SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA MARZEC 2014 ROKU
Numer i nazwa zadania
1. G0044 Wymiana chodnika w
Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”

2. B0155 Zakup komputera dla DDP
ul. Wrocławska 10

3. S0018 Zakup sprzętu
rehabilitującego do DDP dla
seniorów ul. Kościuszki
4. S0012 Zakup sprzętu
multimedialnego do DDP dla
seniorów ul. Jaracza

Jednostka /
grupa wniosków
Miejska Przychodnia
„Dąbrowa”

Harmonogram

III 2014- opracowanie projektu

B
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

A
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

A

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

III 2014 – instalacja/aktywacja
Internetu
Zakup komputera, abonament za
Internet od dnia podpisania
umowy do końca 2014

III 2014 – zatrudnienie technika
fizjoterapii wybranego w drodze
rekrutacji na ½ etatu
III 2014 – zakup wieży i aparatu
cyfrowego

Realizacja
W dniu 28 marca 2014 roku Miejska Przychodnia
„Dąbrowa” otrzymała całość dokumentacji
projektowej. Etap zakończony zgodnie z
harmonogramem.

31 marca br. dostarczono komputer do DDzP.
Aktywacja internetu nastąpi w kwietniu br.

21 marca br. dostarczono fotel masujący do DDzP,
technik fizjoterapii rozpocznie pracę 1 kwietnia br.

7 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.

A

5. S0003 Rozwój multimedialny
seniorów, zakup sprzętu
multimedialnego Dom Dziennego
Pobytu ul. Piotrkowska 203/205

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

6. W0058 Rozwój multimedialny
seniorów, zakup sprzętu
multimedialnego Dom Dziennego
Pobytu ul. Ćwiklińskiej 18

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

B
B

II 2014-konsultacje z autorami
wniosków i Wydziałem
Informatyki, ogłoszenie przetargu
III 2014- zakup sprzętu

31 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.

II 2014-konsultacje z autorami
wniosków i Wydziałem
Informatyki, ogłoszenie przetargu
III 2014- zakup sprzętu

31 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.
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Numer i nazwa zadania
7. B0039 Rozwój multimedialny
seniorów, zakup sprzętu
multimedialnego Dom Dziennego
Pobytu „Zacisze” ul. Organizacji
WIN 37
8. W0076 Wyposażenie w
urządzenia do ćwiczeń
usprawniających dla seniorów
Dom Dziennego Pobytu ul. Grota
Roweckiego
9. G0010 Rozkwit Parku „Stawy
Jana”
10. P0117 Rozbudowa zaplecza
socjalnego na lodowisku przy ul.
ks. Popiełuszki
11. P0118 Zakup sztucznej
nawierzchni na lodowisku przy ul.
ks. Popiełuszki
12. P0123 Wymiana band na
lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki

13. G0058 Odmulenie zbiornika
„Stawy Jana”

Jednostka /
grupa wniosków
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

B
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

B
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

Harmonogram
II 2014-konsultacje z autorami
wniosków i Wydziałem
Informatyki, ogłoszenie przetargu
III 2014- zakup sprzętu

31 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.

II 2014-konsultacje z autorami
wniosków i Wydziałem
Informatyki, zapytanie ofertowe
III 2014- zakup sprzętu

31 marca br. dostarczono sprzęt do DDzP.

II – III 2014 – opracowanie
projektu ścieżek i oświetlenia

A
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

A
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

A
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

A
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

B

Realizacja

Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej

II – III 2014 – mapa do celów
projektowych

Wykonana została mapa do celów projektowych,
dodatkowo złożony wniosek o wydanie warunków
zabudowy

I kwartał 2014 – przetarg w
trybie zamówienia publicznego

Przeprowadzono rozeznanie oferowanych
nawierzchni. Procedura przetargowa w trakcie
przygotowania

I kwartał 2014 – przetarg w
trybie zamówienia publicznego
II-VI kwartał 2014 – realizacja
zadania

Realizacja zgodnie z planem: przetarg został
ogłoszony – obecnie trwa weryfikacja złożonych
ofert, po której nastąpi podpisanie umowy z
wybranym wykonawcą

III 2014 – wykonanie analizy
skali zanieczyszczeń

Przygotowana dokumentacja projektowo kosztorysowa
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Numer i nazwa zadania

