Nr ESOG': 1353
Znak Signum":

Nazwa projektu: Wiqcej Swiatta na Slowackiego! - doiwietlenie chodnika od skweru Newerlego do
placu Kuronia.

Karta oceny merytorycznej projektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial OSwietlenia ZDM

I

nformacje o przeprowad zonej oce n ie me rytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepls6w prawa powszechnie obowiqzujqcego, w tym akt6w prawa

-

miejscowego

spelniono

Uwagi:

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny

z

dokumentami programujqcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie

sE

aktami prawa miejscowego. Nle jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz Wieloletniq
Prognoza Finansowq dla zamieszczonych w nlej przedsiQwziqd

-

spelniono

Uwagi:

5.

Nie dojdzie 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 Ueielijest
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 nleruchomoicia, na kt6rej projekt bedzie
realizowany

-

spelniono

^l

Uwagi:

8.

Prorekt jest mo2liwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji. Realizacja

projektu nie koliduje

z

realizowanymi przedsiqwziqciami m.st. Warszawy

-

spelniono

Uwagi:

9.

Realizacja projektu we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji

udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawce na istniejEcA w tej lokalizacji infrastrukture

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umo2liwiajE realizaciq projektu

-

spelniono

Uwagi:

11. Projekt nie zaklada wykonania wylecznie dokumentacji projektowej - spelniono
Uwagi:

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu sa wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, czy ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrcalizowae projekt w trakcie roku budietowego

- nie spelniono
jest
Uwagi: Wymagane
uzyskanie decyzji Mazowleckiego Wojew6dzkiego Konserwatora
Zabytk6w. Zanadca drogi nie moze zastosowai dowolnych (proponowanych przez autora
projektu) urzEdzei o6wietleniowych. Czas oczekiwania na wydanie takiej decyzji powoduje,2e
realizacja calego projektu nie jest mozliwa w ciq8u 12 miesiecy.

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

-

spelniono

Uwagi:

14. Projekt nie wymaga wykonania kolejnych etap6w reallzacii zadania w latach kolejnych

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaicy Warszawy moge korzystad z projektu nieodplatnie

-

spelniono

Uwagl:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajAcych na zakupie sprzqtu
lub urzqdze6

-

minimalna dostqpnosd projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiqdzy godz. 5:0G-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli

-

spelniono

$-

Uwagi:

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

-

wskazule zasady

rekrutacii, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia I zakofczenia oraz
kryteria naboru

-

nie dotyczy

Uwagi:

18. Kosztorys realizacji projektu (z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w
realizowanych w ramach budietu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacji w roku wykonania)
1. Projekt budowlano-wykonawczy: 30 000

zl 2. Realizacja - uloienie kabla zasilajqcego:40 000

zl

- montaz 15 latarni o wysoko6ci 5-6 metrow, wraz z oprawami oSwietleniowymi LED: 187 500 zl

3. Oznakowanie 802022: 1000 zl SUMA: 258 500 zl

19. Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu warto6ci pojedynczego projektu

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: Uzgodniono z projektodawcq zmiany w projekcie. polegajqce na zmianie typu
latarni na nowoczesny, kt6ry jest zgodny

z opiniE Stolecznego Konserwatora

Zabytk6w z 2O2O t.

Skorygowano szacunkowy kosztorys realizacji projektu.

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwo6ci dokonania zmianl. 17 -O3-2OZ[

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi:

Zgoda (pisemna lub elektroniczna) projektodawcy udzlelona w terminie 6 dni od dnia przekazania

informacji

-

spelniono

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spolecznoSci loka lnej

:

Prawidlowe oSwietlenie chodnlk wzdlu2 ulicy Slowackiego, od ul. Newerlego do Placu Kuronia.

\

Uzasadnienie negatywnej oceny:
Wymagane jest uzyskanie decyzji Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwatora zabytk6w.
ZatzEdca drogi nie moie zastosowai dowolnych (proponowanych przez autora projektu)

urzqdzef oSwietleniowych. Czas oczekiwania na wydanie takiej decyzji powoduje, ie realizacja
caleBo projektu nie jest moiliwa w ciQgu 12 mieslecy.

Wynik oceny merytorycznej: negatywny
Data przeprowadzonej oceny: L2-03-2021

lmig inazwisko pracownika oceniajqcego: Jakub Miernik, Szymon Fertacz

ELN IK

Data zatwierdzenia karty: 19-04-2021

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

IEJSKICH

|

,ur,*

ESOG - elektroniczny system obsluBi bud2etu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie projekt6w
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzedzie Miasta.

i

ocene oraz

