SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA MAJ 2014 ROKU
Lp.

1.

2.

3.

4.

Numer i nazwa zadania
G0043 Zakup aparatu EEG
Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”

dla

G0039
Podniesienie
jakości
udzielanych świadczeń medycznych
poprzez zakup (doposażenie) w
sprzęt
medyczny
poradni
okulistycznej w Miejskiej Przychodni
„Dąbrowa”
G0044
Wymiana
nawierzchni
chodnikowej
wokół
budynku
Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”

G0010 Rozkwit Parku „Stawy Jana”

Jednostka /
grupa wniosków
Miejska Przychodnia
„Dąbrowa”

A
Miejska Przychodnia
„Dąbrowa”

B
Miejska Przychodnia
„Dąbrowa”

Harmonogram

Procedura przetargowa została zakończona
V 2014 – przeprowadzenie
i z dniem 27 maja 2014r. została podpisana umowa
procedury przetargowej
z dostawcą aparatu EEG.

Procedura przetargowa została zakończona
V 2014 – przeprowadzenie
i z dniem 27 maja 2014r. została podpisana umowa
procedury przetargowej
z dostawcą sprzętu okulistycznego.

V 2014 – ogłoszenie przetargu

Procedura przetargowa została zakończona
i z dniem 30 maja 2014r. została podpisana umowa
z Wykonawcą nawierzchni chodnikowej.

IV – V 2014 – uzyskanie
pozwolenia na budowę

W trakcie wykonywania projektu. Złożone zostało
zgłoszenie wykonywanych prac, oraz wystąpienie
na lokalizację celu publicznego.

V‐VI 2014‐ pozwolenie na
budowę

Podpisana umowa z projektantem, uzyskane
warunki zabudowy. Projekt jest w trakcie
przygotowania i będzie on podstawą do uzyskania
pozwolenia na budowę i późniejszej realizacji

V 2014‐ realizacja zadania

Ogłoszony został przetarg na zakup nawierzchni
(otwarcie ofert 6 czerwca). Nawierzchnia będzie
rozkładana po zamontowaniu nowych band na
lodowisku

B
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

A
5.

6.

P0117 Rozbudowa zaplecza
socjalnego na lodowisku przy ul. ks.
Popiełuszki
P0118 Zakup sportowej modułowej
nawierzchni syntetycznej na płytę
Lodowiska Retkinia

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

A
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

A

Realizacja

1|Strona

Lp.

7.

8.

9.

10.

11.

Numer i nazwa zadania
P0123 Wymiana band na lodowisku
przy ul. ks. Popiełuszki

L0149 Modernizacja obiektu
„Anilana” przy ul. Sobolowej

B0116 Remont łazienki dziecięcej w
Żłobku nr 27

L0095 Remont schroniska dla
zwierząt przy ul. Marmurowej

S0065 Projekt „Zielone ściany”

Jednostka /
grupa wniosków
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

12.

Realizacja

II‐VI 2014 – realizacja zadania

Wyłoniony wykonawca, podpisana z nim umowa.
Zadanie w trakcie realizacji – wg umowy ma być
wykonane do końca czerwca.

A

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

C

Miejski Zespół Żłobków

B
Schronisko dla zwierząt

A
Wydział Budynków
i Lokali

A
W0131 Rozbudowa placu zabaw PM
206

Harmonogram

Wydział Edukacji

A

V‐VII 2014‐ realizacja
inwestycji

V 2014‐ podpisanie umowy z
wykonawcą

W trakcie przygotowania jest opinia techniczna na
temat stanu niecki basenu. W trakcie realizacji jest
także modernizacja stacji uzdatniania wody,
podpisana została także umowa z firmą, która
wygrała przetarg na dostawę dodatkowych
urządzeń potrzebnych do prawidłowego działania
pływalni. Podpisana została również umowa
z wykonawcą remontu pozostałej części budynku
socjalno – administracyjnego – w pierwszym
tygodniu
czerwca
wykonawca
ma
zostać
wprowadzony na teren budowy.
W dniu 08.05.2014 roku podpisano umowę
z Wykonawcą.
Początek remontu – lipiec 2014r.

