Nr ESOG': 1061
Znak SiBnum":

Nazwa projektu: Likwidacja kaluiy na ul. Kobialki

Karta oceny merytorycznej proiektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rck2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Utrzymania i Remont6w Dr6g,Tarzqd D169 Miejskich

lnformacje o przeprowadzonej ocenie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa powszechnie obowiazujacego, w tym akt6w prawa
miejscowego

-

spelniono

Uwagi:

2.

Projekt mie6ci siq w zakresie zadai wlasnych m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis5w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie sa

aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletniq
PrognozE Finansowq dla zamieszczonych w nlej przedsiewziqd

-

spelniono

Uwagi:

5.

Nie dojdzle do naruszenia praw os6b trzecich, w tym praw autorskich i praw zaleinych:

a. projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
b. do projektu zostala dolAczona zgoda autora na wykorzystanie utworu (ie2elijest
wymagana)

-

nie dotyczy

Uwagi:

6.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomo5ciq, na kt6rej proiekt bqdzie
realizowany

-

spelniono

Uwagi:

(\\

8.

Projekt jest moZliwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji. Realizacja

projektu nie koliduje z realizowanyml przedsiqwziqciami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

9.

Realizacja proiektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcq na istniejEca w tej lokalizacji infrastrukturq

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umo2liwiajq realizacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:

11. Proiekt nie zaklada wykonania wylacznie dokumentacji proiektowej

-

spelniono

Uwagi:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu

sE wymagane decyzje

administracyjne, pozwolenia,

zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest mozliwe i pozwoli

zrealizowai projekt w trakcie roku bud2etowego

-

nie spelniono

Uwagi: Budowa kanalizacji deszczowej wymaga opracowania wielobran2owej dokumentacji

technicznej. Konieczne jest m.in. uzgodnienie i usuniecie kolizji

z

innymi sieciami podziemnymi,

uzgodnienie zakresu ingerencji w droBq isposobu jej odtworzenia. Opracowanie takiej

dokumentacji zajmuje ok. 12 miesiqcy, w zale2noici od poziomu skomplikowania iczasu
oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezaleinych od miasta). DokumentacjQ

opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, kt6rego przeprowadzenie (od
ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje ok.2 miesiqcy. Po ukofczeniu dokumentacji,
konieczny jest przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wnie2 trwa ok. 2 miesiQcy. Nastqpnie, ok. 6
miesiecy zajmuje sama budowa. W zwiqzku z tym,

ie prace nad

realizacjE moiemy zaczqi

dopiero w 2022 r., nie jest mo2liwe zakoriczenie, odebranie i rozliczenie rob6t do 15 grudnia
2022 t., czyli w ciqgu jednego roku bud2etowego.

13. Projekt jest moiliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku bud2etowego

-

nie spelniono

\

UwaBi: Budowa kanalizacji deszczowej wymaga opracowania wielobran2owej dokumentacji

technicznej. Konieczne jest m.in. uzgodnienie i usuniqcie kolizji z innymi sieciami podziemnymi,
uzgodnienie zakresu ingerencji w drogQ i sposobu jej odtworzenia. Opracowanie takiej

dokumentacji zajmuie ok. 12 miesiqcy, w zaleino6ci od poziomu skomplikowania iczasu
oczekiwanla na uzgodnienia (w tym od instytucjl nlezale2nych od miasta). Dokumentacjq

opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, kt6rego przeprowadzenie (od
ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje ok.2 miesiqcy. Po ukoriczeniu dokumentacji,
konieczny jest przetarg na wykonawcq rob6t, kt6ry r6wniei trwa ok. 2 miesiQcy. Nastqpnie, ok. 6

miesiqcy zajmuje sama budowa. W zwiqzku z tym, 2e prace nad realizacja mo2emy zaczqi

dopiero w 2022 r., nie jest moiliwe zakoiczenie, odebranie i rozliczenie rob6t do 15 grudnia
2022 r., czyli w ciqgu jednego roku budzetowego.

14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etap6w realizacji zadanla w latach kolejnych

-

nie

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaficy Warszawy moga korzystad z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagl:

16. W przypadku projektow infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzqtu
lub urzqdzei

-

minimalna dostqpnos6 projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiqdzy godz. 6:0G-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli

-

nie dotyczy

Uwagi:

17. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia i zako6czenia oraz
kryteria naboru

-

nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglqdnleniem koszt6w oznakowania graficznego pro.iekt6w
realizowanych w ramach budietu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)

,t

Budowa 1 km kanalizacji wraz z pozostalymi niezbqdnymi robotami to koszt ok. 12 mln zl. Limit

(rodk6w na projekt w bud2ecie obywatelskim wynosi 879 605 zl19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu warto6ci pojedynczego projektu

-

nie

speln io no

Uwa8i: Budowa 1 km kanalizacji wraz z pozostatymi niezbednymi robotami to koszt ok. 12 mln zl.
Limit Srodk6w na projekt w budiecie obywatelskim wynosi 879 605 zl.

Dodatkowe informacje: W ramach bie2qcego utrzymania zostaly zlecone iwykonane prace zwiEzane
z poprawE chodnika, pobocza i splyw6w do row6w tak aby ograniczyi tworzenie siQ zastoisk wody.

Zmiana projektu
Data przeka

za n

ia i nfo rm acji o moil iwosci do kona n ia zmian: 26 -04-2OZt

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi: Przekazano informacjq o powodach negatywnej oceny.

Zgoda (plsemna lub elektroniczna) projektodawcy udzlelona w terminie 5 dni od dnia przekazania

informacji

-

nie dotyczy

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spolecznoSci lokalnej:

Uzasadnienie negatywnej oceny:
Budowa kanalizacji deszczowej wymaga opracowania wielobran2owej dokumentacji technicznej.
Konieczne jest m.in. uzgodnienie i usuniqcie kolizji z innymi sieciami podziemnymi, uzgodnienie

zakresu ingerencji w droge isposobu jej odtworzenia. Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje

ok. 12 miesiqcy, w zale2no5ci od poziomu skomplikowania iczasu oczekiwania na uzgodnienia (w
tym od instytucji nlezaleinych od miasta). Dokumentacjq opracowuje na zlecenie ZDM firma

wybrana w przetargu, kt6rego przeprowadzenie (od ogloszenia do podpisania umowy) zajmuje
ok. 2 miesiecy. Po ukodczeniu dokumentacji, konieczny iest przetarB na wykonawcq rob6t, kt6ry
r6wnie2 trwa ok. 2 miesiqcy. Nastqpnie, ok. 5 miesiqcy zajmuje sama budowa. W zwiqzku
2e prace nad realizacjq mo2emy zaczqi dopiero w 2022 r., nie jest

z

tym,

moiliwe zakoiczenie,

odebranie i rozliczenie rob6t do 15 grudnia 2022 t., czyli w ciqgu jednego roku bud2etowego.
Ponadto, budowa 1 km kanalizacji wraz z pozostalymi niezbqdnymi robotami to koszt ok. 12 mln
zt. Limit Srodk6w na projekt w budiecie obywatelskim wynosi 879 505 zl.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: 26-O4-2O2L

lmiQ inazwisko pracownika oceniajqcego: Ka

Data zatwierdzenia

karty 26-04-2027

lmiq, nazwisko oraz funkcja osoby zatwierdzajqcej kartq: tukasz Puchalski, Dyrektor ZDM

' ESOG

-

ru(as4 Fqch./ski
elektroniczny system obslugi budZetu obywatelskieBo, umoiliwia zglaszanie projekt6w i ich

gfosowanie.
" Signum

-

elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.

