Nr ESOG': 1640
Znak Signum":

Nazwa projektu: Remont nawierzchni d169 [Bialolqka i Mokot6w]

Karta oceny merytorycznei proiektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rok 2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial Utrzymania i Remont6w Dr69,Zarzqd D16g Miejskich

I

nformacje o przeprowadzonej oce n ie merytorycznej

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego, w tym akt6w prawa

-

miejscowego

spelniono

Uwagi:

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nie jest sprzeczny

dokumentami programujEcymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie
aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz WieloletniE
z

Prognozq Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiqwziqd

-

sE

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 dolEczona zgoda autora na wykorzystanie utworu UeZelijest
wymagana)

-

nie dotyczy

Uwagi:

5.

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znak6w towarowych

-

spelniono
Uwagi:

7.

M.st. Warszawa posiada tytul prawny do dysponowanla nieruchomoSciq, na kt6rej projekt bqdzie
reallzowany

-

spelniono

Uwagi:

,q

8.

Projekt jest moiliwy 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 wykonawcq na istniejAcq w tej lokalizacji infrastrukturq

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostepne na rynku technologie umoiliwiajQ realizacjq projektu

-

spelniono

Uwagi:

11. Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji proiektowej

-

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
zrealizowad projekt w trakcie roku budietowego

-

spelniono

Uwagi:

13. Projekt jest moiliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budZetowego - spelniono
Uwagi:

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkafcy Warszawy moge korzystai

z

projektu nieodplatnie - spelniono

Uwagi:

16. W przypadku projekt6w infrastrukturalnych, remontowych lub polegajqcych na zakupie sprzetu
lub urzqdzeri

-

minimalna dostqpnos6 projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

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

-

spelniono

Uwagi:

17. W przypadku, Bdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorc6w - wskazuje zasady
rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia i zakoiczenia 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)
- Lewand6w (ZDM) odc. Glqbocka (od inwestycji ZMID) do ul. Lewand6w 40a 2700 m2 x 500 zl =
1 350 000 zl Koszty pozostale: 50 000 zl Razem 1400 000

zl - Oknicka

BIAtOtEKA) Remont zniszczonej nawierzchni jezdni w ul. Oknickiej
koszt - 130 000

zl

- Kobialka (ZDM) opinia pozytywna 2 900 m2

pozostale: 50 000 zl Razem 1 500 000

-

(ZAKRES DZIELNICY

dlugoSi 175 m - szer. 5 m,

X 500 zl = 1 450 000 zl Koszty

zl - Bobrowiecka odc. Chelmska - Bobrowiecka

3 (ZAKRES

DZIELNICY MOKOTOW) Frezowanie nawierzchni 45OOm2 x 500 zl = 2 250 OOO,OO Koszty pozostale

(organizacja ruchu itd.) = 100 000,00 Suma : 2 350 000,00 Aktualnie tqczny koszt: 5 380 000 zt

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

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe informacje: Opinie: ZZW:" 1640- Remont nawierzchni d169 (Bialolqka i Mokot6w) Lewand6w - 800 metr6w

-

opiniujemy pozytywnie - Oknicka - 175 metr6w - poza kompetencjaml

ZZW - Kobialka -450 metr6w (odc. Plochocifiska - most)

-opiniujemy pozytywnie"

Zmiana projektu
Data przekazania f nformacji o mo2liwosci dokonania zmian: 27 -04-202L

Spos6b przekazania informacji: e-mall

Uwali:27.04.27 przekazano propozycjq zmiany zakresu projektu. Dn.28.O4.2OZL r. Wnioskodawca
zaakceptowal zmiany. Komunikacja odbywala siq drogq mailowq itelefonicznq.

Zgoda (pisemna lub elektronlczna) projektodawcy udzielona w terminie 6 dni od dnia przekazania

informacji

-

spelniono

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoiecznosci loka lnej:
Remont nawierzchni poprawi bezpieczeistwo i komfort jazdy uZytkownik6w.

tt

Uzasadnienie negatywnej oceny:

Wynik oceny merytorycznej : pozytywny
Data przeprowadzonej oceny: 29-04-202L

lmiq i nazwisko pracownika oceniajqcego:

, Szymon Fertacz

Data zatwierdzenia karty: 29-04-2021

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

zARZADU

i ESOG

- elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umoiliwia zglaszanie
glosowanie.
" Signum - elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzedzie Miasta.

