Nr ESOG': 18
Znak Signumii:
Nazwa projektu: OSwietlona Jagiello6ska dla Pragi (odcinek Ratuszowa - Jagiello6ska 64)

Karta oceny merytorycznei projektu zgloszonego do budietu

obywatelskiego w Warszawie na rck 2022
Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
Wydzial OSwietle nia, Zarzqd D16g Miejskich

I

nformacje o prze prowadzonej oce n ie me rytorycz nej

1.

Projekt nie narusza przepis6w prawa powszechnie obowiqzujacego, wtym akt6w prawa
miejscowego

-

spelniono

Uwagi:

2.

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

-

spelniono

Uwagi:

3.

Projekt nie narusza norm, standard6w oraz przepis6w technicznych

-

spelniono

Uwagi:

4.

Projekt nle jest sprzeczny z dokumentami programujecymi rozw6j m.st. Warszawy, kt6re nie sq
aktami prawa miejscowego. Nie jest sprzeczny ze strategiami, programami oraz WieloletniE
Prognoza Finansowq dla zamieszczonych w niej przedsiqwziqd

-

spelniono

Uwagi:

5.

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

a.
b.

projekt nie narusza praw autorskich - spelniono
do projektu zostala dolQczona zgoda autora na wykorzystanie utworu Uezelijest
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 nieruchomo6ciq, na kt6rej projekt bedzie
realizowany

-

spelniono

Uwagi:

[t

8.

Projektjest mozliwy do zrealizowania we wskazanej w zgloszeniu projektu lokalizacji. Realizacia
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 istniejaca w tej lokalizacji infrastrukture

-

spelniono
Uwagi:

10. Dostqpne na rynku technologie um02liwiajE realizacjq projektu - spelniono
Uwagi:

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

12. W przypadku, gdy do realizacji projektu

sE

wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,

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

zrealizowai projekt w trakcie roku budzetowego

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono

Uwagi:

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

-

spelniono
Uwagi:

15. Mieszkaicy Warszawy mogq korzystai z projektu nieodplatnie - spelniono
Uwagi:

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

-

minimalna dostQpno6i projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo,

pomiedzy godz. 5:00-22:00, z uwzglqdnieniem soboty lub niedzieli- spelniono
Uwagi:

u.

W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorc6w

-

wskazuje zasady

rekrutacji, w tym spos6b informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczecla 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)
1. Budowa ok. 45 latarni typu parkowego, o wysokosci 5-5 metr6w, wraz z oprawami LED;

uloZenie ok.900 met16w kabla zasilajacego w wykopie otwartym lub przeciskiem/przewiertem;

oznakowanie BO - 450 000 zl 2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - 35 000 zl

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

-

spelniono
Uwagi:

Dodatkowe Informacje: Wprowadzono nastqpujace zmiany w projekcie, w uzgodnieniu

z

projektodawcami: - zastosowanie latarnitypu parkowego, o wysokoSci 5-6 metr6w, wraz
LED, zamiast

latarni o wysoko5ci 3 metr6w; - rezygnacja

z

z

oprawami

iluminacji drzew, - zmiana szacunkowego

kosztu realizacji na 485 000 PLN.

Zmiana projektu
Data przekazania informacji o moiliwoici dokonania zmian: 11-03-2021

Spos6b przekazania informacji: e-mail

Uwagi:

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

informacji

-

spelniono

Potencjalne skutki realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz
spoieczno6ci lokalnej:
Zapewnienie odpowiedniego oswietlenie chodnika po wschodniej stronie ulicy Jagielloiskiej, na

odcinku od Ronda Starzyriskiego do ulicy Ratuszowej.

Uzasad nienie negatywnej oceny:

t

Wynik oceny merytorycznej: pozytywny
Data przeprowadzonej oceny: 10-03-2021

lmiq inazwisko pracownika oceniajacego: Jakub Miernik, Szymon Fertacz

Data zatwierdzenia karly: 22-03-202L

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

' ESOG

-

elektroniczny system obslugi budietu obywatelskiego, umoiliwia zgtaszanie

gtosowanie.
" Signum

-

elektroniczny system obiegu dokument6w w Urzqdzie Miasta.

