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czEsc B. - wERYFTKACJA SZCZEGoTOWA

793

Nr ESOG

Znak Signum

Remont parkingu ptzy ul. Rosola

Weryfikacja szczegolowa zostanie przeprowadzona przez:

!

nastgpujqcE kom6rkg organizacyjnq uzqdu dzielnicy (kom6rkg wiodqcq)r:

I

nastgpujqcq jednostkq organizacyjnq m.st. Warszawy

Zazqd Dr6g Miejskich

Wydzial Utrzymania i Remontow Drog

(data, podpis i pieczqi
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnicy)

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacjQ procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie czqSci
weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. lnformacje o oddelegowaniu czq5ci weryfikacji do
innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie kt6rych zostata podjqta
decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zostai zamieszczone w rubryce,,uwagi" znajdujacej siq pod
nazwq wlaSciwego kryterium weryfikacji.

I
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lnformacie o przeprowadzonei wervfikacii
i ew. zmianach proiektu orzez

-

'l

.

Zaliczanie siq pzedmiotu projektu do zadafl
wlasnych m.st. Warszawy pzypisanych do realizacji

I spelniono E nie spelniono

dzielnicom lu b jednostkom organizacyjnym

Uwagi:

Zlokalizowanie projehu na nieruchomo5ciach, do
h6rych m.st. Warszawa posiada tytul prawny do
dysponowania (z wyjqtkiem nieruchomo6ci
stanowiqcych wlasnoS6 Skarbu Pahstwa bgd4cych
w zaz4dzie jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy)
dzielnicy dopuszczono mozliwo6c zglaszania
, E wprojekt6w
ht
na terenie innym niz ww.

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie dotyczy

fl

do projektu zostala dolqczona wla5ciwa zgoda
dysponenta nieruchomoSci (e2eli jest
wymagana)
do projektu zostala dolqczona wla6ciwa zgoda dysponenta

Teren znajduje sig w zarzqdzieZazqdu Drog Miejskich w Warszawie, dzialki uregulowane nareczZDM: obrgb 111-09 dz. nr 211

e

.1.

Moiliwo66 zrealizowania projektu w calo6ci

X

w trakcie roku budietowego 2019

spelniono

!

nie spelniono

Zakres prac budowlanych mozliwy do zrealizowania w caloSci do koica roku bud2etowego 2019. Uzgodnienia
formalno-prawne, wylonienie projektanta dla wykonania dokumentacji projektowejmogqwydluLyt,realizaip projektu
poza rok 2019 r.

{.

Uuzglgdnienie wszystkich prac (etap6w)
niezbgdnych do calkowitego ukoticzenia realizacji
projektu w trakcie roku budietowego 2019

!

nie spelniono

I spelniono

!

nie spelniono

I spelniono

I

nie spelniono

I

spelniono

Uwagi:

tr
rl.

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji projektowej/ nie wiE2e siq z
konieczno6ciqwykonania kolejnych etap6w

Uwagi:

A
v.

Zgodno56 z pzyjgtymistrategiami i programami
m,st. Warszawy

dzialaniami ZDM lub innych iednostek

7.t#l,]i]fii,3fiil'*'xifflilT,ff3;:i;.3lil'
4

I

xsperniono

!niesperniono
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Wystgpowanie technicznej lub technologicznej
mo2liwo6ci realizacji projektu

[l

spelniono

E

nie

-
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spelniono

!

nie dotyczy

Zakres prac budowlanych mozliwy do zrealizowania w caloSci do kofrca roku bud2etowego 2019. Uzgodnienia
formalno-prawne, wylonienie projektanta dla wykonania dokumentacji projektowej mogqwydluZyb realizacjq projektu
rok 2019 r.

X pzyjmuje siq bez uwag

9.

Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

fl

pzyjmuje siq z nastqpuiqcymi zmianami:
(nalezy wskazac uzasadnienie zmian)

4

I

iU.

Utzymanie faktycznych koszt6w realizacji
w ramach limitu wartoSci pojedynczego proiektu

I

fie2eli limit nie zostal ustalony: w ramach kwoty dostqpnej
w obszaze lub na poziomie ogolnodzielnicowym)

spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

11.

4.)
I L.

Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu
realizacji projektu w kolejnych latach

Sp6jno56 poszczeg6lnych element6w projektu
(w szczegolnoSci czy nazwa projektu, a tak2e
skr6cony opis projektu oddaiqistotq prolektu isq

X

pzyjmuje sig bez uwag

!

pzyjmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:

X

pzyjmuje siq bez uwag

fl

pzyjmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:

(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium og6lnodostqpno6ci

13.

I

(na podstawie definicji obowiqzujqcej w dzielnicy pzyjqtej

spelniono

!

nie spelniono

!

nie sperniono

uchwalqZazqdu)

Uwagi:

1

4. ,?lilfflx1:li:

o*...jarneso wvkonawcv

oraz

trybu

Uwagi:

I $.

tnne istotne uwagi dot. weryfikacjiszczegolowej projektu

5

I

X sperniono
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Dodatkowe informacje

Uzgadnianie wersii proiektu
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajq wprowadzenia zmian)

Data pzekazania informacji
o mo2liwoSci dokonania zmian
S

poso

b Wzekazania

i

nfo rm acj

4 kwietnia 2018 r.

i

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiScie

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(je2eli zasadne)

zmian naleiy zamie6ci6 w zalaczniku do niniejszelkarty weryfikacji.

d dzieln
Pozytywny

Negatywny

- 6 Kfi, 2018

(data, podpis i pieczqi osoby dokonujqcej weryfikacji)

(data, podpis i pieczq6 osoby kierujqcej pracq kom6rki
- kom6rki wiodqcej)

orga nizacyjnej dokonujqcej weryf ikacji

