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INFORMACJE OGÓLNE

”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Maszewo w
roku 2016”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Maszewo
Maszewo 71
66-614 Maszewo
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Maszewo w roku 2016
2. Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV 45262660-5 -Usuwanie azbestu

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Maszewo w roku 2016 w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW w
Zielonej Górze przy udziale środków NFOŚiGW w ramach programu pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest w 2016 r. z terenu Gminy Maszewo, powiat krośnieński,
woj. lubuskie"
4. Wykaz nieruchomości objętych zadaniem stanowi załącznik nr 4 .
3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymogi:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. O zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
zrealizowali z należytą starannością przynajmniej dwie roboty zbliżone zakresem do
robót objętych przedmiotem zamówienia, czyli związane z usuwaniem azbestu i
wyrobów zawierających azbest o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 20.000,00
zł brutto. Na potwierdzenie przedmiotowego warunku Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 2);
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
3) dysponują potencjałem technicznym. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca,
który dysponuje lub będzie dysponował sprzętem, narzędziami i urządzeniami
niezbędnymi do wykonania zamówienia. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Na potwierdzenie przedmiotowego warunku Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 2);
5) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oświadczenie Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 sierpnia 2016 roku.
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy przesłać/składać w siedzibie Zamawiającego w Maszewie , Maszewo 71
66-614 Maszewo
2. Termin przesłania/składania ofert upływa w dniu 20.05.2016r. o godz. 12.00.
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.
3) Wszystkie formularze tj. załączniki od 1 do 3 zostaną wypełnione przez Wykonawców
ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie
dotyczy Wykonawcy – wpisuje on „nie dotyczy”.
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Powinna być napisana
na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym
atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
5) Jeżeli jakiś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest
sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku
obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
6) Oferta winna być sporządzona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
7) Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia i dokumenty tj. zał. od 1-3 muszą być
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty
zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z
postanowieniami umowy spółki.
8) W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż
wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne
pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 7.
9) Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo
opatrzone pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.
10) Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez
osoby wskazane w pkt 7 albo pkt 8. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za
nieistniejącą.
11) Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Wykonawca może przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

a) w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien
dokumenty te złożyć.
Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu do
składania ofert.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Pod pojęciem ceny oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
2. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Informacji
ogólnych oraz opisu przedmiotu zamówienia a także obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT od towarów i usług, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Oferowana cena powinna obejmować
ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
4. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio
wynikających z Informacji ogólnych i załączników oraz koszty robót nie ujętych w ww.
dokumentach, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczególności:
1) wszystkich robót przygotowawczych i prac porządkowych;
2) zorganizowania, utrzymania zaplecza terenu prac;
3) właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót
4) koszty demontażu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
5) wszelkie opłaty, narzuty, podatki itp.;
6) koszty związane z odbiorami wykonanych robót;
7) wykonania dokumentacji powykonawczej;
8) inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.
5. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków
placu budowy, stanu istniejącego obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem
prac będących przedmiotem zamówienia, celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość
roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów
niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały
w załączniku nr 3 (wzór umowy).
8. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami, oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:

1) Kryterium cena oferty 100%:
Obliczana będzie według wzoru:

P = (Cmin/C) × W

gdzie:
P
Cmin
C
W

– ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,
– cena brutto najtańszej oferty,
– cena brutto rozpatrywanej oferty,
– waga kryterium – cena oferty (W=100).

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1) Zamawiający poinformuje Wykonawców o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty poprzez przesłanie informacji faksem i na adres pocztowy wskazany w
Formularzu ofertowym.
2) Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie podpisania umowy.
3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym
załącznik nr 3.
4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
5) Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania w całości lub w części
podwykonawcy

Uwagi końcowe:
Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawioną.

10. ZAŁĄCZNIKI:
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór umowy
Wykaz posesji objętych zadaniem

- załącznik nr 1;
- załącznik nr 2;
- załącznik nr 3.
- załącznik nr 4

Załącznik nr 1
............................................
Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy
Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn : Realizacja gminnego programu
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maszewo w roku
2016.
Oferujemy wykonanie robót na warunkach podanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia za cenę :
Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie cementowo - azbestowych płyt falistych
stanowiących głównie pokrycia dachowe, w ilości ok 843 m2
Demontaż
Transport
Unieszkodliwienie

………………………………………..zł netto
…………………....................... zł netto
…………………....................... zł netto

Cena netto ................................... ..
Vat
…………………………………..
Cena brutto .....................................
Jednostkowy koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia za 1 m2 ........................... zł brutto
załadunek, transport i unieszkodliwienie eternitowych płyt falistych złożonych na posesjach , w ilości
ok 146,00 m2
Transport
Unieszkodliwienie

…………………....................... zł netto
…………………....................... zł netto

Cena netto ................................... ..
Vat
…………………………………..
Cena brutto .....................................
Cena jednostkowa za 1 m2 .....................zł brutto
Cena ofertowa za całość zamówienia
Cena netto ................................... ..
Vat
…………………………………..
Cena brutto .....................................
Cena jednostkowa za 1 m2 .....................zł brutto
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych
określonymi w nim zasadami postępowania,
Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w terminie 14 dni
od ogłoszenia wyboru oferenta.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, dokonaliśmy wizji w terenie,
posiadamy wszelkie informacje do przygotowania oferty, wykonania przedmiotu zamówienia i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (załącznik nr 3) i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
Cena została wyliczona w oparciu o: ........................................................................................
i zawiera wszystkie nośniki kosztów,
Termin wykonania zamówienia: ..../...../2016 r.
Okres gwarancji (min 60 miesięcy) .......................................
Numer naszego konta bankowego: ..............................................................................
Załącznikami do niniejszej oferty są:
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g)
Podpisano:

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: Realizacja programu
usuwania azbestu, oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maszewo w roku
2016 .
Ja/my (imię nazwisko) ..................................................................................................................
zamieszkały ...................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy) ...................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ........................................................ w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że:

1) Posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadam (y) wiedzę i doświadczenia.
Lp

Zakres podobnych prac
wykonanych przez Wykonawcę

Termin
wykonanych prac

Wartość
wykonanych prac

Zamawiający

1
2

3) Dysponuję (my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.

4) Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................
(miejscowość , data)

…………………………………………….............
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji firmy )

Załącznik nr 3

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE nr .........................
zawarta w dniu............................. roku w Maszewie pomiędzy:
Gminą Maszewo z siedzibą : Maszewo 71, 66-614 Maszewo, zwaną dalej „Zamawiającym"
i reprezentowaną przez:
Dariusz Jarocińskiego – Wójta Gminy Maszewo
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Weroniki Barbary Filipek
a firmą............................................... .....................................................,
zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez:
.................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Maszewo w 2016 roku.
Usługa demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest będzie
realizowana na posesjach prywatnych i gminnych na terenie Gminy Maszewo zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 4. Przewiduje się unieszkodliwienie ok. 1000 m2 płyt cementowo azbestowych
falistych stanowiących głównie pokrycia dachowe, z czego 843 m2 jest zamontowana na dachach i
przewidziana do rozbiórki oraz 146 m2 jest zdemontowane i złożone na posesjach zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 4 . Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie:
- demontażu płyt cementowo-azbestowych z dachów budynków na terenie Gminy Maszewo.
- pakowanie, załadunek i transport zdjętych płyt cementowo-azbestowych, płyt zdjętych z dachów
przez właścicieli w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe i ich unieszkodliwienie na
przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych.
- prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu
Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu realizacji, wykaz nieruchomości do
wykonania usługi zawiera załącznik nr 4,
Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania
wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać
stosowne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, oraz decyzję
zatwierdzająca program gospodarki odpadami. Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie
odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest.
Udokumentowanie unieszkodliwienia następuje na podstawie karty przekazania odpadów na legalne
składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest ,(dokumenty te będą załącznikiem
końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym)
Wykonawca podpisuje protokół odbioru prac z właścicielem nieruchomości na której wykonał usługę,
(dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym) zawierający
oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i polityki Społecznej z 2.04.2004 w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Dz. U Nr 71 poz. 649
Końcowy protokół odbioru zadania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie stwierdzał;
a) ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych płyt tj. powierzchnia w m2 oraz Mg
b) ilość płyt unieszkodliwionych, zdjętych przez właścicieli posesji w okresie poprzedzającym
postępowanie przetargowe tj. powierzchnia w m2 oraz Mg

c) fakt należytego wykonania prac demontażowych, w przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie
robót Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie określonym w protokole.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego
efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące
trudności i nieprzewidziane okoliczności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
§ 2.
1.

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz

realizację umowy są:
z ramienia Zamawiającego: Przemysław Waszkiewicz tel 68 383 5000 w 23
z ramienia Wykonawcy: ..........................................................................
2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi opisanej w § 1
przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowioną w ust. 1 osobę.
§ 3.
Umowa zostaje zawarta na okres trwania umowy, tj. od dnia podpisania do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
§ 4.
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług.
2. Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędne materiały sprzęt.
3. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie : ...........................................
§ 5.
1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów
i informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 umowy.
§ 6.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy
§ 7.
Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie
Wynagrodzenie ..................... zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ............... Łącznie
wynagrodzenie brutto wynosi ................... ,
słownie: ...................................................................
W przypadku zmiany zakresu zadania, kwota wynagrodzenia zostanie proporcjonalnie zwiększona lub
zmniejszona wg iloczynu stawki określonej w formularzu ofertowym i różnicy między ilością wyrobów
azbestowych wskazanych do utylizacji w załączniku nr 4 a stanem faktycznym usuniętych wyrobów.
Sytuacja taka wymaga sporządzenia Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym przed wykonaniem prac.

Podstawą do obliczenia tej różnicy

będą

karty przekazania odpadu i protokoły odbioru robót

Wykonawcy z Właścicielami posesji określające ilość m2, Mg i zakres prac.
Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, numer
konta:...........................................................................................................................
Termin

zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.
§ 8.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1.

W wysokości 5 % wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. W wysokości 0,1 % wartości umowy brutto, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w
przekroczeniu terminów określonych w § 3 liczone za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych bezpośrednio z faktur wystawionych przez
Wykonawcę.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10.
1.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego i likwidacyjnego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.
§ 12.
Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 13.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

Załącznik nr 4

Wykaz nieruchomości objętych programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Maszewo w 2016 roku .

Nr działki / obręb
93/7, obr. Radomicko
156, obr. Połęcko
101, obr. Połęcko
44/1, obr. Skarbona
266/4, obr. Rybaki
45, obr. Skórzyn
89/33, obr. Trzebiechów
2, obr. Radomicko
59/1, obr. Gęstowice
174, obr.Połęcko
110/1 obr. Korczyców

Razem :

Rodzaj wyrobu zaw.
Azbest
Płyta falista – do
demontażu
Płyta falista zdemontowany
Płyta falista – do
demontażu
Płyta falista – do
demontażu
Płyta falista - do
demontażu
Płyta falista – do
demontażu
Płyta falista - do
demontażu
Płyta falistazdemontowany
Płyta falista- do
demontażu
Płyta falista- do
demontażu
Płyta falista- do
demontażu –

Ilość m2
35,00
110,00
60,00
60,00
130,00
150,00
170,00
36,00
70,00
33,00
135,00

989,00 m2