II – III kwartał 2014 – prace
remontowe,
zagospodarowanie terenu na
wybieg dla psów, zakup
wyposażenia
specjalistycznego do gabinetu
weterynaryjnego

Opracowano i przesłano zapytania ofertowe
do potencjalnych wykonawców. Trwa testowanie
oferowanej aparatury diagnostycznej.

V 2014 – zakończenie
realizacji

Prace wykonane i odebrane w dniu 6 maja br.

realizacja w trybie wydatków
bieżących

Rozpoczęcie kwiecień; zakończenie czerwiec
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Lp.
13.

Numer i nazwa zadania
P0012 Modernizacja ruchu
drogowego przed SP 11

Jednostka /
grupa wniosków
Wydział Edukacji

B

P0018 Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretynowej przy PG 24

15.

P0048 Remont Sali gimnastycznej w
SP 6

Wydział Edukacji

16.

S0008 Budowa boiska
wielofunkcyjnego sportowego o
sztucznej nawierzchni przy SP 70
W0026 „Razem po lekcjach” –
bezpłatne korepetycje szkolne – ul.
Pomorska 437

Wydział Edukacji

18.

W 0035 Ośrodek sportowo‐
rekreacyjny „Czwórka”

19.

W 0038 Remont szatni w SP 4‐ Al.
Piłsudskiego 101

20.

21.

W0094 Kompleks sportowo‐
edukacyjno‐przyrodniczy przy SP 149
z klasami integracyjnymi
W0085 Zagospodarowanie terenów
biologicznie czynnych, uzupełnienie
brakujących urządzeń rekreacyjno‐
sportowych. Lokalizacja –rejon ul. ks.
Wujaka, ul. Dostojewskiego, ul.
Ćwiklińskiej

Realizacja

V 2014 –konkurs ofert

Przeprowadzono konkurs ofert

V 2014 –ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu ‐ czerwiec

V 2014 – ogłoszenie przetargu

Ogłoszono przetarg

V 2014‐ ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu ‐ czerwiec

III‐XII 2014 – realizacja
projektu

Konkurs ofert ‐ czerwiec 2014.

V 2014‐ przygotowanie
dokumentacji

Dokumentacja wykonana

V 2014‐ przygotowanie
dokumentacji

Dokumentacja wykonana

V 2014 – ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu ok. 28.05.2014

V 2014‐ ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu ‐ czerwiec

Wydział Edukacji

14.

17.

Harmonogram

B
Wydział Edukacji

B
B
B
Wydział Edukacji

B
Wydział Edukacji

B
Wydział Edukacji

B
Wydział Edukacji

C
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Lp.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Numer i nazwa zadania
L0206 Zajęcia pozalekcyjne
rozwijające kreatywność . Warsztaty
prowadzone metodą „ Logo‐Logos”
lokalizacja – budynek Instytutu
Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18
G0020 Termomodernizacja Miejskiej
Przychodni „Tatrzańska”

W0119 Usunięcie śmieci z lasów, łąk i
innych terenów zielonych w Osiedlu
Nowosolna
B0042 Mały uśmiech Łodzi‐ poprawa
i budowa infrastruktury placów
zabaw na terenie dzielnicy Bałuty‐
tereny zielone Bałut
G0005 Rajski skwer‐ powróćmy do
natury, małe skwery pomiędzy
blokami mieszkalnymi
L0145 Utworzenie bezpłatnej, ogólno
miejskiej sieci bezprzewodowego
Internetu WiFi na terenie Miasta

Jednostka /
grupa wniosków
Wydział Edukacji

B
Wydział Gospodarki
Komunalnej

Harmonogram
V 2014‐ przeprowadzenie II
warsztatów dla młodzieży w
Instytucie Filozofii UŁ
Zadanie przekazane z WZiSS
V/VI 2014 – termin przetargu

A
Wydział Gospodarki
Komunalnej

A
Wydział Gospodarki
Komunalnej

B
Wydział Gospodarki
Komunalnej

B

W0007 Komputeryzacja i zakup
książek do bibliotek na Stokach

Przesunięcie terminu – I warsztaty odbędą się
w czerwcu 2014.
W ramach dotychczasowych działań WGK
opracował Program funkcjonalno – użytkowy
Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”. Obecnie trwają
prace przetargowe związane z wyłonieniem
wykonawcy robót w formule zaprojektuj – wybuduj.

