
















P0005

NAZWA PROJEKTU: Rolkowa Trasa Średnicowa wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej

DZIELNICA: Projekt ogólnomiejski

WARTOŚĆ PROJEKTU BRUTTO (wg wniosku): 391 457,00 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU BRUTTO (po weryfikacji): 310 360,00 zł

MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU DLA KATEGORII: 500 000,00 zł

STATUS WNIOSKU: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania

TREŚĆ OCENY
Zakres rzeczowy wniosku P0005 (budowa trasy rolkowej / rowerowej pomiędzy ulicą Wolności i DTŚ na odcinku: od granicy 

z miastem Ruda Śląska do ul. Lompy - długość ok. 1 700 m) pokrywał się z zamierzeniem inwestycyjnym zaplanowanym do 

realizacji w związku z budową centrum handlowego IKEA. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję 

zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa istniejęcego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

902 w km 14+837,00 wraz z przyległą infrastrukturą drogową w Zabrzu". W ramach tej inwestycji zaprojektowano 

infrastrukturę rowerową , która przebiega po południowej stronie DTŚ na odcinku ul. Wolności  (od sklepu Lidl do ul. Lompy).

Inwestroem powyższego zadania jest Miasto Zabrze - MZDiII w Zabrzu, w imieniu którego (na podstawie podpisanych 

porozumień) realizatorem inwestycji jest firma IKEA. Zakłada się, że roboty drogowe będą realizowane w roku 2018.

Wobec powyższych okoliczności odbyło się spotkanie z autorem projektu, na którym omówiono w/w zagadnienia. Ustalono, że 

racjonalnym będzie ograniczenie zakresu rzeczowego wniosku do budowy trasy rolkowej od granicy z miastem Ruda Śląska do 

miejsca przebudowy układu drogowego ― na wysokości sklepu Lidl przy ul. Wolności.

W zakresie wyceny zmodyfikowanego projektu:

   ― Obliczenia oparto na zaktualizowanej długości trasy rolkowej, która wynosi ok. 900 metrów.

   ― Koszt prac projektowych oszacowano na 20 tys. zł. Na rynku usług projektowych obserwuje się wzrost cen. Koszt nadzoru 

inwestorskiego oszacowano na 15 tys. zł.

   ― Założono rezerwę 50 000 zł na "roboty dodatkowe", które mogą wyniknąć z potrzeby wykonania ewentualnych 

zabezpieczeń / kolizji sieci, oznakowania i zabezpieczenia trasy lub dostosowania do rozwiązań przyjętych dla inwestycji 

realizowanej przez firmę Ikea w części dotyczącej infrastruktury rowerowej. 

    ― Łączna wartość szacunkowa projektu wynosi wg oceny MZDiII 310 360 zł.


