- remont budynku bosmanatu wraz z otoczeniem 

 

2. kwota netto kwota brutto 

Przebudowa infrastruktury dostępowej w porcie 
TrzebieŜ     

 

Stawka VAT 23% dla prac: 

- remont budynku kapitanatu porty wraz z budynkiem gospodarczym i otoczeniem 

- demontaŜ starego i postawienie nowego masztu radiowego 

- przebudowa nabrzeŜa Południowego 

- remont przystani dalbowej 

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 

Stawka VAT 0% dla prac: 

- remont umocnień brzegowych Wyspy Falochronowej 

 

3. kwota netto kwota brutto 

Przebudowa infrastruktury dostępowej w porcie 
Wolin     

 

Stawka VAT 23% dla prac: 

- rozbiórka starego i budowa nowego budynku bosmanatu wraz z otoczeniem 

Stawka VAT 0% dla prac: 

- przebudowa odcinka południowego nabrzeŜa Postojowego 

 

4. kwota netto kwota brutto 

Przebudowa infrastruktury dostępowej w porcie 
Lubin     

 

Stawka VAT 0% dla prac: 

- remont nabrzeŜy w Basenie Rybackim 

- remont falochronów wejściowych 
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- konserwacja nadbudowy nabrzeŜa postojowego ze slipem 

- uzupełnienie narzutu w umocnieniu brzegowym północnym 

 

5. kwota netto kwota brutto 

Przebudowa infrastruktury dostępowej w BON 
Szczecin     

 

Stawka VAT 23% dla prac: 

- przebudowa nabrzeŜy w basenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS 

 

6. kwota netto kwota brutto 

Odbudowa pola refulacyjnego Międzywodzie 
    

 

Stawka VAT 0% dla prac: 

- odbudowa pola refulacyjnego 

 

7. kwota netto kwota brutto 

Wykonanie projektów budowlanych z uzyskaniem 
pozwoleń na budowę     

 

Stawka VAT 23% dla prac: 

- wykonanie projektów budowlanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę 

 

 kwota netto kwota brutto 

Suma ogółem za zadania 1 do 7 
    

 

 

Pozostałe prace nie wymienione w powyŜszym zestawieniu, a konieczne do 

wykonania w poszczególnych zadaniach, objęte są podatkiem VAT według 

obowiązujących przepisów i powinny być ujęte w zaproponowanych kwotach. 

 

 