14. L0149 Modernizacja obiektu
„Anilana” przy ul. Sobolowej

15. B0116 Remont łazienki dziecięcej
w Żłobku nr 27
16. L0095 Remont schroniska dla
zwierząt przy ul. Marmurowej

17. S0065 Projekt „Zielono ściany”

Jednostka /
grupa wniosków
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

C
Miejski Zespół Żłobków

B
Schronisko dla zwierząt

A
Wydział Budynków
i Lokali

A
18. G0020 Modernizacja i rozbudowa
budynku i bazy sportowej SP 51

Wydział Edukacji

A
Wydział Edukacji

19. G0097 Sprzęt sportowy dla ZSP 9
20. W0131 Rozbudowa placu zabaw
PM 206

21. P0029 Budowa ogólnodostępnego
boiska przy SP 26

A
Wydział Edukacji

A
Wydział Edukacji

A

Harmonogram
II 2014 - przeszacowanie
kosztorysów na wykonanie stacji
uzdatniania wody
III 2014- uzyskanie pozwolenia
na budowę, ogłoszenie przetargu
na wykonanie stacji uzdatniania
wody
III 2014- przygotowanie
kosztorysów
I kwartał 2014 – przeprowadzeni
procedur zamówień publicznych i
wymiana agregatów chłodniczych

Realizacja
Uzyskano pozwolenie na budowę dla stacji
uzdatniania, – obecnie trwa weryfikacja złożonych
ofert, po której nastąpi podpisanie umowy z
wybranym wykonawcą. Dodatkowo wykonane
zostało przeszacowanie kosztorysów wykonania
remontu pozostałej części budynku socjalno –
administracyjnego, złożono wniosek o pozwolenie
na budowę
Przygotowano kosztorysy i ogłoszono przetarg
nieograniczony z terminem składania ofert na dzień
14 kwietnia 2014 roku.
Zrealizowano wymianę agregatów 2 chłodniczych,
ustalono plan zamówień publicznych i przystąpiono
do realizacji procedur

Projekt w trakcie weryfikacji, planowane podpisanie
II / III 2014 – wykonanie projektu umowy z terminem wykonania do końca kwietnia
br.
III 2014 Przygotowanie
projektów budowlanych i
dokumentacji przetargowej

W trakcie przygotowanie dokumentacji. Termin
umowny 20.04.2014

realizacja w trybie wydatków
bieżących

Wykonana pierwsza część (zakup sprzętu na kwotę
3434,25 zł).

realizacja w trybie wydatków
bieżących
III 2014- przygotowanie
projektów budowlanych i
dokumentacji przetargowej

Składanie ofert na wykonawstwo i wybór oferty –
do końca marca br.
Termin realizacji robót 01-31.05.2014
Przeprowadzone odwierty geologiczne,
W trakcie przygotowania mapa geodezyjna,
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, Wykonano projekt boiska. Termin
umowny 30.04.2014
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Numer i nazwa zadania
22. P0032 Remont sali gimnastycznej
XXXIII LO.
23.

Jednostka /
grupa wniosków
Wydział Edukacji

A
Wydział Edukacji

24. P0066 Modernizacja patio SP 6

25. P0087 Remont elewacji i bramy
PM 170
26. S0011 Budowa otwartego boiska
przy Zespole Szkół
Gastronomicznych

A
Wydział Edukacji

A
Wydział Edukacji

A
Wydział Edukacji

27. P0018 Budowa boiska przy PG 24

B
Wydział Edukacji

28. S0008 Budowa boiska przy SP 70

29. W0094 Budowa kompleksu
sportowo-przyrodniczego przy SP
149
30. P0048 Remont Sali gimnastycznej
w SP 6

B
Wydział Edukacji

B
Wydział Edukacji

B
Wydział Edukacji

31. P0090 Remont w SP 19

B

Harmonogram

Realizacja

III 2014- przygotowanie
projektów budowlanych i
dokumentacji przetargowej

W trakcie przygotowanie dokumentacji. Termin
umowny 30.04.2014

III 2014 -przygotowanie
projektów budowlanych i
dokumentacji przetargowej

W trakcie przygotowanie dokumentacji. Termin
umowny 30.04.2014

realizacja w trybie wydatków
bieżących
III 2014 -przygotowanie
projektów budowlanych i
dokumentacji przetargowej
III 2014 -przygotowanie
dokumentacji i ewentualne
zgłoszenie robót
III 2014 -przygotowanie
dokumentacji i ewentualne
zgłoszenie robót
III 2014 -przygotowanie
dokumentacji i ewentualne
zgłoszenie robót

