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VII edycja

Nazwa zadania Koszt Stan realizacji

Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 48 621,05 zł.

Wyremontujmy 
kazimierskie chodniki

 420 600,00 zł Zadanie zrealizowane – w zakresie remontów chodników w 
ul. Estery i Mostowej - w trakcie odbioru końcowego i 
rozliczania.

Oświetloną Rozrywką do 
Parku Reduta

 138 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie 
zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 105 
903,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.

Chodnik przy ulicy 
Łokietka

 350 000,00 zł Zlecono program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla 
realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj - z 
terminem wykonania do 15.05.2021 r.

Rewitalizacja Alei 
Słowackiego 3.0

 40 000,00 zł 
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115000 złWrocław ma krasnale, 
Kraków może mieć smoki- 
smocza trasa

Zmiana realizatora zadania - ZDMK i Wydział ds. Turystyki 
UMK. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z Wydziałami UMK 
- Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem 
ds. Turystyki, Wydziałem Komunikacji Społecznej - celem 
określenia sposobu jego realizacji.

Dolina Rudawy dla 
pieszych i rowerzystów!

 104 200,00 zł W dniu 09.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację 
zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wpłynęła tylko 
jedna oferta - przetarg został unieważniony. W dniu 
06.05.2021 r. ogłoszono ponowne postępowanie.

Wyremontujmy chodniki 
na Zwierzyńcu!

124 000,00 zł Budowa chodnika przy ul. Olszanickiej – zadanie 
inwestycyjne. W dniu 07.04.2021 przetarg na opracowanie 
projektu został unieważniony. W dniu 22.04.2021 ogłoszono 
przetarg ponownie - otwarcie ofert odbyło się 30.04.2021 r. 
Wpłynęły 2 oferty, trwa weryfikacja formalno-prawna.

240 000,00 zł W ramach bieżącego utrzymania – remont chodnika przy ul. 
Dunin-Wąsowicza – zlecony do realizacji, planowany termin 
zakończenia prac 30.07.2021 r.
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129000 zł

Nowe chodniki dla 
Przegorzał, Woli 
Justowskiej i Olszanicy

 445 000,00 zł Zadanie zlecone do realizacji - w zakresie remontów 
chodników przy ul. Modrzewiowej oraz Jodłowej - 
planowany termin zakończenia prac 31.07.2021 r.

Do Wilgi - promenada 
spacerowa etap II

 160 000,00 zł W dniu 07.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na 
opracowanie projektu i realizację zadania. W dniu 
29.04.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na kwotę: 126 567 zł. 
Uwaga: zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji V.

Remonty chodników ul. 
Merkuriusza, Osterwy, 
Żelazowskiego i ulicy 
Niewodniczańskiego

 290 000,00 zł Zadanie  w trakcie realizacji - planowany termin 
zakończenia prac 30.05.2021 r.

Oświetlenie przejść dla 
pieszych.

 160 000,00 zł W dniu 07.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na 
opracowanie projektu i realizację zadania. W dniu 
29.04.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na kwotę: 118 203  
zł.

Smoczy szlak na wzór 
Wrocławskich Krasnali - 
smok co krok

Zmiana realizatora zadania - ZDMK i Wydział ds. Turystyki 
UMK. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z Wydziałami UMK 
- Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem 
ds. Turystyki, Wydziałem Komunikacji Społecznej - celem 
określenia sposobu jego realizacji.
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Bezpieczna zebra

Zielona Aleja, Myśliwska- 
Ks.Turka

 290 000,00 zł Przygotowano materiały niezbędne celem udzielenia 
zamówienia publicznego -  w trakcie ogłaszania przetargu.

Nowe życie kolorowych 
schodów – do 3 x sztuka

10 000,00 zł Remont schodów - zadanie zlecone do  realizacji - 
planowany termin zakończenia prac - 31.05.2021 r.

 14 000,00 zł Zadanie będzie zlecone do realizacji - po opracowaniu i 
przesłaniu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK 
opracowanych i zatwierdzonych projektów zmian organizacji 
ruchu.

Bezpieczna droga na Plac 
Bieńczycki

 90 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie 
zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 79 089,00 
zł. Termin realizacji do 30.11.2021 r.

Doświetlenie chodnika 
prowadzącego do Szpitala 
Rydygiera

 70 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na wykonanie 
zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 63 837,00 
zł.  Termin realizacji do 30.11.2021 r.
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VI edycja

Nazwa zadania Koszt Stan realizacji

Chodnik przy Kwartowej

Budowa chodnika przy ul. 
Łuczanowickiej o dł. ok. 
180 m.b.

 210 000,00 zł W dniu 12.04.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne w 
trybie podstawowym na opracowanie projektu - otwarcie 
ofert odbyło się 20.04.2021 r. Przetarg został unieważniony. 
W dniu 10.05.2021 r. ogłoszono ponowne postępowanie.

Grębałowska od nr 64 - do 
nr 78 Remont Nakładki 
Asfaltowej

 160 000,00 zł Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 117 626,20 zł.

 98 000,00 zł Z uwagi na unieważnione postępowanie przetargowe - w 
dniu 13.04.2021 r. ogłoszono przetarg ponownie - otwarcie 
ofert odbyło się 21.04.2021 r.- wpłynęły 2 oferty - trwa 
weryfikacja formalno-prawna złożonych ofert.

Łączymy dzielnice – 
budowa podestu wzdłuż 
ulicy Na Błonie

 337 760,00 zł Zadanie w trakcie realizacji - w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej. 
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Suchą nogą do tramwaju  410 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej  - termin opracowania projektu 
do 08.07.2021 r.

Budowa chodnika 
prowadzącego od 
przystanku do przedszkola

 89 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej - termin opracowania projektu do 
31.05.2021 r.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy 
Sołtysowskiej

 189 000,00 zł W trakcie przygotowania materiałów niezbędnych celem 
udzielenia ponownie zamówienia publicznego na 
opracowanie projektu - podpisanie nowej umowy możliwe 
po rozwiązaniu pierwszej umowy i jej rozliczeniu.

Ścieżka rowerowa na 
wjeździe w ul. 
Medweckiego od zachodu

 172 500,00 zł Przygotowano materiały niezbędne celem udzielenia 
zamówienia publicznego -  w trakcie ogłaszania przetargu.

Budowa chodnika wzdłuż 
ul. Lubockiej

200 730 zł Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania do 23 
maja 2021 r.
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V edycja

Nazwa zadania Koszt Stan realizacji

III edycja

Nazwa zadania Koszt Stan realizacji

Do Wilgi - promenada 
spacerowa, wykonanie 
oświetlenia

 72 000,00 zł W dniu 07.04.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na 
opracowanie projektu i realizację zadania. W dniu 
29.04.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na kwotę:126 567 zł. 
Uwaga : zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji 
VII.

Przedłużenie ścieżki 
rowerowej wzdłuż alei 
Solidarności

 440 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji - w trybie zaprojektuj i zbuduj. 
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