
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S082WS

DSR-BAM-IV.3020.14.082.2021

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

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Mini Park Wierzbowa: Przebudowa osiedla Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa. Etap nr 2. Kontynuacja zadania z BO
2019/2020 wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa)

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Mini Park Wierzbowa: Oświetlenie placu zabaw i parku, zielone parkingi. Przebudowa osiedla Wierzbowa – Pomorska –
Źródłowa. Etap nr 2. Kontynuacja zadania z BO 2019/2020 dla tej części osiedla
(https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa)

 

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Projekt jest kontynuacją zadania z BO 2019/2020 i obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ
drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc parkingowych, oświetlenia, małej architektury i inwentaryzacji zieleni oraz
zmiany lokalizacji pergolii na śmieci wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Projekt jest kontynuacją zadania z BO 2019/2020 i obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ
drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc parkingowych, oświetlenia, małej architektury i inwentaryzacji zieleni oraz
zmiany lokalizacji pergolii na śmieci wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla DODATKOWE INFORMACJE
O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki): S2-96/69 DODATKOWE LOKALIZACJE Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa
– Pomorska - Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94,96, 96A). Nr
działki: S2-96/69. Dzielnica: Śródmieście-Wschód w tym teren realizacji I etapu ,Mini Park Wierzbowa” nie wchodząc w
gwarancję i w przebieg realizacji zadania obecnie realizowanego w 2021r. z BO 2019/2020 pt: S050WS - Mini Park
Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap. 

 

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ
drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc
parkingowych, oświetlenia, małej architektury i
inwentaryzacji zieleni oraz zmiany lokalizacji pergolii na
śmieci,

10 000.00 zł

2. Odnowa chodników i budowa nowych ciągów pieszych 500 000.00 zł

3. Likwidacja nieużywanych lub zbędnych chodników 10.00 zł

4. Budowa zielonych parkingów, pokrytych trawą na
terenach ziemistych

10.00 zł

5. Wymalowanie linii parkowania na terenach betonowych 10.00 zł

6. Demontaż istniejaych pergolii i budowa nowych, 10.00 zł



ujednoliconych o poprawionej funkcjonalności .

7. Odnowa zieleni – drzew, krzewów,kwiatów i trawy 10.00 zł

8. Pozostałe prace związane z odnową osiedla wg koncepcji
z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla

10.00 zł

9. Tablica informacyjna 10.00 zł

ŁĄCZNIE: 510 070.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ
drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc
parkingowych, oświetlenia, małej architektury i
inwentaryzacji zieleni oraz zmiany lokalizacji pergolii na
śmieci)..

25 000.00 zł

2. Inspektor nadzoru 10 000.00 zł

3. Budowa zielonych parkingów, pokrytych trawą na
terenach ziemistych, zapewniających najbardziej
efektywne parkowanie aut (np.: nawierzchnia z geokrat
trawnikowych: przygotowanie terenu, osadzenie krat
trawnikowych, zabezpieczenie terenu, zasianie trawy).

200 000.00 zł

4. Wymalowanie i przygotowanie podłoża w istniejącej
strefie parkowania na terenach asfaltowych i betonowych
zapewniające najbardziej efektywne parkowanie
samochodów.

4 500.00 zł

5. Oświetlenie - wybudowanie - 5 szt. lamp
oświetleniowych wokół terenu obejmującego uzgodnioną
realizację dla I etapu ,Mini Park Wierzbowa” i na terenie
realizacji I etapu ,Mini Park Wierzbowa” nie wchodząc w
gwarancję i w przebieg realizacji zadania obec

50 000.00 zł

6. Stojak na rowery dwustrony- 8 szt. 11 000.00 zł

7. Słupki blokujace 40 szt. 6 000.00 zł

8. Ławki wraz z utwardzeniem terenu. 11 000.00 zł

9. Kosz na psie odchody 3 szt. 3 000.00 zł

10. Kosz parkowy 3 szt. 4 500.00 zł

11. Odnowa zieleni – drzew, krzewów, kwiatów i trawy
(nowe nasadzenia) i przedepty wg koncepcji będącej
kontynuacją I etapu projektu min ,,Park Wierzbowa"

5 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 330 000.00 zł
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