Otrzymano zgodę Sp. Mieszk. (wieczysty użytk.);
Otrzymano zgodę PGE na minięcie kabla NN;
Opracowanie projektu do zgłoszenia – na
ukończeniu
Wykonano badania geologiczne;
Wykonano mapę do celów projektowych;
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – do
30.04 (termin umowny)
W trakcie przygotowanie dokumentacji. Termin
umowny 20.05.2014
Wystąpiono o lokalizację celu publicznego;
Wykonano badania geologiczne
Mapa do celów projektowych w trakcie realizacji;
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji –
prawdopodobnie do 20.04
Wykonano badania geologiczne
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji – do
30.04 (termin umowny)

III 2014 -przygotowanie
dokumentacji i ewentualne
zgłoszenie robót

W trakcie przygotowanie dokumentacji

III 2014 -przygotowanie
dokumentacji i ewentualne
zgłoszenie robót

Dokumentacja wykonana, dokonano zgłoszenia
robót budowlanych.
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Numer i nazwa zadania
32. P0012 Modernizacja ruchu
drogowego przed SP 11
33. W0085 Zagospodarowanie
terenów biologicznie czynnych,
uzupełnienie brakujących
urządzeń rekreacyjno-sportowych,
zakup i montaż zaplecza szatni i
sanitariatów do obsługi
funkcjonujących boisk sportowych,
zakup i montaż kamer wizyjnych –
rejon ks. Wujaka, ul.
Dostojewskiego, ul. Ćwiklińskiej
34. W0026 „Razem po lekcjach” –
bezpłatne korepetycje szkolne –
ul. Pomorska 437
35. L0206 Zajęcia pozalekcyjne
rozwijające kreatywność .
Warsztaty prowadzone metodą
„ Logo-Logos” lokalizacja –
budynek Instytutu Filozofii UŁ, ul.
Kopcińskiego 16/18
36. P0069 Budowa placu zabaw Małe
Smulsko
37. W 0037 Utworzenie parku
osiedlowego przy ul. Ziemowita i
ul. Dąbrówki

Jednostka /
grupa wniosków
Wydział Edukacji

B

Wydział Edukacji

C

Wydział Edukacji

B
Wydział Edukacji

B
Wydział Gospodarki
Komunalnej

A
Wydział Gospodarki
Komunalnej

A

Harmonogram
III 2014 -przygotowanie
dokumentacji i ewentualne
zgłoszenie robót

III 2014- przygotowanie
dokumentacji i ewentualne
zgłoszenie robót

Realizacja
Wykonano dokumentację, zgłoszono zamiar
wykonania robót budowlanych

Przygotowano dokumenty do wystąpienia o
lokalizację celu publicznego;
Wykonano badania geologiczne;
Mapa do celów projektowych w trakcie realizacji;
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji - do
30.04 (termin umowny)

III 2014- wyłonienie realizatorów
i ustalenie harmonogramu zajęć

W trakcie ustalania prawnych możliwości
przekazania funduszy placówce niepublicznej .

III/IV 2014 – zajęcia pilotażowe
w jednej z łódzkich szkół

W trakcie przekazywania zadania do placówki
oświatowej.

