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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW                                                             załącznik nr 5 do SIWZ

Dostawa materiałów na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku.
Nazwa Ilość Cena netto Cena brutto

1 szt. 1152

2 szt. 2517

3 kg 122
4 kg 1017
5 pręty żebrowane 8-14 mm kg 164
6 pręty żebrowane 8-14 mm` kg 702
7 pręty żebrowane 12 mm` kg 199
8 pręty żebrowane 20 mm` kg 740
9 pręty żebrowane ponad 20 mm kg 255

10 kg 78

11 kg 40

12 kg 9

13 kg 2

14 szt. 6
15 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 93

16 kg 0.07
17 siatka 184

18 szt. 4

19 szt. 63
20 śruby, podkładki, nakrętki kg 43

21 kg 4
22 wiatrownice boczne szt. 43
23 blacha okapowa szt. 43

24 kg 13
25 kg 18
26 farba emulsyjna 330
27 farba olejna nawierzchniowa 0.3
28 farba olejna do gruntowania 0.4

29 kg 16

30 333

Lp. Jm Vat

pustaki ceramiczne POROT-HERM 
25 P+W o wym. 250X375x238 mm

pustaki ceramiczne POROT-HERM 
30 P+W o wym. 300X250x238 mm
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na 
gorąco
pręty żebrowane śr.do 6mm`

blacha stalowa ocynkowana płaska 
0,50 mm
blacha stalowa ocynkowana płaska 
0.55 mm
blacha stalowa ocynkowana płaska 
0.50 mm

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 
ościeżnice stalowe malowane 
dwukrotnie na budowie

gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane

m2

uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane
uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane

wkręty samogwintujące 3.5x38 mm

wsporniki stalowe do ław 
kominiarskich
xylamit popularny

dm3

dm3

dm3

zaprawa klejąca (sucha 
mieszanka)
folia dachowa (FWK) z tworzywa 
sztucznego m2
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31 379
32 płyty styropianowe 185

33 16
34 profilowana taśma uszczelniająca m 174

35 szt. 2991
36 gąsiory dachowe ceramiczne szt. 48
37 pustaki ceramiczne stropowe szt. 996
38 płyty klinkierowe 10
39 okna i drzwi balkonowe 7
40 szt. 50

41 2

42 34

43 szt. 605

44 357
45 papa izolacyjna 50
46 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 6,5

47 kg 581

48 19
49 B-25 beton zwykły 12

50 9

51 kg 3,1
52 zaprawa wapienna M 4 1

53 7

54 0,7
55 4
56 3
57 sucha mieszanka do tynków kg 4473
58 zaprawa cementowa M 12 0.02

59 26,1
60 zaprawa 5
61 płytki ścienne 6

62 1

63 1,5

64 0.3

folia polietylenowa szeroka (6 lub 
12m) 0.2 mm m2

m2

FS 20 GRUBOŚĆ 10 płyty 
styropianowe m3

dachówka ceramiczna zakładkowa 
ciągniona

m2

m2

kotwy elastyczne kpl.
pianka poliuretanowa-opakowanie 
ciśnieniowe dm3

preparat gruntujący „ATLAS UNI 
GRUNT” dm3

pustaki ceramiczne „POROT-
HERM” 11,5 o wym. 11,5X50x23,8 
cm
papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjnej m2

m2

sucha mieszanka tynkarska 
mineralna (CT89)
beton zwykły z kruszywa 
naturalnego m3

m3

B10 beton zwykły z kruszywa 
naturalnego m3

zaprawa do spoinowania-sucha 
mieszanka

m3

zaprawa cementowo wapienna M 
15 m3

zaprawa cementowo-wapienna m 
50 m3

zaprawa cementowo-wapienna M4 m3

zaprawa cementowo-wapienna M7 m3

m3

Beton B25 W8 ze zbrojeniem 
rozproszonym 20kg/m3 m3

m3

m2

deski iglaste obrzynane 38 mm 
kl.III m3

deski iglaste obrzynane 25 mm 
kl.III m3

bale iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone kl.II m3
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65 2

66 16

67 3
68 0.4

69 4

70 0.4
71 drewno opałowe 0.05
72 drewno opałowe kg 33

73 22

74 szt. 85
75 uszczelki z pianki poliuretanowej m 104
76 masa uszczelniająca silikonowa kg 4,5

77 0.01

78 szt. 38
79 m 33
80 klamra do łączenia płotka szt. 21

81 szt. 2
82 szt. 1

83 szt. 1
84 belka stropowa prefabrykowana 248,5

85 szt. 3

86 szt. 72
SUMA

deski iglaste obrzynane 
wymiarowe nasycone gr.25 mm 
kl.III m3

krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone kl.II m3

łaty iglaste nasycone 38-50 mm 
kl.II m3

łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3

skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne m2

drewno okrągłe na stemple 
budowlane m3

m3

okna i drzwi z kształtowników 
aluminiowych m2

kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl.

łaty iglaste wymiarowe nasycone 
kl.II m3

uchwyt do płotka przeciwśnieżnego 
Braas
płotek przeciwśnieżny Braas

łuk wsporczy Braas do ław 
kominiarskich 
ławka kominiarska Braas mała
wyłaz dachowy Braas z kołnierzem 
uniwersalnym

mb
gąsiory dachowe ceramiczne 
końcowe
dachówki ceramiczne boczne lewe 
i prawe
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Dostawa materiałów na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku.
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