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Nr ESOG
Znak Signum

Usuwanie barier pieszo-rowerowych na "Slonecznym Szlaku"

Weryfikacja szczegolowa zostanie przeprowadzona przez:

!

nastqpujqcq kom6rkg organizacyjnq uzgdu dzielnicy (kom6rkq wiodqcq)l:

I

nastgpujqcq jednostkg organizacyjnq m.st. Warszawy

Zazqd Dr6g Miejskich

Wydzial Utrzymania i Remontow Dr6g

(data, PodPis i Pieczqi
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnicy)

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacje procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie czqSci
weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. lnformacje o oddelegowaniu czqSci weryfikacji do
innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie kt6rych zostala podjqta
decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6towej powinny zostai zamieszczone w rubryce ,,uwagi" znajdujqcej siq pod
nazwq wla6ciwego kryterium weryfikacji.
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lnformacie o przeprowadzonei wervfikacii

o spotkaniach

-

'l

.

Zaliczanie sig pzedmiotu projektu do zadafi
wlasnych m.st. Warszawy pzypisanych do realizacji
dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym

I spelniono f]

nie spelniono

Uwagi:

Zlokalizowanie projektu na nieruchomo5ciach, do
kt6rych m.st. Warszawa posiada tytul prawny do
dysponowania (z wyjqtkiem nieruchomo6ci
stanowiqcych wlasno66 Skarbu Paistwa bgdqcych
w zarzqdzie jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy)

, !
a'
!

w dzielnicy dopuszczono mo2liwo56 zglaszania
projektow na terenie innym niz ww.

I

spelniono E

nie spelniono

E

nie dotyczy

do projektu zostala dolqczona wlaSciwa zgoda
dysponenta nieruchomoSci fie2eli jest
wymagana)
do projektu zostala dolqczona wlaSciwa zgoda dysponenta

3. *:il'ffi:.ffiii,!X',if.t',''r'Jiu

w

carosci

I

x sperniono

!

nie sperniono

X

!

nie spelniono

Uwagi:

{.

Uwzglgdnienie wszystkich prac (etap6w)
niezbqdnych do calkowitego ukoriczenia realizacji
projektu w trakcie roku bud2etowego 2019

spelniono

Uwagi:

tr
.I.

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji projektowej/ nie wiqie sig z
konieczno6ciq wykonania kolejnych etap6w

I spelniono

!

nie spelniono

A
v.

Zgodno66 z pzyjgtymistrategiami i programami
m.st. Warszawy

I spelniono

fl

nie spelniono

Uwagi:

ZDM

7.t#?r1l?'fi:,3:.',il,1'xtfflil'*ff3;32'.:[i'
Uwagi:

4

I

xsperniono

!niesperniono
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Wystgpowanie technicznej lub technologicznej

I

moiliwo6ci realizacji projektu

spelnlono

!

nie

spelniono

!

nie dotyczy

Uwagi:

9.

E pzyjmuje sig bez uwag
[l pzyjmuje sig z nastqpujqcymi zmianami:

Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

(nalezy wskaza6 uzasadnienie zmian)

Koszt:

- rozbiorka nawiezchni jezdni: 26 m2x20 zl = 520 zl
- rozbi6rka i ustawienie nowego krawg2nika betonowego:70 m x 115 zl = 8050 zl
- wykonanie nowejnawiezchnichodnika: 180 m2 x250zl = 45 000 zl
- wykonanie nawiezchni zjazdu asfaltowego : 26

n2x

450 zl = 11 700 zl

- pzestawienie stupkow: 30 szt x 100 zl = 3 000 zl
- opracowanie i wdrozenie prolektu czasowej organizacji ruchu: 5 000 zl

-

opracowanie dokumentacji technicznej: 5 000 zl
Suma: 78 270 zl

Utzymanie

1

0. il.lXiiffil

fa

ili:'

I

'o[tji*r..i

w obszaze lub na poziomie ogolnodzielnicowym)

I

x

sperniono

!

nie sperniono

Uwagi:

iI lL

X pzyjmuje sig bez uwag
! pzyjmuje siq z nastqpujEcymi

Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu
realizacji projektu w kolejnych latach

zmianami:

(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

,1,
t L,

Sp6jno56 poszczeg6lnych element6w proiektu
(w szczegolno5ci czy nazwa projektu, a takze

I

skrocony opis projektu oddaiE istotq projektu i sq

pzyjmuje siq bez uwag
pzyjmuje siq z nastgpujqcymi zmianami:
(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium og6lnodostgpnoSci
(na podstawie detlnicji obowiqzujqcej w dzielnicy pzyjqtej

I

spelniono

!

nie spelniono

I

spelniono

!

nie spelniono

uchwatqZazqdu)

iI -r'
A

Brak wskazanla potencjalnego wykonawcy oraz trybu
jego wylonienia

Uwagi:

5
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tnne istotne uwagi dot. weryfikacji szczeg6lowej projektu

Dodatkowe informacje

Uzgadnianiq wersii proiektu
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagalq wprowadzenia zmiant

Dala pzekaza n ia

i

nfo rm acj

i

o mozliwo6ci dokonania zmian

13 kwietnia 2018r.

Sposob pzekazania i nformacji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiScie

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania

uzgodnieniowego
(je2eli zasadne)

zmian naleiy zamie5ci6 w zal4czniku do niniejszej karty weMikacji.

Wvnik wervfikacii szczeg6lowei- urzad dzielnicv lub iednostka

tr

Pozytywny

Negatywny
YREKTORA

- 6 l(Ur, 2018
(data, podpis i pieczqi osoby dokonujqcej weryfikacji)

16

iltl

Partyka

(data, podpis i pieczqi osoby kierujqcej pracq kom6rki
- kom6rki wiodQcej)

orga nizacyjnej dokonujqcej weryf ikacji

