
Lp. Nazwa 
1. drut stalowy okrągły 3 mm 
2. spoiwo cynowo – ołowiowe LC-60 
3. ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 90 x 200 L+P-2szt, 80x200 2 szt  L+P 
4. profile stalowe NIDA U 75 
5. profile stalowe NIDA C 75 
6. wieszak obrotowy noniuszowy 
7. wieszak górny noniusza 
8. łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD 
9. łącznik wzdłuŜny do systemu NIDA 60 CD 
10. przetyczka do noniusza 
11. gwoździe budowlane okrągłe gołe 
12. gwoździe stolarskie 
13 gwoździe budowlane okrągłe gołe 
14. kotwy metalowe 
15. haki do muru 
16. uchwyty do rur spustowych ocynkowane 
17. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 
18. blachowkręty 3,5 x 25 mm 
19. impregnat 
20. farba sucha ( pigmenty) 
21. farba emulsyjna 
22. farba emulsyjna 
23. farba olejna nawierzchniowa 
24. farba olejna do gruntowania 
25. emalia olejno – Ŝywiczna 
26. farba olejna do gruntowania 
27. farba olejna nawierzchniowa 
28. szpachlówka celulozowa 
29. farba miniowa 
30. rozcieńczalnik 
31. mydło techniczne 
32. klej na Ŝywicach syntetycznych do folii polietylenowych PCW 
33. klej winylowy 
34. folia polietylenowa (PCW) 
35. folia polietylenowa szeroka ( 6 lub 12 m) gr. 0,2 mm 
36. taśma uszczelniająca LNG 
37. kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy 
38. cement 25 z dodatkami 
39. ciasto wapienne ( wapno gaszone) 
40. gips budowlany 
41. gips szpachlowy NIDA finisz 
42. gips szpachlowy NIDA start 
43. płyty gipsowo-kartonowe NIDA ogień gr. 12,5 mm 
44. płyty gipsowo kartonowe NIDA gr. 12,5 mm 
45. pustaki spalinowe ceramiczne typ P 19 x19x24 cm 
46. nadproŜa prefabrykowane typu L-19 dł. 120cm 
47. zaprawa klejowa ,,ATLAS’’ – sucha mieszanka 
48. panele podłogowe średniej klasy ścieralności 
49. płyty gipsowo –kartonowe Rigips  na ścianki działowe 
50. łączniki rozporowe kpl. Do ścianek działowych 
51. masa szpachlowa – sucha mieszanka do płyt gipsowych 
52. taśma spoinowa   0,296szt/m2     14,4m2 



53. taśma uszczelniająca 0,494szt/m2  14,4m2 
54. profile UW 1,43m/m2  14,4m2 
55. profile CW 1,835sz/m2   14,4m2 
56. Wkręty 32,6szt/m2   14,4m2 
57. bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 cm 
58. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm 
59. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
60. masa asfaltowa izolacyjna 
61. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 
62. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 3,5szt/m2 m2=49,97 
63. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 
64. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 
65. płyty z wełny mineralnej  gr 14cm 
66. płyty z welny mineralnej gr 14cm 
67. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 
68. zaprawa wapienna M 0,6 
69. zaprawa cementowa M 80 
70. zaprawa cementowo – wapienna M2 
71. zaprawa cementowo – wapienna M7 
72. zaprawa cementowa M 12 
73. zaprawa  cementowo-wapienna 
74. płytki i kształki ceramiczne – terakotowe 30x30 II klasy 
75. płytki i kształki fajansowe szkliwione ścienne 20x20 II klasy 
76. bale iglaste obrzynane kl. II  gr 42mm 
77. bale iglaste obrzynane kl. III gr 42mm 
78. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II 
79. deski iglaste obrzynane 19-25  mm kl.III 
80. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
81. krawędziaki iglaste wymiarowe 12x 12 cm kl. II 
82. bale 76 mm liściaste nie obrzynane kl. III 
83. listwy przyścienne z drewna 1,16m/m2 
84. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 mm kl.II 
85. deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III 
86. deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm kl. II 
87. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  8x15 
88. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  8x18 
89. łaty iglaste nasycone 38 x 40 mm kl.II 
90. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne do ościeŜnic w pozycji 3 -2szt 90x200 pełne, 2szt 80x200 z małą 

szybą  białe 
91. Ćwierćwałki przy oknach drewnianych 
92. listwy boazeryjne szer 90mm gr 15mm 
93. płyty pomostowe robocze 
94. plyty pomostowe komunikacyjne długie 
95. plyty pomostowe komunikacyjne krótkie 
96. papier ścierny do malowania olejnego stolarki 
97. śruby podkładki i nakrętki ko konstrukcji więźby dachowej 
98. pakuły 
99. elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,50 mm  obróbki blacharskie 
100. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
101. wyłaz dachowy Braas z kołnierzem uniwersalnym typowy 
102. kolanko rury spustowej Braas fi100 
103. okna drewniane jednoramowe, fabrycznie wykończone 0,8 x 1,0 połaciowe z zewnątrz brązowe w środku 

białe z podziałem na 4 części 



104. okna drewniane jednoramowe, fabrycznie wykończone 0,8 x 1,2 z podziałem na 2 części 
105. dachówka ceramiczna karpiówka czerwona do krycia w koronkę 49,2 szt/m2 
106. gąsiory 
107. zaprawa wapienna 4 
 KANALIZACJA SANITARNA 

