
l.p. podmiot umowy przedmiot umowy

data zawarcia 

umowy wartość umowy numer umowy

1.

Marcin Cichowicz 

Europejskie Forum 

Doradztwa

przygotowanie analizy pomocy 

publicznej w odniesieniu do 

rekompensaty kosztów budowy 

oraz zarządzania obiektami 

parku wodnego pn. Fabryka 

Wody- Nowa Gontynka w 

Szczecinie 2019-01-14 30000 zł netto FW/USL/1/2019

2.

Agnieszka Witkowska 

Creo Projektowanie

usługa projektowa- wykonanie 

Projektu Budowlano-

Wykończeniowego w zakresie 

rozbiórki pozostałości po 

dawnym kapielisku miejskim 2019-02-12 12500 zł netto FW/USL/2/2019

3.

Agroserwis 

Waldemar Maciołek

opinia ornitologiczna dotycząca 

inwestycji park wodny "Fabryka 

Wody - Nowa Gontynka" na 

nieruchomości gruntowej o nr 

14/11 z obrębu 3013 2019-02-14 300 zł netto FW/USL/3/2019

4.

Agroserwis 

Waldemar Maciołek

wycinka drzew i krzewów wraz 

z karczowaniem na 

nieruchomości gruntowej o nr 

14/11 z obrębu 3013, na której 

realizowana będzie inwestycja 

park wodny "Fabryka Wody- 

Nowa Gontynka " 2019-02-18 36878,05 zł netto FW/USL/4/2019

5.

Grupa Audytorska 

Consilium Marzęcka i 

Partnerzy- biegli 

rewidenci

sprawzdanie finansowe za rok 

2018 i za rok 2019 2019-03-05 8000 zł netto FW/USL/5/2019

6.

Dom Kultury 

Słowianin

działanie rekalmowe i 

promocyjne na rzecz spółki w 

trakcie wydarzenia światowy 

Dzień Wody dla dzieci ze 

szczecińskich przedszkoli 2019-03-12 2000 zł netto FW/USL/6/2019

7.

GABI Biuro 

Rachunkowe Gabriela 

Krefta-Marczak

świadczenie usług księgowo-

rachunkowych 2019-01-02

9500 zł brutto 

miesięcznie FW/USL/7/2019

8.

Kancelaria Radcy 

Prawnego Grzegorz 

Wesołowski

wykonywanie usługi doradztwa 

prawnego dotyczącego 

przygotowania inwestycji 

polegającej na budowie obiektu 

aquaparku 2019-04-04

350 zł netto za 

godzinę przy 

maksymalnej kwocie 

zobowiązania 70000 

zł brutto FW/USL/8/2019

9.

Gmina Miasto 

Szczecin

zasady świadczenia przez 

Fabryke Wody Usługi Publicznej 

na terenie gminy miasto 

Szczecin, stanowiącej realizację 

zadań własnych Gminy z 

zakresu kultury fizycznej i 

turystyki 2019-03-28 FW/W/9/2019

10.

T-Systems Polska sp. 

z o. o.

dostawa 12-miesięcznej 

gwarancji i licencji dla 

urządzenia Fortinet 2019-05-24 3148 zł brutto FW/USL/10/2019



11.

Dom Kultury 

Słowianin

działanie rekalmowe i 

promocyjne na rzecz spółki w 

trakcie wydarzenia edukacyjno-

społecznego dnia 1 czerwca 

2019 r. organizowanego w 

teatrze letnim w Szczecinie 2019-05-27 1219,51 zł netto FW/USL/11/2019

12.

TERGO Wycena 

Nieuchomości 

Zbigniew Gołacki

sporządzenie operatu 

szacunkowego 

niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych, 

działek 14/5 i 14/11 z obrębu 

3013 2019-07-31 18450 zł brutto FW/USL/12/2019

13. Orange Polska S. A.

świadczenie usługi biznes 

pakiet fiber (stały dostęp do 

internetu, mozliwość realizacji 

połączeń telefonicznych 2019-08-22

1 zł miesięcznie 

przez 3 pierwsze 

miesiące w 

kolejnych 

miesiącach 

abonament 109 zł 

netto FW/USL/13/2019

14.

