
pasaco przyłącza ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 1.6469
2. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.1300
3. bednarka ocynkowana kg 3.0000
4. cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 szt. 3493.0000
5. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0060
6. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0018
7. deski pomalowane farba białą i czerwoną m3 3.8304
8. drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm m3 0.1300
9. drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.4125

10. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0027
11. drewno opałowe kg 5.4400
12. folia aluminiowa zwykła - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm kg 0.0000
13. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10.9909
14. klamry ciesielskie kg 135.9932
15. klamry ciesielskie 10x250mm kg 93.0000
16. klamry ciesielskie 10x25cm kg 25.4000
17. kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej do 90 mm szt. 5.0000
18. kołnierze ślepe o śr. nominalnej 250-280 mm szt. 0.2000
19. kołnierze ślepe o śr. nominalnej 400-450 mm szt. 0.5000
20. korki żeliwne o śr.nom. do 100 mm szt. 0.6000
21. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.1650
22. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.III o dług. 5.1-6.3 m m3 0.7380
23. krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm szt. 22.0500
24. krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt. 30.4500
25. krąg betonowy 1500 mm wys. 500 mm szt. 5.2500
26. króciec żeliwny 80 mm szt. 0.0000
27. króćce żeliwne jednokołnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych

o śr. 80 mm
szt. 1.3500

28. króćce żeliwne przejściowe do rur a-c o śr.nom. do 100 mm szt. 0.6000
29. kształtka tuleja stalowa z trzema pierścieniami oporowymi ze-

wnętrznymi
kg 62.6000

30. kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowych śr.40 lub 50 mm szt. 2.0000
31. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco kg 3.4000
32. masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego m3 7.6440
33. masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego m3 3.6220
34. nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodełkiem żeliwnym i opas-

ką stalową śr.40 lub 50 mm
szt. 2.0000

35. nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. 80 mm szt. 2.0000
36. nasuwki żeliwne 50-80 mm szt. 0.0000
37. obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80 mm szt. 2.0000
38. obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80 mm szt. 0.0000
39. pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 308.5560
40. piasek do betonów zwykłych m3 0.0090
41. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 20.0000
42. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 6.0000
43. płyty styropianowe m3 0.1785
44. podchloryn sodu kg 1.5000
45. pokrywy nastudzienne żelbetowe szt. 6.0000
46. pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1400 mm szt. 1.0000
47. pokrywy żelbetowe nadstudzienne szt. 13.0000
48. pokrywy żelbetowe nadstudzienne śr. 1000 mm szt. 6.0000
49. pokrywy żelbetowe nadstudzienne śr. 1200 mm szt. 1.0000
50. pospółka - kruszywo nienormowane t 7.1370
51. pospółka - kruszywo nienormowane m3 1.5592
52. pospółka - kruszywo nienormowane m3 140.4525
53. przewód Cu wielodrutowy m 6.7600
54. przewód izolowany jednożyłowy m 18.7200
55. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3.5100
56. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' kg 107.2500
57. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 228.9100
58. roztwór asfaltowy do izolacji kg 3.5000
59. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe m 0.5000
60. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N

lub S o śr. zewn. 160 mm
m 155.0400

61. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N
lub S o śr. zewn. 200 mm

m 137.0574

62. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm m 5.2500
63. rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm m 9.0000
64. rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 90 mm m 36.7200
65. rury z polietylenu twardego PE o śr.nom. 90 mm m 6.6950
66. skrzynki uliczne szt. 0.0000
67. skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80 mm szt. 2.0000
68. słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 4.4688
69. stopnie włazowe żeliwne szt. 87.0000
70. sznur konopny smołowany kg 0.0000
71. sznur konopny surowy kg 0.0000
72. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 0.8000
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73. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14 kg 0.0000
74. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16 kg 7.9200
75. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 8.0800
76. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 20 kg 29.3750
77. śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami

M-16 ocynk.
kg 5.3500

78. śruby,podkładki,nakrętki kg 1.0800
79. tabliczki do oznakowania gazociągu szt. 7.0000
80. taśma z polichlorku winylu m2 11.4000
81. taśma z polichlorku winylu' m2 1.9500
82. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt. 0.7000
83. tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej do 90

mm
szt. 5.0000

84. uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o
śr. 80 mm

szt. 9.0000

85. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. nomi-
nalnej 250-280 mm

szt. 1.0000

86. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. ze-
wnętrznej do 90 mm

szt. 9.0000

87. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 200 mm szt. 4.0000
88. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80

mm
szt. 0.0000

89. właz żeliwny ciężki szt. 14.0000
90. właz żeliwny kanałowy typ ciężki szt. 6.0000
91. włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego szt. 7.0000
92. woda z rurociągu m3 32.4500
93. woda z rurociągu m3 72.6100
94. wodomierze sprzężone dn 50 szt. 1.0000
95. zaprawa cementowa M 80 m3 5.0200
96. zasuwa typu "E" kielichowa z uszczelkami gumowymi z gładkim i

wolnym przelotem (PE) o śr. 50-90 mm
szt. 1.0000

97. zasuwa typu "E" kielichowo-kołnierzowa z uszczelnieniem gumo-
wym z gładkim i wolnym przelotem o śr. 80 mm

szt. 1.0000

98. zasuwy klinowe owalne żeliwne śr. 80 mm szt. 0.0000
99. zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o

śr.nom. do 100 mm
szt. 1.2000

100. zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr.
50mm

szt. 0.3500

101. zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 65 mm szt. 2.0000
102. zawory zaporowe grzybkowe żeliwne kołnierzowe z nasadą kozło-

wą o śr. nominalnej 50 mm
szt. 2.0000

103. zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z
kompletem śrub o śr.nom. do 100 mm

szt. 0.9000

104. zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2
z kpl. śrub

szt. 0.1750

105. złącza żeliwne typu 'Gibault' z uszczelkami,śrubami i nakrętkami
o śr.nom. do 100 mm

kpl. 0.6000

106. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.0160
107. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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