1. rury PCW 160 
2. rury PCW 110 
3. rury PCW 50 
4. czyszczak PCW 110 
5. rura wywiewna Ŝeliwna 100 
6. kształki PCW 50 
7. kształki PCW 110 
8. wpust Ŝeliwny 50 
9. zlewozmywak stalowy jednokomorowy 
10. umywalka pojedyńcza porcelanowa z syfonem gruszkowym 
11. brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 
12. ustęp z płuczką kompakt 
13. rura miedziana śr. zew 28 mm ścianka 1,5 mm 
14. rura miedziana śr.zew 22mm ścianka 1,0 mm 
15. rura miedziana śr.zew 18 mm ścianka 1,0 mm 
16. podejści o sr. 15 mm 
17. podejści obustronne do wodomierza głównego o sr. 25 mm 
18. podejście do podgrzewacza wody 
19. podgrzewacz wody 150 l elektryczny 
20. zawór przelotowy zwrotny wod. 25 mm 
21. wodomierz skrzydełkowy głowny 25 mm 
22. bateria umywalkowa 25 ścienna 
23. bateria natryskowa ścienna 
24. zawór czerpalny 15 
25. zawór przelotowy i zwrotne sieci wód 
26. izolacja o gr. do 30 mm otulina styrop. do 28 mm 
27. izolacja o gr. do 30 mm otulina styrop. 28-38 mm 
28. rura co miedz. 15 mm ścianka 1,0 mm 
29. rura co miedz. 18 mm scianka 1,0 mm 
30. rura co miedz. 22 mm ścianka 1,0 mm 
31. rura co miedz. 28 mm scianka1,5 mm 
32. rury przyłączne 15 mm do grzejnika co płytowego 
33. grzejniki stalowe płytwe INT11-60x60 -1szt, INT 22-60x60-1szt, INT22-60x100-1szt,  drabinka 300W-2szt 
34. zawór grzejnikowy 
35. kocioł gazowy z zamkniętą komora spalania 23kw 
36. izolacja gr do 30 mm otulinami styropianowymi ośr. rur zewn. 28-38 mm 
37. zawory przelotowe i zwrotne 25 mm 
38. rozdzielacze do inst. co z rur do 50 mm 
39. rura gazowa stalowa 25 mm 
40. kurki gazowe przelotowe 25 mm 
41. szafka gazowa 
 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
1. puszki p.t. bakelitowe 60 mm 
2. puszki 75x75 i 85 x105 z tworzywa sztuczn. z 3 wylotami i przekroju przewod.4 mm2 
3. rury winidurowe karbowane do 23 mm 
4. przewody kabelkowe do 75mm2 
5. łączniki świecznikowe w puszce 
6. łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynk. w puszce 



 

7. łączniki krzyŜykowe dwubiegunowe w puszce 
8. gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszcz.dwubieg. do 16a i do 2,5 mm 
9. gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym dwubieg. do 16a i do 2,5mm 
10. gniazda instal. wtyczkowe telefoniczne 
11. gniazda instal. wtyczkowe telewizyjne 
12. oprawy oświetl. zwykłe Ŝarowe 
13. dzwonek 
14. domofon 
15. aparat odbiorczy 
16. rury winidurowe do 37 mm 
17. przewody kabelkowe do 30 mm2 
18. listwa przyłączowa zaciskowa 
19. skrzynka rozdzielnica skrzynkowa do 10 kg mocow. przez zabetonowanie  
20. wyłącznik nadprądowy 3 biegunowy w rozdzielnicach 
21. rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 3(4) – biegunowy w rozdzielnicach 
22. wyłącznik nadpradowy 3 biegunowy w rozdzielnicach 
23. rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 3(4) – biegunowy w rozdzielnicach 
24. rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1(2) – biegunowy w rozdzielnicach 
25. wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 
26. szyna łączeniowa 3-biegunowa 
27. listwa przyłączowa zaciskowa 
28. uziom ze stali profil. miedziowane o dł. 4,5 m 
29. puszka uniwersalna 
30. przewody kabelkowe do 30mmm2 
31. przewody kabelkowe do 12,5mm2 
32. aparat elektryczny o masie do 2,5 kg 
33. mostek bocznikowy na rurach do 100mm łączony na obejmy 
34. odgrom. zwody poziome nienapręŜane z preta o śr. do 10mm dach z dachówki 
35. przewód odprowadzający inst.odgrom. o śr. do 10 mm 
36. uziom ze stali profil. miedziowane o dł. 2m 


