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W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Wyznaczenie przejazdu dla rowerów przez ul. Przybyszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Lodową.

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Wyznaczenie przejazdu dla rowerów przez ul. Przybyszewskiego, na skrzyżowaniu z ul. Lodową.
 

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Uzupełnienie skrzyżowania Przybyszewskiego i Lodowej o brakujący przejazd dla rowerów Obecna szerokość przejścia dla
pieszych (uwzględniając obrzeże) wynosi 4 m. W celu wyznaczenia przejazdu pieszo-rowerowego o minimalnej
obowiązującej szerokości, należy poszerzyć całość przejścia o 30 cm. W tym celu założono: rozbiórkę obrzeży od strony
zachodniej, ułożenie obrzeży według nowego śladu, ułożenie nawierzchni chodnikowej z materiałów staroużytecznych,
przełożenie płytek wskazowych dla niedowidzących, wykonanie nawierzchni asfaltowej dojeździe do przejazdu,
przesunięcie słupów sygnalizacji świetlnej. UWAGA: Jeżeli pętle indukcyjne nie zostały jeszcze wykonane i możliwe jest ich
odsunięcie lub możliwe jest wykonanie pełnego przejścia i przejazdu w formie 4+3 m, bez wykonywania jakichkolwiek
robót drogowych, to proszę o przyjęcie takiego wariantu do wykonania. W tym przypadku będzie należało zmienić obszar
nawierzchni do przełożenia.

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Uzupełnienie skrzyżowania Przybyszewskiego i Lodowej o brakujący przejazd dla rowerów. Obecna szerokość przejścia dla
pieszych (uwzględniając obrzeże) wynosi 4 m. W celu wyznaczenia przejazdu pieszo-rowerowego o minimalnej
obowiązującej szerokości, należy poszerzyć całość przejścia o 30 cm. W tym celu założono: rozbiórkę obrzeży od strony
zachodniej, ułożenie obrzeży według nowego śladu, ułożenie nawierzchni chodnikowej z materiałów staroużytecznych,
przełożenie płytek wskazowych dla niedowidzących, wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojeździe do przejazdu,
przesunięcie słupów sygnalizacji świetlnej. UWAGA: Jeżeli pętle indukcyjne nie zostały jeszcze wykonane i możliwe jest ich
odsunięcie lub możliwe jest wykonanie pełnego przejścia i przejazdu w formie 4+3 m, bez wykonywania jakichkolwiek
robót drogowych, to proszę o przyjęcie takiego wariantu do wykonania. W tym przypadku będzie należało zmienić obszar
nawierzchni do przełożenia.

 

RODZAJ ZADANIA

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

OSIEDLOWE - Widzew - Zarzew ( 593 000 zł )

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )
 

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Rozbiórka nawierzchni chodnikowej oraz wskazującej 3 000.00 zł



wraz z obrzeżami 60 mkw i 18 mb

2. Nawierzchnia wskazująca z materiałów staroużytecznych
23 mkw

2 300.00 zł

3. Nawierzchnia asfaltowa przejazdu rowerowego 37 mkw 5 500.00 zł

4. Malowanie 51 mkw 1 800.00 zł

5. Przesunięcie słupów sygnalizacyjnych 4 szt 2 000.00 zł

6. Obniżenie krawęźników 4 szt 2 000.00 zł

7. Wymiana krawęźników 4 szt 2 000.00 zł

8. Nawierzchnia chodnikowa z materiałów
staroużytecznych 6 mkw

1 500.00 zł

9. Obrzeża z materiałów staroużytecznych 18mb oraz
nowych 8mb

3 500.00 zł

10. Projekt 2 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 25 600.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. koszt projektu i realizacji robót 150 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 150 000.00 zł
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