IV/V 2014 ogłoszenie akcji,
uprzątnięcie zebranych śmieci

Zakończony I etap (uprzątnięcie śmieci i festyn dla
dzieci), w czerwcu zakończenie II etapu

V‐ 2014 – rozstrzygnięcie
przetargu na projekt
techniczny

14 maja 2014 r. została podpisana umowa
z wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego na opracowanie dokumentacji
projektowo‐kosztorysowej.

V 2014 – rozstrzygnięcie
przetargu na projekt

14 maja 2014 r. została podpisana umowa
z wykonawcą wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego na opracowanie dokumentacji
projektowo‐kosztorysowej

III/ VI 2014‐ Realizacja prac

Bieżąca realizacja zgodna z harmonogramem

I – XII 2014 – zakup
księgozbioru

W maju do obydwu filii na Stokach zakupiono
83 nowości na ogólną wartość 1.525,60 zł.
Od początku roku do 31 maja b.r. zakupiono
255 książek, 57 egz. audiobooków, na ogólną kwotę
8.311,25 zł co stanowi 33,2 % wykonania
finansowego zadania.

Wydział Informatyki

A
Wydział Kultury

28.

Realizacja

A

4|Strona

Lp.

29.

30.

Numer i nazwa zadania
P0068 Sportowe Smulsko ‐ boisko
wielofunkcyjne. Lokalizacja – działki
w obrębie P23: 362/180, 362/183,
91/3, 1756/8, 96/3.
L0168 Hospicjum Domowe dla dzieci

Jednostka /
grupa wniosków
Wydział Sportu

B
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

A
31.

32.

33.

34.

35.

L0074 Badania dzieci ze szkół
podstawowych i ćwiczeń
rehabilitacyjno‐korekcyjnych
L0160 „Clown Toto w szpitalu”
lokalizacja‐ szpitale dziecięce
B0048 Zakup elektronicznych tablic
informujących o czasie przyjazdu
tramwajów
P0039 Budowa parkingu
rowerowego „Sześciu wież”

P0073 Próg zwalniający na ul.
Waryńskiego

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

Harmonogram
V 2014 – przygotowanie
dokumentacji

Dokumentacja wykonana. Rozpoczęta procedura
przetargowa na wybranie wykonawcy robót
budowlanych.

III‐XII 2014 ‐ realizacja
zadania

Zadanie w trakcie realizacji przez Fundację GAJUSZ.

V‐XII 2014 ‐realizacja zadania

Zadanie w trakcie realizacji przez 7 miejskich
zakładów opieki zdrowotnej

III – X 2014 –realizacja
zadania

Zadanie w trakcie realizacji – zajęcia odbywają się
na oddziałach dziecięcych łódzkich szpitali.

III – VI 2014 – przygotowanie i
uzgodnienie projektu

W dalszym ciągu ogłoszenie przetargu jest
wstrzymane
do
czasu
ustalenia
jakie
oprogramowanie będzie obsługiwać Obszarowy
System Sterowania Ruchem.

II –VII 2014 –realizacja
zadania

Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert w czerwcu,
realizacja lipiec‐sierpień.

V 2014‐ realizacja zadania

Zadanie przygotowywane.
W czerwcu planowane są negocjacje cenowe
z wykonawcą oznakowania. Pozwoli to
na wykonanie oznakowania finansowanego
z
budżetu
obywatelskiego.
W
razie
ich pozytywnego zakończenia, próg powinien
zostać możliwie szybko zainstalowany.

