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Radna Miasta Gdyni
Miroslawa Kr6l

dotyczy: pomnika Polski Morskiej w Gdyni

W odpowiedzi na interpelacjg z dn. 16.07.2018r. w sprawie calkowitych koszt6w
wykonania pomnika Polski Morskiej informujg, 2e na dzieh dzisiejszy wafto36 inwestycji
wynosi 3.748.966,062Nbrutto. PoniZej przedstawiam zestawienie wydatk6w dotycz4cych ww.

inwestycji. Zestawienie zawiera WdaIki qnikaj4ce z przeprowadzonego konkursu, um6w
zawarlych z Wykonawcami dokumentacj i proj ektowej, rze2b oraz rob6t budowlanych.

Tn

Umowa/dziaLanie
Przeprowadzeni konkursu na opracowanie
koncepcji pomnika Polski Morskiej wraz z

Kwota brutto
109.380,00

w tym:

zagospodarowaniem terenu
r

2

Opracowanie wielobranZowej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej, wykonanie
bry}y pomnika wrM z montazem, pelnienie

Wyszczeg6lnienie

00,000,00

9.180,00
741.709,30

wyplacenie nagr6d w

z

zwi4zktt

rozstrzygni,gciem konkursn

wynagrodzenie za

praca

sqdu

konkursowego

wWm:
Opracowanie wielobranZowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
tym:
uzyskanie niezbgdnych uzgodnieir, decyzji,
opracowarie specyfikacj i, kosztorys6w oraz
ich aktualizacia

w

nadzor6w autorskich

229.109,30

wykonanie i

montaZ:

element6w

sfupa

granrcznego, fal
stalouych, 10 tablic z liternictwem, liter na

kamiennych
500.000.00

3

Realizacja rob6t budowlanych

12.000.00
2.869,706,76

kamiennei plvcie marynarza
sprawowalie nadzor6w autorskich w trakcie
realizacii rob6t

wwm:
86.129,92

2t0.002.12
689.807,90
109.078,90
196.260.21
17 | ,698,87

robow rozbi6rkowe
wykonanie fundament6w pod rze2by
wykonanie nawierzchni wok6l rzeLb
wykonan ie kanalizacli deszczow ej

wykonanie instalacj i nawadniania teren6w
zielonych
wykooan ie systemu mon itoringu

394.421,38

wykonanie instalacji oSwietleniowej oraz
iluminacji
wykonanie nawierzchni ci4gu pieszego

121 .689.88

poprzecznego

wykonanie nawierzchni ci4gu pieszego
69 r .6s5,03

8.060,43

pod{u2nego

wykonanie nawierzchni pod lawkr

dostawa

i

montaZ element6w

malej

82.9 14.00

architektury

76.319,50

pielggnacja zieleni w trakcie rob6t
pozostale koszty: tymczasowa organizacja

nasadzenia, odtworzenie trawnik6w,
ruchu, obsluga geodezyjna w trakcie,
pomiary powykonawcze, dokumentacja
31.

4

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacj4 rob6t budowlanych i w okresie
gwarancj i

.668.62

28.170,00

wWm:
25.353,00
2.8 17,00

podsumowanie

UIR.AO.

a,ra

powykonawcza

3.748.966,06

nadz6r inwestorski w okresie realizacii
nadz6r inwestorski w okresie gwarancii