III 2014 – rozstrzygnięcie
przetargu na projekt techniczny

20.03.2014 br podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji budowlano-wykonawczej

III 2014 - rozstrzygnięcie
przetargu na projekt techniczny

19.03.2014 r podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji budowlano-wykonawczej
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Numer i nazwa zadania
38. W 0073 Budowa skateparku przy
Lasku Widzewskim

39. P0001 Montaż koszy na psie
odchody
40. B0084 Montaż koszy na psie
odchody: Plac Piastowski, Park
Staromiejski, Park im. A. Struga

41. B0042 Modernizacja i budowa 6
placów zabaw na Bałutach

42. L0145 Utworzenie bezpłatnej,
ogólno miejskiej sieci
bezprzewodowego Internetu WiFi
na terenie Miasta

Jednostka /
grupa wniosków
Wydział Gospodarki
Komunalnej

Harmonogram

III 2014 – wybór wykonawcy

12.03.2014r. podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji budowlano-wykonawczej
w dniu 12.03.2014 odbyło się spotkanie z
wnioskodawcami i projektantem celem omówienia
harmonogramu prac

III 2014- rozstrzygnięcie
przetargu

W przygotowaniu zlecenie na wykonanie prac
związanych z zakupem i rozstawieniem koszy

III 2014- rozstrzygnięcie
przetargu

W przygotowaniu zlecenie na wykonanie prac
związanych z zakupem i rozstawieniem koszy

III 2014- przeprowadzenie
konsultacji społecznych

Autor propozycji zadania zrezygnował z części
zadania dotyczących przeprowadzenia kampanii
aktywizacyjno-motywacyjnej dla mieszkańców
dzielnicy oraz stworzenia i utrzymania przez 12
miesięcy strony internetowej w ramach kampanii
aktywizacyjno-motywacyjnej dla mieszkańców
dzielnicy. Zamiast kampanii aktywizacyjnomotywacyjnej zostaną wykonane
i zamontowane na placach zabaw tablice
z informacją, że zadanie zostało zrealizowane
w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014.
W chwili obecnej został złożony wniosek do
Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie
postępowania na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

III 2014- Podpisanie umowy

Rozstrzygnięcie przetargu, procedura podpisania
umowy .

A
Wydział Gospodarki
Komunalnej

A
Wydział Gospodarki
Komunalnej

A

Wydział Gospodarki
Komunalnej

B

Wydział Informatyki

A

Realizacja
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Numer i nazwa zadania

Jednostka /
grupa wniosków
Wydział Kultury

43. W0007 Komputeryzacja i zakup
książek do bibliotek na Stokach

44. G0069 Trener sportów plażowych
na MOSiR przy ul. Rzgowskiej
45. P0068 Sportowe Smulsko- boisko
wielofunkcyjne

46. G0088 Doposażenie jednostki OSP
Łódź Wiskitno

A
Wydział Sportu

A
Wydział Sportu

B
Wydział Zarządzania
Kryzysowego
i Bezpieczeństwa

A
47. L0168 Hospicjum Domowe dla
dzieci
48. L0074 Badania dzieci ze szkół
podstawowych i ćwiczeń
rehabilitacyjno-korekcyjnych
49. L0160 „Clown Toto w szpitalu”
lokalizacja- szpitale dziecięce

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Harmonogram
I kwartał 2014 – wybór
wykonawcy w zakresie
komputeryzacji i zakup
komputera
I – XII 2014 – zakup księgozbioru
III 2014 Rozpatrzenie ofert i
akceptacja wyników konkursu.

Realizacja
Do filii bibliotek na Stokach zakupiono 6 zestawów
komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne,
głośniki, listwy zasilające, kserokopiarkę.
Zakup nowości wydawniczych jest realizowany
sukcesywnie. Na dzień 31 marca 2014 r. zakupiono
200 vol. książki tradycyjnej i 29 szt. książki
mówionej, na ogólną kwotę 5.118,80 zł.
W ramach konkursu, do Wydziału złożona została
jedna oferta, która uzyskała pozytywną opinie
Komisji . Aktualnie trwają prace nad
przygotowaniem umowy.

III 2014 – zawarcie umowy na
opracowanie dokumentacji

Umowa została zawarta i rozpoczęty został proces
opracowywania dokumentacji przez wykonawcę.

I kwartał 2014 – podpisanie
umowy o dotację; przekazanie
środków OSP, realizacja projektu

Z wnioskodawcą zawarto umowę dotacji.
Wnioskodawca zadeklarował zakup sprzętu
określony we wniosku do dnia 15.04.2014 r.

III-XII 2014 - realizacja zadania

Podpisano umowę, zadanie jest realizowane.