C
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

B
Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

A

Realizacja
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Lp.

36.

37.

Numer i nazwa zadania
S0021 Modernizacja ul. 6‐go Sierpnia
między al. Kościuszki a ul.
Piotrkowską – woonerf
S0038 Wymalowanie śluz
rowerowych na terenie Śródmieścia

Jednostka /
grupa wniosków
Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

A
38.

39.

40.

41.

42.

W0066 Remont drogi dojazdowej do
ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka ‐remont
parkingów, remont chodników,
zmiana organizacji ruchu, wyniesione
przejście dla pieszych
W0080 Wymiana nawierzchni
asfaltowej na ulicach: Ćwiklińskiej,
Gorkiego, Gogola i ks. Wujaka
P0131 Remont i modernizacja kładki
nad torami kolejowymi, ul.
Srebrzyńska
S0042 Naprawa oraz przystosowanie
dla osób niepełnosprawnych oraz
wózków dziecięcych chodników w
okolicach Parku Staromiejskiego
B0068 Remont ul. Liściastej od ul.
Zgierskiej do al. Włókniarzy

Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

A
Zarząd Dróg
i Transportu

Harmonogram
II – X 2014 – realizacja zadania
w systemie zaprojektuj ‐
wybuduj

Prace w toku, zakończenie do 30 czerwca.

V 2014‐ podpisanie umowy z
wykonawcą

Zadanie przygotowywane.
Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju o odstępstwo od rozporządzeń
określających zasady oznakowania, pozwalające
wyznaczyć śluzy.

V 2014 – rozstrzygnięcie
przetargu

Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert 27.06.2014,
sprawdzenie ofert, prace od 15.06.2014

V 2014 – rozstrzygnięcie
przetargu

Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert 27.06.2014,
sprawdzenie ofert, prace od 15.06.2014

V 2014‐ ogłoszenie przetargu

Wykonanie projektu remontu kładki wraz
z uzgodnieniami z PKP potrwa do końca czerwca
2014 , ogłoszenie przetargu nastąpi w lipcu 2014 r.

V 2014‐ ogłoszenie przetargu

Ogłoszony przetarg, prace od września.

V 2014 – podpisanie umowy

Ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w czerwcu,
prace lipiec‐sierpień.

B
Zarząd Dróg
i Transportu

Realizacja

B
Zarząd Dróg
i Transportu

C
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Lp.

43.

44.

Numer i nazwa zadania
G0048 i G0125 Przejście dla pieszych
na ul. Bednarskiej na ul. Unickiej i ul.
Dygasińskiego

P0033 Budowa ulicy Poniatowskiego

Jednostka /
grupa wniosków
Zarząd Dróg
i Transportu

Harmonogram

V 2014‐ ogłoszenie przetargu

Ogłoszono przetarg na
otwarcie ofert 24 czerwca

V 2014 – podpisanie umowy

Ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w czerwcu,
prace lipiec‐listopad.

V 2014 – podpisanie umowy

Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert w czerwcu,
realizacja lipiec‐sierpień.

V 2014 – podpisanie umowy

Przygotowywanie dokumentacji
w trybie zaprojektuj i wybuduj

do

przetargu

V 2014 – podpisanie umowy

Przygotowywanie dokumentacji
w trybie zaprojektuj i wybuduj

do

przetargu

V 2014 – podpisanie umowy

Przygotowywanie dokumentacji
w trybie zaprojektuj i wybuduj

do

przetargu

V 2014 – podpisanie umowy

Przygotowywanie dokumentacji
w trybie zaprojektuj i wybuduj

do

przetargu

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
45.

46.

47.

48.

49.

