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

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Zielone ekologiczne przystanki w Śródmieściu

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Zielone ekologiczne przystanki w Śródmieściu.
 

DODATKOWE LOKALIZACJE

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Szczegółowe lokalizacje przystanków pozostawiam do decyzji odpowiednich komórek - powyżej podaję przykładową
lokalizację: przystanki przy Legionów/Zachodnia

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Szczegółowe lokalizacje przystanków pozostawiam do decyzji odpowiednich komórek - powyżej podaję przykładową
lokalizację: przystanki przy skrzyżowaniu ulic Legionów/Zachodnia.

 

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

„Zielone ekologiczne przystanki w Śródmieściu” to specjalne stelaże obsadzone roślinami wieloletnimi, specjalnie
dobranymi do warunków miejskich, suszoodpornych. „Zielony przystanek" to dach roślinny i roślinne ściany z pnączy.
Korzyści płynące z takiego przystanku to: – wprowadzanie zieleni tam, gdzie jej najczęściej najbardziej brakuje; – poprawa
mikroklimatu, wilgotności i jakości powietrza, a w efekcie lepsze samopoczucie, zwłaszcza dla osób z chorobami układu
oddechowego, starszych i dzieci; – obniżenie temperatury nawet o 7°C (to o tyle ważne, że w słoneczny dzień dachy w
tradycyjnym przystanku rozgrzewają się nawet do 45°C). – zatrzymanie nawet 90% spadającego na dach przystanku
deszczu (woda będzie też gromadzona w skrzyni pod przystankiem i wykorzystywana do nawadniania pnączy na ścianie). –
większa ochrona ptaków, które nie są tak narażone na kolizję z szybą. Przykłady realizacji takiego projektu w Białymstoku
ze źródeł internetowych ogólnodostępnych: https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/dostawa-i-montaz-trzec
h-wiat-przystankowych-na-terenie-miasta-bialegostoku-do-zadania-zielone-przystanki-wraz-z-pielegnacja-posadzonych-
roslin.html https://24kurier.pl/ekurier-archiwum/zielone-przystanki-dla-szczecina/ https://www.bip.bialystok.pl/postepowani
a/zamowienia/dostawa-i-montaz-trzech-wiat-przystankowych-na-terenie-miasta-bialegostoku-do-zadania-zielone-przystanki-
wraz-z-pielegnacja-posadzonych-roslin.html

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

„Zielone ekologiczne przystanki w Śródmieściu” to specjalne stelaże obsadzone roślinami wieloletnimi, specjalnie
dobranymi do warunków miejskich, suszoodpornych. „Zielony przystanek" to dach roślinny i roślinne ściany z pnączy.
Korzyści płynące z takiego przystanku to: – wprowadzanie zieleni tam, gdzie jej najczęściej najbardziej brakuje; – poprawa
mikroklimatu, wilgotności i jakości powietrza, a w efekcie lepsze samopoczucie, zwłaszcza dla osób z chorobami układu
oddechowego, starszych i dzieci; – obniżenie temperatury nawet o 7°C (to o tyle ważne, że w słoneczny dzień dachy w
tradycyjnym przystanku rozgrzewają się nawet do 45°C); – zatrzymanie nawet 90% spadającego na dach przystanku
deszczu (woda będzie też gromadzona w skrzyni pod przystankiem i wykorzystywana do nawadniania pnączy na ścianie); –
większa ochrona ptaków, które nie są tak narażone na kolizję z szybą. Przykłady realizacji takiego projektu w Białymstoku
ze źródeł internetowych ogólnodostępnych: https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/dostawa-i-montaz-trzec
h-wiat-przystankowych-na-terenie-miasta-bialegostoku-do-zadania-zielone-przystanki-wraz-z-pielegnacja-posadzonych-
roslin.html https://24kurier.pl/ekurier-archiwum/zielone-przystanki-dla-szczecina/ https://www.bip.bialystok.pl/postepowani
a/zamowienia/dostawa-i-montaz-trzech-wiat-przystankowych-na-terenie-miasta-bialegostoku-do-zadania-zielone-przystanki-



wraz-z-pielegnacja-posadzonych-roslin.html
 

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. 1. konstrukcja wiaty przystankowej będąca osłoną dla
pasażerów (x4)

80 000.00 zł

2. 2. zintegrowany z konstrukcją wiaty zielony dach
retencyjny (x4)

20 000.00 zł

3. 3. zintegrowany z konstrukcją wiaty system
retencjonowania wody (x4)

30 000.00 zł

4. 4. zintegrowana z konstrukcją wiaty zielona ściana
będącą wypełnieniem trzech segmentów tylnej ściany
konstrukcji wiaty przystankowej (x4)

20 000.00 zł

5. 5. donica z roślinnością o wymiarach i gatunkach roślin
uzgodnionych gatunkowo ze specjalistami (x4)

30 000.00 zł

6. 6. dodatkowy pas roślin (pnących i suszoodpornych) za
przystankiem, uzgodniony co do rozmiaru i doboru
gatunkowego ze specjalistami (x4)

20 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 200 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. wiata przystankowa (wiata, zielony dach, donice,
nasadzenia, demontaż starych wiat) (x4)

400 000.00 zł

2. dokumentacja 20 000.00 zł

3. pielęgnacja 15 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 435 000.00 zł
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