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Międzylesie, dnia 02.06.2022 r. 

ITiG.271.15.2022 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy zapytania: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Międzylesie - 2022”. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zasad postępowania o 

zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł netto w jednostkach gminy 

Międzylesie 

 

Wniosek z dnia 01.06.2022 r. 

 

Pytanie nr 1 

Ile posesji jest objętych demontażem, transportem i unieszkodliwieniem a ile tylko transportem i 

unieszkodliwieniem? 

 

Odpowiedź:  

Liczna posesji z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem – 1 

Liczba posesji z transportem i unieszkodliwieniem - 12 

 

 

Pytanie nr 2 

Ile z budynków objętych demontażem to budynki mieszkalne a ile gospodarcze? Ile jest płyt falistych a 

ile płaskich? 

 

Odpowiedź:  

1 budynek gospodarczy do demontażu – płyty faliste 

 

Pytanie nr 3 

W przypadku samego odbioru (bez demontażu) ile w Mg jest płyt falistych a ile płaskich? 

 

Odpowiedź:  

Płyty faliste  - 16,77 Mg 

Płyty płaskie  - 2,5 Mg 

 

Pytanie nr 4 

Czy zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych z pokryć dachowych czy również z 

elewacji budynku lub wnętrza budynku? 
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Odpowiedź:  

Prace demontażowe dotyczą wyłącznie pokryć dachowych. 

 

 

Pytanie nr 5 

Czy do demontażu i/lub odbioru są płyty warstwowe typu: PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S w tym płyty 

warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem? 

 

Odpowiedź:  

Do demontażu i odbioru są tylko zwykłe płyty pochodzące z pokryć dachowych. 

 

 

Pytanie nr 6 

Czy do demontażu i/lub odbioru są wyroby zawierające azbest typu: kształtki, rury, okładziny, sznur, 

płaszcze, izolacje? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Nie 

 

 

Pytanie nr 7 

Czy usługa demontażu będzie odbywać się na obiektach: wyłączonych z użytkowania, do rozbiórki, po 

pożarze, uszkodzonych czy po wichurach? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Nie 

 

 

                              Z up. BURMISTRZA 

                                                                                                    /-/ mgr Aleksandra Kruk 

                                                                                                    Sekretarz Miasta i Gminy 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawca, który złożył zapytanie 

2. a/a 