G0126 Ustawienie separatorów oraz
ustawienie stojaków rowerowych w
okolicy Szkoły Podstawowej nr 162

Zarząd Dróg
i Transportu

C

W0014 Budowa i modernizacja
chodników wokół Szkoły
Podstawowej Nr 199 przy ul. Elsnera
8

Zarząd Dróg
i Transportu

W0017 Zagospodarowanie terenu
przed blokiem 447 i 448 przy ul.
Adwentowicza 6 i ul. Adwentowicza 8
wraz z budową miejsc parkingowych

Zarząd Dróg
i Transportu

W0029 Budowa chodnika na ul.
Lodowej na odcinku od nr 88 do nr
94 ul. Haska do ul. Lodowej
W0040 Budowa chodnika przy ul.
Milionowej na odcinku od ul. Haska
do ul. Lodowej

C
C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C

Realizacja
wykonanie

projektu,
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Lp.

50.

51.

Numer i nazwa zadania
W0046 Przygotowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie chodnika
wzdłuż ul. Grabińskiej
W0061 Wykonanie nawierzchni
asfaltowej na ul. Tołstoja

Jednostka /
grupa wniosków
Zarząd Dróg
i Transportu

Harmonogram

V 2014 – podpisanie umowy

Przygotowywanie dokumentacji
w trybie zaprojektuj i wybuduj

V 2014 – podpisanie umowy

Ogłoszony przetarg, otwarcie ofert w czerwcu,
realizacja lipiec‐sierpień.

V 2014 – wybór wykonawcy

W dniu 26.05.2014 r. został wyłoniony Wykonawca
robót budowlanych.

C
Zarząd Dróg
i Transportu

C
Zarząd Zieleni Miejskiej

52.

B0096 Rewitalizacja parku S.
Żeromskiego

53.

B0109 Rewitalizacja Parku im.
Mickiewicza (Julianowskiego) na
Bałutach

54.

S0055 Plac zasilany zabawą.
Lokalizacja Pasaż Rubinsteina

Zarząd Zieleni Miejskiej

55.

B0098 Odnowa Teofilowa: stwórzmy
nowy symbol osiedla w miejscu
byłego samolotu

Zarząd Zieleni Miejskiej

56.

S0063 Wyposażenie ul. Piotrkowskiej
w donice z drzewami na odcinku od
placu Wolności do ul. Zielonej/ul.
Narutowicza

A
Zarząd Zieleni Miejskiej

A
Zarząd Zieleni Miejskiej

A

B

B

Realizacja

V 2014‐ wybór wykonawcy
robót budowlanych dla części
zadania posiadającego
dokumentację
V 2014 – wybór wykonawcy
dokumentacji projektowej i
robót budowlanych wraz z
podpisaniem umowy
V 2014‐ wybór trzech
najlepszych prac
konkursowych, konsultacje
społeczne i wybór najlepszego
projektu przez mieszkańców
V 2014 –realizacja prac

do

przetargu

W dniu 02.04.2014 r. ogłoszono wybór Wykonawcy.
Umowa została podpisana 16.04.2014 r.,18.04.2014
r. przekazano teren budowy Roboty rozpoczęte
14.05.2014 r.
W dniu 19.05.2014 r. podpisano umowę
z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji
dokumentacji – 2 m‐ce od daty podpisania. Po
opracowaniu dokumentacji, zostanie wybrany
wykonawca robót budowlanych.
Wybrano 3 najlepsze prace konkursowe, spośród
których mieszkańcy osiedla w głosowaniu
internetowym wybrali najlepszy projekt. W dniu
26.05.2014 r. ogłoszono wyniki konkursu na stronie
internetowej ZZM.
Donice ustawiono na ul. Piotrkowskiej w dniu
22.05.2014 r. br., na odc. od placu Wolności do ul.
Więckowskiego, w celu uzyskania odpowiedniego
zagęszczenia drzew. Trwa bieżące utrzymanie
drzew i donic.
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Lp.
57.

Numer i nazwa zadania
B0141 Uzupełnienie szpaleru drzew
przy ul. Fiołkowej

Jednostka /
grupa wniosków
Zarząd Zieleni Miejskiej

B

Harmonogram
V 2014 – zakończenie prac

Realizacja
Zadanie zostało zrealizowane pod koniec kwietnia
br.
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