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Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu

## BEZPIECZENSTWO NA PNZUSCINCX I ULICACH WARSZAWY ##

Podmiot dokonujqcy oceny merytorycznej
(nazwa wydzlatu oraz urzqdu dzielnicy/biura lub jednostki)

Zarzqd Dr6g Miejskich

I

nformacje o przep rowadzonej ocenie merytorycznej
Projekt nie narusza przepis6w prawa
akt6w prawa miejscowego

I spelniono !

nie spelniono

I spelniono !

nie spelniono

I spelniono !

nie spelnlono

Uwagi:

Uwagi:

M.st. Warszawa posiada tytul prawny
na
Uwagi:

f\^
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Nie dojdzie do naruszenia praw os6b trzecich,

w tym praw autorskich i praw zaleinych

!
!

projekt nie narusza praw autorskich

I

!

spelniono

nie spetniono

do projektu zostata dolqczona zgoda autora
na wykorzystanie utworu (je2eli jest wymagana)

Uwagi:

).

Proiekt nie narusza norm,

standard6w

L ri--7
l! spernrono

,
oraz przeprsow technrcznych

L lnrespeintono

Uwagi:

Projekt jest moiliwy do zrealizowania

'

;"#:1ffi1fl,:fl8::',il1i,:ff|,t|'*,t
realizowanymi przedsiqwziqciami m,st, Warszaury

I x,o"rniono !

nie spe,niono

Projekt nie wskazywal konkretnych lokalizacli. W ramach oceny ZDM przygotowat liste proponowanych
lokalizacji zaakceptowanych przez autora.

-''

Realizacja projektu we wskazanej w zglosz
prolektu lokalizacji nie naruszy gwarancji
udzielonej m.st. Warszawie przez wykona
na istniejacq w

o
"'

tej lokalizacji infrastruktur

Dostqpne na rynku technologie umoiliwiara

I

realizacjq projektu

spetniono

!

nie spelniono

Uwagi:

9.

W prrypadku, gdy do realizacji projektu sq
wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia,
zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne,
czy ich uzyskanie jest moiliwe i pozwoli
zrealizowad oroiekt w trakcie roku

10.

Projekt jest moiliwy do zrealizowania
w trakcie iednego roku budietowego

I

speiniono

I

!

nie spelniono

spelniono

!

nie dotyczy

nie speiniono

Uwagi:

Projekt nie jest sprzeczny z
programulqcymi rozw6j m.st. Warszawy
niebedacymi aktami prawa miejscowego,

tL. ;il#;;;;;;;;;;;;;;"'"

Wieloletnia Prognoza FinansowE w zakresie

I o7
I x soerniono !

nie sperniono

2
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I

L2.

spelniono

!

nle spelniono

Uwagi:

W przypadku projekt6w infrastrukturalnych,
remontowych lub polegajqcych na zakupie
sprzetu lub urzedzef - minimalna dostqpno5d
projektu wynosi co najmniej 25 godzin
tygodniowo, pomiqdzy godz. 6:00-22:00,
lub niedzieli

I

spelniono

!

nie spelniono

!

nie

W przypadku, gdy projekt skierowany jest
do ograniczonej grupy odbiorcriw - wskazuje
zasady rekrutacji, wtym spos6b informowania speiniono
o rekrutacji, termin jej rozpoczqcia
i zakoiczenia oraz kryteria naboru

!

nie spefniono

I

nie

Uwagi:

L4.
Uwagi:

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacii projektowej

I

Projekt nie wiqie siq z konieczno6ciq
wykonania kolejnych etap6w realizacji
zadania w latach

I spetniono !

nie spelniono

Brak wskazania potencjalnego wykonawcy,
trybu jego wyboru Iub znak6w towarowych

I

nie spelniono

spelniono

nie spelniono

Uwagi:

16.
Uwagi:

,t1

spetniono

!

Uwagi:

Kosztorys realizacji projektu
(z uwzglqdnieniem koszt6w oznakowania graficznego projekt6w realizowanych w ramach
bud2etu obywatelskiego oraz kosztami eksploatacii w roku wvkonania
W6lczyriska 290 - azyl na przej(ciu (z poszerzeniem jezdni) - 45 000 zl; doswietlenie przej6cia
dodatkowymi latarniami - 40 000 zl
W6lczyriska 308 - do6wietlenie przej(cia dodatkowymi latarniami - 40 000 zt

18,

Plac sta ryn kiewicza/Nowogrodzka - skr6cenie 2 przej6i dla pieszych izabudowa powierzchni
wylqczonych z ruchu - 50 OOO zl; dogwietlenie 3 przej6i z istniejqcych latarni - 30 OOO zl

Chlopickiego/Boremlowska - azyl na przej5ciu - 17 000 zl
ChruSciela/Republikaiska - do(wietlenie przejicia dodatkowymi latarniami 6O OOO zl
ChruSciela/Konwisarska - dojwietlenie przelScia dodatkowymi latarniami 60 000 zl
-

t!\
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Kondratowicza/Kleopatry

doSwietlenie przej(cia z istniejEcych latarni - 10 000 zl
Dzieci Warszawy/Szancera - azyl na przej3ciu - 15 000 zl
Kompanii AK ,, Kord ia n"/Drzymaty - azyl na 2 przej(ciach - 45 000 zt
Jana Pawla ll/Diamentowa - doiwietlenie przejscia z istniejqcych latarni- 20 OOO zl

-

wymiana slup6w o6wietleniowych na ul. Powqzkowskiej od ul. Tatarskiej do ronda Ofiar Zbrodni
Katyiskiej na nowe slupy z ocwietleniem LED. Koszt: 2 000 000 zt + 80 000 zl projekt
wymiana istniejEcych wygrodzei U-12 na estetyczne, np. wg wzoru stosowanego na przystankach
tramwajowych, z ewentualnym uzupelnieniem wygrodzei na odcinku miqdzy Rydygiera a Duchnickq, ok
1000 mb - 700 000 zl
koszt: 3 212 000 zl

r

o

Utrzymanie faktycznych koszt6w realizacii
w ramach limitu wartosci pojedynczego projektu

f spelniono !

nie speiniono

Uwagi:

Dodatkowe informacje

Potencialne skutki realizac.ji projektu dla przestrzeni publicznej oraz spoleczno5ci lokalnej
(wypetnia siQ tylko w przypadku pro.iekt6w ocenionych pozytywnie)

Poprawa bezpieczeistwa pieszych na wybranych przej(ciach, ocenionych jako niebezpieczne w audycie
bezpieczeistwa. Poprawa jakoSci o(wietlenia na ul. Powqzkowskiej i estetyki istniejqcych wygrodzed.
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Zmiana projektu
(wypelnia sie wylecznie w przypadku prolekt6w, kt6re wymagajE wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji
o mo2liwo6ci dokonania
zmian
Spos6b przekazania
info rm a cji

16 czerwca 2020 r.

I

e-mail

!

telefon

osobiScie

Uwagi

Zmiany w proiekcie uzgodniono

z

autorem 18 czerwca

2O2O

t,

Zgoda (pisemna lub elektroniczna)

projektodawcy udzielona w

terminie

I spetniono !

nie

speiniono

!

nie dotyczy

5 dni od dnia przekazania informacji

lnformocje o zmionoch wprowodzonych zo zgodq projektodowcy, o tokie uzosodnienie tych zmion
noleiy zomieicii w zolqczniku do niniejszej korty oceny.

Wynik oceny merytorycznej

NIIE}SKi{ i]

(data i podpis osoby dokonujQcej oceny)