III 2014- podpisanie umów i
rozpoczęcie realizacji

Podpisano umowy, trwają przygotowania do
realizacji badań w zakresie wykrywania wad
postawy
w szkołach

III 2014 – podpisanie umowy
rozpoczęcie realizacji zadania

Podpisano umowę z realizatorem, trwają
przygotowania do realizacji zadania

A
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

C
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

B
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Numer i nazwa zadania

50. L0082 Łódzki rower miejski

Jednostka /
grupa wniosków
Zarząd Dróg
i Transportu

A
51. B0048 Zakup elektronicznych
tablic informujących o czasie
przyjazdu tramwajów
52. P0039 Budowa parkingu
rowerowego „Sześciu wież”

53. P0073 Próg zwalniający na ul.
Waryńskiego
54. S0021 Modernizacja ul. 6-go
Sierpnia między al. Kościuszki a ul.
Piotrkowską – woonerf
55. S0038 Wymalowanie śluz
rowerowych na terenie
Śródmieścia
56. W0080 Wymiana nawierzchni
asfaltowej na ulicach: ks. Wujaka,
Ćwiklińskiej, Gorkiego i Gogola

Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

Harmonogram
III 2014 – rozstrzygnięcie
przetargu

Planowane ogłoszenie przetargu – 09.04.2014 r.

III – VI 2014 – przygotowanie i
uzgodnienie projektu

Została uruchomiona procedura przetargowa

II –VII 2014 –realizacja zadania

Przetarg w trakcie opracowania.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.

III 2014 - postępowanie
przetargowe

Planowany montaż progu nastąpi w maju br.

II – X 2014 – realizacja zadania w
systemie zaprojektuj - wybuduj

Prace rozpoczęto – 01.04 2014 r.
Planowane zakończenie robót – 30.06.2014 r.

III 2014- postępowanie
przetargowe

Trwa postępowanie przetargowe na wymalowanie
oznakowania poziomego, w tym na śluzy rowerowe,
otwarcie ofert przetargowych - 7 kwietnia br

III 2014 – rozstrzygnięcie
przetargu na realizację robót

Procedura przetargowa w toku. Planowany termin
rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.

A
Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

A

Realizacja
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Numer i nazwa zadania
57. W0066 Remont drogi dojazdowej
do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka

58. G0154 Budowa przejścia dla
pieszych Piotrkowska 317/319

59. S0042 Wymiana chodników w
okolicy Parku Staromiejskiego

60. B0068 Remont ul. Liściastej od ul.
Zgierskiej do al. Włókniarzy
61. G0048 i G0125 Przejście dla
pieszych na ul. Bednarskiej na ul.
Unickiej i ul. Dygasińskiego
62. G0126 Ustawienie stojaków
rowerowych w okolicach SP 162

63. P0033 Budowa ul. Poniatowskiego

Jednostka /
grupa wniosków
Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

B
Zarząd Dróg
i Transportu

B
Zarząd Dróg
i Transportu

Harmonogram
III 2014 – rozstrzygnięcie
przetargu na realizację robót

Procedura przetargowa w toku. Planowany termin
rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.

II 2014 – ogłoszenie przetargu
zaprojektuj-wybuduj

Procedura przetargowa w toku.
Planowany termin rozpoczęcia robót – 01.07.2014 r.

II 2014 – ogłoszenie przetargu
zaprojektuj-wybuduj

Przetarg został ogłoszony w marcu.
Otwarcie ofert przetargowych – 17.04.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia robót - 15.06.2014 r.

III 2014- ogłoszenie przetargu

Planowany termin rozpoczęcia robót - 30.06.2014 r.
Planowany termin zakończenia robót - 30.08.2014 r.

III 2014- zmiana organizacji
ruchu

Zostało przeprowadzone badanie zmiany
organizacji ruchu.

III 2014- ogłoszenie przetargu

Przetarg w trakcie opracowania.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.

III 2014- ogłoszenie przetargu

Przetarg w trakcie opracowania..
Planowany termin rozpoczęcia robót - 01.06.2014 r.
Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2014 r.

