
Projekt dofinansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020



Zakres zadania
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Projekt obejmuje 87nieruchomości, 

w tym:

▹ 77 nieruchomości - wymiana azbestowego pokrycia na blacho dachówkę

▹ 3 nieruchomości - demontaż i utylizacja azbestu

▹ 7 nieruchomości - utylizacja azbestu (wywóz)



Koszty zadania
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PLANOWANE do wniosku PO PRZETARGU

Dokumentacja techniczna PFU 

wraz z inwentaryzacją budynków

POKRYWA GMINA
41.205,00 zł 41.205,00 zł

Dokumentacja projektowa 21.402,00 zł 23.677,50 zł

Nadzór 35.000,00 zł 25.000,00 zł

Roboty budowlane 2.309.533,50 zł 2.475.150,65 zł

Promocja

POKRYWA GMINA
615,00 zł 615,00 zł

ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA 2.407.755,50 zł 2.565.648,15 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA 1.722.624,18 zł 1.853.929,72 zł



Założone ceny jednostkowe netto
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PLANOWANE

do wniosku
PO PRZETARGU

Dokumentacja projektowa 200,00 zł 250,00 zł

Roboty budowlane, w tym: - -

Demontaż i utylizacja / kg 1,33 zł 1,73 zł

Pokrycie dachowe / m² 185,00 zł 198,00 zł



Wykonawca zadania
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▹ Gmina Mierzęcice czterokrotnie ogłaszała przetarg na realizację zadania

▹ W pierwszym i drugim przetargu nie zgłosiła się żadna firma

▹ W trzecim przetargu kwoty znacząco przewyższały wartość jaką Zamawiający

przeznaczył na realizację zadania.

▹ W wyniku rozstrzygnięcia czwartego postępowania przetargowego wyłoniony

został Wykonawca:

▹ Dla części demontaż i utylizacja azbestu oraz wymiana pokrycia

dachowego na blacho dachówkę - konsorcjum firm RAK INVEST Marta

Rak Myszków i Małgorzata Szlęk Usługi Budowlane „Eko-Ola”

Zawiercie



Obowiązki wykonawcy
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▹ W przypadku braku możliwości montażu nowego pokrycia dachowego

bezpośrednio po zdemontowaniu pokrycia azbestowego Wykonawca zobowiązany

jest do skutecznego zabezpieczenia dachu przed opadami deszczu, śniegu,

gradu itp.

▹ Okres między zdemontowaniem azbestu, a rozpoczęciem prac związanych

z montażem nowego pokrycia dachowego nie może być dłuższy niż 3 dni

robocze.

▹ Wykonanie nowego pokrycia dachowego w ramach jednego budynku nie może trwać

dłużej niż 14 dni roboczych następujące po sobie.



Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania

dla projektu Gminy Mierzęcice 
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W związku z wyższymi kosztami realizacji projektu niż

pierwotnie zakładano we wniosku, gmina wystąpiła

o zwiększenie kwoty dofinansowania, aby utrzymać

jego maksymalny poziom tj. 85% wydatków

kwalifikowanych.

Uzyskaliśmy już zgodę Zarządu Związku Gmin

i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa

Śląskiego. Oczekujemy jeszcze na ostateczną zgodę

Urzędu Marszałkowskiego.



Oszczędności dla mieszkańca 

dla budynku mieszkalnego (8%) o powierzchni dachu 100 m²
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Dzięki staraniom gminy

o zwiększenie dofinansowania

końcowy wkład mieszkańca

zmniejsza się o 1.520,26 zł
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Dziękujemy

za uwagę


