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czqSci weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. Informacje o oddelegowaniu czq6ci
kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie
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tu na terenie pozostajqcym we wiadaniu m,st. Warsz:awy i nieobciqZon ym na rzeczosob trzecich
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Uwzglgdnienie wszy tkich prac (etapor,v) niezbqdnych do calkowitego-ukoriczenia
realizacji projektu do konca roku
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Projekt nie zaklada r ykonetnia wylEcznie dokumentacji projektowej/ nie wiqze sig z konieczno3crqwykonaria
kolejnych
etapow realizaqi zac rnia w latach kole,jnych
ZgodnoSc zprzyjgtyt ri stralegiami i programami m.st. Warszawy
ZgodnoSc zobowiEz jqcymi przepisami prawa
Wystgpowanie techr :znej lub technologicznej mozliwoSci realizacji projekl.
Akceptacja kosztoryr t realizaqi projektu
Utrzymanie faktyczn :h kor:ztow realizacji w ramach limitu wartoSci pojedynczego projektu
Akceptacja kosztoryr r eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Spojnosc poszczego tych element6w prcrjektu
Spelnieniekryterium rgo Inod ostqpn oSr;i
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