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C

Realizacja
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Numer i nazwa zadania
64. W0014 Budowa i modernizacja
chodników wokół SP 199 przy ul.
Elsnera 8
65. W0017 Zagospodarowanie terenu
i budowa parkingu na ul.
Adwentowicza 6 i 8
66. W0029 Budowa chodnika na ul.
Lodowej 88-94

67. W0040 Budowa chodnika przy ul.
Milionowej

68. W0046 Wykonanie chodnika
wzdłuż ul. Grabińskiej

69. W0061 Naprawa ul. Tołstoja

Jednostka /
grupa wniosków
Zarząd Dróg
i Transportu

Harmonogram

III 2014- ogłoszenie przetargu

Przetarg w trakcie przygotowania
Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.

III 2014- ogłoszenie przetargu

Przetarg w trakcie przygotowania
Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.

III 2014- ogłoszenie przetargu

Przetarg w trakcie przygotowania
Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.09.2014 r.

III 2014- ogłoszenie przetargu

Przetarg w trakcie przygotowania
Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.08.2014 r.

III 2014- ogłoszenie przetargu

Przetarg w trakcie przygotowania
Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.09.2014 r.

III 2014- ogłoszenie przetargu

Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.
Planowany termin zakończenia prac - 30.09.2014 r.

III 2014- Wybór wykonawcy oraz
opracowanie programu
funkcjonalno -użytkowego

Przetarg w trakcie przygotowania
Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.09.2014 r.

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
70. S0055 Budowa placu zabaw w
pasażu Rubinsteina

Zarząd Zieleni Miejskiej

A

Realizacja
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Numer i nazwa zadania

71. B0141 Uzupełnienie szpaleru
drzew przy ul. Fiołkowej

72. W0054 Budowa placu zabaw w
Parku Podolskim

73. S0056 Rewitalizacja parku im. H.
Sienkiewicza

74. B0050 Utworzenie parku między
ul. Lutomierską i ul. Drewnowską

75. B0098 Odnowa Teofilowa:
stwórzmy nowy symbol osiedla w
miejscu byłego samolotu w parki
im. Żeromskiego

Jednostka /
grupa wniosków

Zarząd Zieleni Miejskiej

B
Zarząd Zieleni Miejskiej

B
Zarząd Zieleni Miejskiej

B

Zarząd Zieleni Miejskiej

B
Zarząd Zieleni Miejskiej

B

Harmonogram

Realizacja

III 2014 – przygotowanie
dokumentów niezbędnych do
wyboru wykonywanych prac
(badanie rynku, przygotowanie
zapytania ofertowego,
oszacowanie wartości
zamówienia itp.) oraz wybór
wykonawcy prac

Przetarg w trakcie przygotowania
Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.08.2014 r.

II 2014 – wybór wykonawcy
dokumentacji

Przetarg w trakcie przygotowania
Planowane ogłoszenie przetargu – IV.2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.09.2014 r.

I 2014 - przygotowanie
dokumentów niezbędnych do
wyboru wykonawcy
dokumentacji projektowokosztorysowej
II 2014 – wybór wykonawcy
dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z
podpisaniem umowy

Planowany termin rozpoczęcia prac – 01.06.2014 r.
Planowany termin zakończenia prac - 30.09.2014 r.

III 2014 – wybór wykonawcy
dokumentacji projektowej

II 2014 - przygotowanie założeń
konkursu
III 2014 –ogłoszenie konkursu

Do realizacji w II połowie roku. Dokumentacja
będzie opracowana do końca lipca. Na budowę
potrzeba 2- 3 tygodnie.
Przetarg ogłoszono w marcu.
Otwarcie ofert przetargowych – 9 kwietnia
Zadanie do realizacji razem z remontem ul.
Narutowicza na odc. Piotrkowska –Sienkiewicza
Planowany termin rozpoczęcia robót – 01.08.2014 r.
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Numer i nazwa zadania
76. S0063 Wyposażenie ul.
Piotrkowskiej w donice z
drzewami na odcinku od placu
Wolności do ul. Zielonej/ul.
Narutowicza

Jednostka /
grupa wniosków
Zarząd Zieleni Miejskiej

B

Harmonogram
II 2014 - przygotowanie
dokumentacji
III 2014 –wybór wykonawcy

Realizacja

W trakcie przygotowania procedura przetargowa

Legenda:
A – zadanie wyłonione do realizacji w drodze głosowania
B – zadania przeznaczone do realizacji w ramach rezerwy celowej 10 mln
C – zadania przeznaczone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na podstawie poprawek do budżetu na 2014 rok
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