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1. DOSTAWCY  

1.1. Materiały Budowlane  

1.1.1. kruszywa  

1.1.2. cement  

1.1.3. beton  

1.1.4. stal zbrojeniowa  

1.1.4.1. stal zbrojeniowa prętowa  

1.1.4.2. stalowe siatki zbrojeniowe  

1.1.4.3. prefabrykaty zbrojeniowe  

1.1.4.4. stal sprężająca  

1.1.4.5. fibra stalowa  

1.1.4.6. fibra syntetyczna  

1.1.4.7. akcesoria zbrojeniowe, szalunkowe  

1.1.5. stal profilowa  

1.1.6. blachy  

1.1.6.1. blachy płaskie  

1.1.6.2. blachy profilowe  

1.1.6.3. blachy perforowane  

1.1.7. deskowania, elementy deskowań i akcesoria  

1.1.8. cegła ceramiczna, bloczki, pustaki  

1.1.9. cegła klinkierowa  

1.1.10. dyle ścienne  

1.1.11. zaprawy  

1.1.12. tynki, masy szpachlowe, zaprawy klejowe  

1.1.13. wylewki i jastrychy  

1.1.14. profile do suchej zabudowy, akcesoria  

1.1.15. płyty gipsowo-kartonowe  

1.1.16. kostka brukowa  

1.1.17. krawężniki  

1.1.18. materiały do pokryć dachowych  

1.1.18.1. membrany   

1.1.18.2. papy bitumiczne i akcesoria  

1.1.18.3. folie dachowe i akcesoria  

1.1.18.4. dachówki ceramiczne i betonowe, akcesoria  

1.1.18.5. materiały do pokryć dachowych inne i akcesoria  

1.1.19. folie z tworzyw sztucznych i akcesoria  

1.1.20. farby i lakiery  

1.1.21. materiały do izolacji cieplnych  

1.1.21.1. materiały izolacyjne z wełny mineralnej  

1.1.21.2. materiały izolacyjne z polistyrenu / polistyrenu  



1.1.21.3. materiały izolacyjne z poliuretanu  

1.1.21.4. materiały izolacyjne inne  

1.1.22. materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

1.1.22.1. papy bitumiczne i akcesoria  

1.1.22.2. membrany   

1.1.22.3. folie  

1.1.22.4. materiały do izolacji przeciwwilgociowych inne  

1.1.23. chemia budowlana  

1.1.23.1. żywice epoksydowe i poliuretanowe  

1.1.23.2. dodatki i domieszki do betonu, zapraw i jastrychów  

1.1.23.3. chemia budowlana - pozostałe  

1.1.24. tkaniny, geotekstylia, geosiatki  

1.1.25. drewno i materiały drewnopochodne  

1.1.25.1. tarcica  

1.1.25.2. sklejka  

1.1.25.3. płyty wiórowe i pilśniowe  

1.1.26. szkło i produkty szklane  

1.1.27. produkty z tworzyw sztucznych  

1.1.28. paliwa  

1.1.29. olej opałowy  

1.1.30. gazy techniczne  

1.1.31. technika zamocowań / łączniki  

1.2. Wyroby gotowe, półfabrykaty, systemy budowlane  

1.2.1. prefabrykaty betonowe  

1.2.2. systemy elewacyjne  

1.2.2.1. systemy elewacyjne ceramiczne  

1.2.2.2. systemy elewacyjne kompozytowe  

1.2.2.3. systemy elewacyjne metalowe, aluminiowe  

1.2.2.4. systemy elewacyjne pozostałe  

1.2.3. pasma i kopuły doświetlajace  

1.2.4. klapy dymowe  

1.2.5. drzwi i ościeżnice  

1.2.5.1. drzwi i ościeżnice stalowe i ze stali nierdzewnej  

1.2.5.2. drzwi o odporności ogniowej  

1.2.5.3. drzwi i ościeżnice drewniane  

1.2.5.4. drzwi i ościeżnice aluminiowe  

1.2.5.5. drzwi całoszklane  

1.2.5.6. drzwi z tworzyw sztucznych  

1.2.5.7. drzwi obrotowe  

1.2.5.8. bramki obrotowe  

1.2.6. bramy  



1.2.6.1. bramy rolowane  

1.2.6.2. bramy segmentowe  

1.2.6.3. bramy garażowe rozwierane  

1.2.6.4. bramy do hangarów  

1.2.6.5. bramy szybkobiezne  

1.2.6.6. bramy przesuwne  

1.2.6.7. bramy harmonijkowe  

1.2.6.8. bramy o odporności ogniowej  

1.2.7. okna  

1.2.7.1. okna dachowe  

1.2.7.2. okna stalowe  

1.2.7.3. okna drewniane  

1.2.7.4. okna aluminiowe  

1.2.7.5. okna z tworzyw sztucznych  

1.2.7.6. okna o odporności ogniowej  

1.2.8. osłony przeciwsłoneczne  

1.2.8.1. żaluzje opuszczane, rolety  

1.2.8.2. markizy  

1.2.9. okucia okienne i drzwiowe  

1.2.10. profile i akcesoria metalowe  

1.2.11. poręcze, bariery, balustrady  

1.2.12. odboje  

1.2.13. elementy ze stali nierdzewnej  

1.2.14. dylatacje, złącza  

1.2.15. łożyska  

