
Lp. Nazwa Jm Ilość
MATERIAŁY BUDOWLANE

1 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 100
2 pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm t 0,2
3 pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 8-10 mm t 0,4
4 blacha stalowa ocynkowana-falista, fala 19x76,2 grub. 0,5 mm kg 470
5 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 szt 2
6 balustrady i pochwyty stalowe szt 3
7 elektrody kg 0,1
8 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6
9 gwoździw budowlane okrągłe gołe 3cal kg 25

10 gwoździe budowlane okrągłe gołe ocynkowane 3cal. kg 1
11 gwoŜdia budowlane ciesielskie kg 10
12 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3
13 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 36
14 kotwy stalowe szt. 100
15 impregnat kg 1,5
16 środek antyadhezyjny dm3 8
17 pianka poliuretanowa dm3 7
18 silikon dm3 1
19 farba olejna nawierzchniowa dm3 1
20 farba olejna do gruntowania dm3 1
21 pokost lniany dm3 1
22 klej Butapren B dm3 1
23 zaprawa klejąca kg 130
24 zaprawa spoinująca kg 15
25 klej winylowy kg 4
26 zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 1000
27 okładziny krawędzi stopni schodowych obrzeŜa z PCW m 9
28 płyty styropianowe 5cm m2 57
29 gips szpachlowy kg 50
30 pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 52
31 nadproza L-19 44szt   63m  1,8m-16szt,0,9m-10szt,1,2m-6szt,1,5m-12szt szt 44
32 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej kg 220
33 nity blacharskie śr. 3 mm kg 0,2
34 okna plast. 1,5x0,3-6szt,1,2-1,3-3szt,0,7x1,3-3szt szt 13



35 kotwy elastyczne kpl. 100 szt. 1
36 pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 5
37 panele podłogowe m2 42
38 bloczki betonowe o wym 25x38x12cm szt. 716
39 papa smołowa izolacyjna m2 83
40 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 10
41 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6
42 kominek do ogrzewanania z montaŜem 6,5kW szt 1
43 cegła pełna szt 700
44 masa bet. B-15 m3 9
45 cement 35 t 4,5
46 panele podłogowe plastkowe m2 58
47 wełna mineralna 15cm m2 60
48 wapno t 4
49 zaprawa do płytek kg 120
50 płytki ceramiczne terakota 30x30 m2 30
51 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1
52 deski igl.grub.19-25 mm kl.III m3 0,1
53 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1
54 piec kuchenny przenośny z piekarnikiem angielka szt 1
55 krawędziaki iglaste kl.II 14x6cm 4m -szt 22 m3 0,74
56 krawedziki iglaste kl.II 14x8cm 5,5m -szt 22 m3 1,4
57 krawędziaki iglaste wymiarowe 12x12 cm kl.II m3 0,1
58 listwy przyścienne z drewna m 47
59 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 mm kl.II m3 0,8
60 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II m3 0,5
61 deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II' m3 2,5
62 deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III m3 0,1
63 deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm kl.II m3 0,1
64 krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,2
65 łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 0,8
66 płyta OSB gr 20mm m2 50
67 dzrwi płytowe wewn. 0,9x2,0-4szt, 0,8x2,0-1sz szt 5
68 folia paroprzepuszczalna m2 55
69 śruby podkładki i nakrętki kg 20
70 blacha ocynk. 0,5mm m2 20



71 drzwi zewn. 0,9x2,0 szt 1
72 wyłaz dachowy Braas z kołnierzem uniwersalnym szt. 1
73 kolanko rury spustowej Braas szt. 4

MATERIAŁY INSTALACJI SANITARNEJ
1 klej agresywny do klejenia PVC dm3 1
2 rozpuszczalnik dm3 1
3 uchwyt do rur z PVC o śr. zewn. 15 mm szt. 6
4 uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm szt. 7
5 rury stalowe gwintowane typ S ocynkowane o średnicy 15-20 mm m 13
6 łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o średnicy 15-20 mm szt. 11
7 kształtki Ŝeliwne kanalizacyjne róŜne szt. 4
8 rury kanalizacyjne typu AMIANTIT z łącznikami m 10
9 rury bezkielichowe z PVC o śr. zewn. 15 mm m 4