Bank Gospodarstwa 

Krajowego, 

Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank 

Polski S. A., Bank 

Polska Kasa Opieki S. 

A.

udzielenie kredytu 

inwestycyjnego oraz kredytu 

VAT na realizację projektu oraz 

zapłatę podatku VAT od 

kosztów projektu 2019-10-10 329.644.992 zł FW/F/14/2019

15.

Alstal Grupa 

Budowlana Sp. z o. o. 

sp. k. i Alstal Real 

Estate sp. z o. o.

 budowa parku wodnego pn. 

Fabryka Wody Nowa Gontynka 

w Szczecinie  2019-10-11 349.723.123,01 FW/GW/15/2019

16.

TUiR Warta S.A. i 

Wiener Towarzystwo 

Ubezpieczeń S. A. 

Vienna Insurance 

Group

ochrona ubezpieczeniowa w 

zakresie robót budowlano-

montażowych, sprzętu 

wyposażenia i zaplecza budowy 

oraz maszyn budowlanych 2019-10-24 266.016,49 FW/CAR/16/2019

17.

BeHaPe s. c. D. Koler, 

A. Teliczan

usługi dotyczące wykonywania 

czynności z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy 2019-10-28 1000 zł netto/ mies FW/USL/17/2019

18.

Zachodniopomorski 

Uniwersytet 

Technologiczny

działania promocyjne podczas i 

w związku z organizowaną 

imprezą popularno-naukową 

"Noc Naukowców" 2019-09-16 12 000 zł netto FW/USL/18/2019

19.

Przedsiebiorstwo 

Usług Inwestycyjnych 

Eko-Inwest S. A. 

usługi doradztwa technicznego 

w zakresie monitorowania 

prawidłowości procesu 

realizacji Inwestycji budowa 

parku wodnego pn. Fabryka 

Wody- Nowa Gontynka w 

Szczecinie  i dokumentowanie 

jej przebiegu w formie 

raportów 2019-11-06 319 000 zł netto FW/USL/19/2019



20.

Dom Kultury 

Słowianin

działania reklamowe i 

promocyjne na rzecz Fabryki 

Wody w trakcie wydarzenia 

sportowo-rekreacyjno-

edukacyjnego "Sportowe 

powitanie jesieni z mistrzem 

sportu" 2019-11-04 2000 zł netto FW/USL/20/2019

21.

Bank Polska Kasa 

Opieki S. A.

prowadzenie rachunków 

bankowych, udostępnienia 

systemu bankowości 

internetowej 2019-10-30

zgodnie z bankową 

tabelą opłat i 

prowizji FW/USL/21/2019

22.

Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank 

Polski S. A.

prowadzenie rachunków 

bankowych, udostępnienia 

systemu bankowości 

internetowej 2019-10-21

zgodnie z bankową 

tabelą opłat i 

prowizji FW/USL/22/2019

23.

Alstal Grupa 

Budowlana Sp. z o. o. 

sp. k. i Alstal Real 

Estate sp. z o. o.

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej- działka nr 14/11 z 

obrębu 3013 Nad Odrą z 

przeznaczeniem na realizację 

procesu inwestycyjnego 

związanego z budową i 

lokalizacją parku wodnego 2019-11-27

555,06 zł netto 

miesięcznie FW/gW/23/2019

24. Polkomtel Sp. z o. o.

usługi w ruchomej publicznej 

sieci telekomunikacyjnej 2019-11-25

zgodnie z opłatami 

w planie taryfowym 

operatora FW/USL/24/2019

25.

Szczecińska 

energetyka Cieplna 

Sp. z o. o.

przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej parku wodnego 

"Fabryka Wody - Nowa 

Gontynka" 2019-12-05 nie dotyczy FW/P/25/2019


