
 
  ZAŁĄCZNIK NR 5, CZĘŚĆ 2 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ  RUSIEC - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa Jm Ilość Wartość zł brutto 

1. beton zwykły z kruszywa naturalnego 
 

- m3   0.2632   

2. ciasto wapienne (wapno gaszone) 
 

- m3    0.4795   

3. drzwi aluminiowe 
 

- m2   1.6000   

4. drzwi aluminiowe 80   
 

-m2   1.6000   

5. farby emulsyjne nawierzchniowe 
 

- dm3  39.4164   

6. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 
 

- kg   305.1160   

7. grzejniki aluminiowe 2 
 

-kpl.  1.0000   

8. grzejniki aluminiowe duże 
 

-kpl.  1.0000   

9. grzejniki aluminiowe duże 2 
 

-kpl.  2.0000   

10. kołki rozporowe 
 

-szt.  16.0000   

11. kształtki cokołowe podłogowe 
 

-m   58.1400  

12. panele wyciszające 
 

-m2   2.5956   

13. pianka poliuretanowa 
 

-kg  1.0880  

14. piasek do zapraw 
 

-m3  1.0897  

15. płytki podłogowe z kamieni sztucznych 
 

-m2  78.8112  



 
16. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm 

 
- t   0.1224  

17. przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 65 mm 
 

-szt. 2.0000   

18. przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15 mm 
 

- szt.   1.0000  

19. Rolety 
 

- m2   4.4880   

20. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 15 mm 
 

- m   16.8000  

21. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 65 mm 
 

-  m   9.4500  

22. 
 

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane  ocynkowane     
o śr. 15 mm       

   - m   
2.1000 

 
 

23. Silikon 
 

-  kg   0.3200  

24. systemowy tynk strukturalny 
 

-  kg   220.1316   

25. uchwyty do rur o śr. 15 mm 
 

- szt.   1.0000  

26. uchwyty do rur o śr. 65 mm 
 

-  szt.   2.0000  

27. zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 
 

-  kg  21.6810  

28. zaprawa klejąca (sucha mieszanka) 
 

-  kg  12.9780  

29. zaprawa klejowa -sucha mieszanka 
 

-  kg  266.3850  

30. zawory grzejnikowe o śr. 15 mm 
 

-  szt.  8.0000  

31. złączki grzejnikowe o śr. 15 mm 
 

-  szt.  1.0000  



 
 

32. złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15 mm 
 

-  szt.  2.0000  

33. złączki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 65 mm 
 

-  szt.  4.0000  

34. materiały pomocnicze 
 

-  zł  brutto  

                                                                                                                           RAZEM   WARTOŚĆ  ZŁ BRUTTO 
 

 

 