10 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 160 mm m 5
11 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 75 mm m 8
12 rury przepustowe z PCW szt 1
13 rury PE o śr. 20 mm m 6
14 kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm szt. 6
15 kształtki kanalizacyjne z PCW róŜne o śr. 160 mm szt. 3
16 kształtki kanalizacyjne z PCW róŜne o śr. 75 mm szt. 4
17 łaczniki i kształtki z PVC o śr. zewn. 15 mm szt. 5
18 dodatkowe łączniki REKA szt. 1
19 baterie zmywakowe ścienne szt. 1
20 komplety przelewowo-spustowe do wanien śr. 40 mm szt. 1
21 baterie umywalkowe stojące szt. 1
22 baterie wannowe stojące szt. 1
23 syfony umywalkowe mosięŜne ze spustem i rurą odpływową śr. 32 mm szt. 1
24 przyłącza elastyczne do armatury stojącej szt. 3
25 zawory przelotowe proste Ŝeliwne ocynkowane szt. 1
26 zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr. 15 mm szt. 1
27 zawory bezpieczeństwa cięŜarkowe z korpusem mosięŜnym szt. 1
28 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 160 mm szt. 7
29 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 75 mm szt. 11
30 konstrukcje wsporcze do zbiorników kg 23
31 węŜownica z rur stalowych do podgrzewaczy wody (bojlerów) szt. 1
32 syfony ustępowe Ŝeliwne śr. 100 mm szt. 1



33 syfony wannowe kielichowe Ŝeliwne śr. 50 mm szt. 2
34 zlewozmywaki Ŝeliwne szt. 1
35 wanny kąpielowe z blachy stalowej szt. 1
36 umywalki prostokątne porcelanowe szt. 1
37 urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe szt. 1
38 sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 1
39 wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 1
40 zbiornik plastikowy na nieczystości ciekłe -10m3 szt 1

Lp. MATERIAŁY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1 uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm szt. 8
2 wkręty stalowe do drewna 5x30 mm kg 1
3 wkręty stalowe do drewna kg 0,5
4 farba emulsyjna ogniochronna dm3 1
5 klej szybkoschnący kg 7
6
7 płyta wiórowa gr. 18 mm m2 1
8 rury PE o śr. 20 mm m 6
9 kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm szt. 6

10 śruba ocynkowana M 8x80 kpl. szt 1
11 śruby stalowe średniodokładne M4x400 mm kg 0,5
12 śruby stalowe średniodokładne M6x40 kg 3
13 wkładka bezpiecznikowa duŜej mocy WT-1/T-200 A szt. 3
14 skrzynka blaszana typ S 4x4 szt. 1
15 przełącznik ŁUK-25 szt. 1
16 wyłącznik warstwowy 1-bieg. 10 A bakelitowy szt. 8
17 wyłącznik samoczynny M 611 szt. 1
18 główka bezpiecznikowa Bi-G-25 A szt. 1
19 gniazdo bezpiecznikowe Bi-Gs 25A szt. 1
20 wkładki topikowe Bi-Wts 6 A szt. 1
21 wkładki topikowe Bi-Wts 10 A szt. 1
22 wkładki topikowe Bi-Wts 15 A szt. 1
23 wkładki topikowe Bi-Wts 20 A szt. 1
24 wkładki topikowe Bi-Wts 25 A szt. 1
25 wstawki dolne Bi-Wd 6 A szt. 1
26 wstawki dolne Bi-Wd 10 A szt. 1
27 wstawki dolne Bi-Wd 15 A szt. 1



28 wstawki dolne Bi-Wd 20 A szt. 1
29 wstawki dolne Bi-Wd 25 A szt. 1
30 odgałęźnik 4 zaciskowy do 6 mm2 szt. 18
31 dławik bakelitowy Db 16 szt. 2
32 listwa ścienna szt 73
33 złączki przelotowe kabłąkowe napręŜające szt. 2
34 tablica z wyłącznikami GHS 101-6x10 A kompletna szt 1
35 drzwiczki DWS o pow.do 30 dm2 szt. 1
36 końcówka kablowa KA 120-150 mm2 szt. 7
37 końcówka kablowa KA 16-25 mm2 szt. 2
38 końcówka kablowa KA 70 mm2 szt. 2
39 końcówka kablowa KA 95-120 mm2 szt. 7
40 końcówki kablowe do zaprasowywania szt. 35
41 kotew nagwintowana do mocowania tablicy dług. 200 mm - kompletna szt. 12
42 konstrukcje wsporcze kg 10