1.2.16. prefabrykowane elementy drewniane  

1.2.16.1. konstrukcje z drewna klejonego  

1.2.16.2. wiązary kratowe  

1.2.17. sufity podwieszane  

1.2.18. ścianki działowe systemowe  

1.2.19. ścianki sanitarne, kabiny  

1.2.20. ściany mobilne  

1.2.21. podłogi podniesione   

1.2.22. posadzki  

1.2.22.1. wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych  

1.2.22.2. wykładziny podłogowe dywanowe  

1.2.22.3. podłogi drewniane i parkiety  

1.2.23. płytki i płyty ceramiczne   

1.2.24. płytki i płyty z kamienia naturalnego  

1.2.25. płytki i płyty terazzo  

1.2.26. płytki i płyty lastricco  



1.2.27. elementy ceramiczne do basenów   

1.2.28. tapety   

1.2.29. systemy ochrony przeciwogniowej  

1.3. Materiały do instalacji sanitarnych i mechanicznych  

1.3.1. rury i wyposażenie  

1.3.1.1. rury betonowe i żelbetowe  

1.3.1.2. rury polietylenowe PE i PP  

1.3.1.3. rury z polichlorku winylu PVC  

1.3.1.4. rury  z tworzywa ABS  

1.3.1.5. rury żeliwne  

1.3.1.6. rury stalowe  

1.3.1.7. rury miedziane  

1.3.1.8. rury z materiałów pozostałych  

1.3.2. kształtki rurowe   

1.3.3. rozdzielacze i zawory gazu i wody  

1.3.4. zasuwy (zawory) zwrotne i rewizyjne  

1.3.5. armatura rurociągowa, gazowa i wodociągowa  

1.3.6. filtry gazowe, wodne  

1.3.7. pompy do wody i ścieków  

1.3.8. węże  

1.3.9. pozostałe akcesoria   

1.3.10. materiały do odwodnień i drenaży  

1.3.11. odwodnienie dachów   

1.3.12. separatory  

1.3.13. przepompownie ścieków sanitarnych i deszczowych  

1.3.14. oczyszczalnie ścieków  

1.3.15. studzienki kanalizacyjne i akcesoria  

1.3.16. wyposażenie łazienek (wanny, umywalki, muszle ustępowe, pisuary, itp.)  

1.3.17. armatura łazienkowa, wyposażenie  

1.3.18. osprzęt łazienkowy dla niepełnosprawnych  

1.3.19. urządzenia dla zbiorników basenowych  

1.3.20. urządzenia sprężonego powietrza  

1.3.21. kotły grzewcze, akcesoria  

1.3.22. pompy ciepła  

1.3.23. naczynia wzbiorcze c.o. i c.w.u.; zabezpieczenie  i armatura instal. c.o.  

1.3.24. podgrzewacze c.w.u. i wymienniki  

1.3.25. grzejniki i armatura  

1.3.26. pompy c.o. i c.w.u.  

1.3.27. kominy  

1.3.28. pozostałe produkty dla instalacji grzewczych  



1.3.29. tryskacze  

1.3.30. klimakonwektory  

1.3.31. klimatyzatory  

1.3.32. centrale wentylacyjne  

1.3.33. agregaty wody lodowej  

1.3.34. przewody instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

1.3.35. armatura instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych  

1.3.36. izolacje instalacji sanitarnych i mechanicznych  

1.3.37. systemy mocujące instalacji  

1.4. Materiały do instalacji elektrycznych  

1.4.1. kable, przewody  

1.4.2. szafy i tablice rozdzielcze, obudowy i aparatura  

1.4.3. agregaty prądotwórcze  

1.4.4. zasilacze UPS  

1.4.5. konstrukcje nośne dla kabli i przewodów  

1.4.6. oprawy oświetleniowe  

1.4.7. osprzęt elektryczny (gniazda, łączniki)  

1.4.8. urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne  

1.4.9. anteny i technika satelitarna  

1.4.10. pozostałe materiały i akcesoria do instalcji elektrycznych  

1.5. Techniczne wyposażenie budynków  

1.5.1. wyposażenie obiektów ochrony zdrowia ochrony zdrowia  

1.5.2. wyposażenie laboratoriów  

1.5.3. wyposażenie szkół  

1.5.4. wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych  

1.5.5. wyposażenie kuchni  

1.5.6. systemy magazynowe i wysokiego składowania  

1.5.7. systemy obsługi bagażu BHS  

1.5.8. wyposażenia teatrów, scen i kin  

1.5.9. trybuny teleskopowe, siedziska  

1.5.10. konstrukcje targowe  

1.5.11. meble i meble wbudowane  

1.5.12. technika bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed upadkiem  

1.5.13. systemy informacji wizualnej  

1.5.14. instalacje centralnego odkurzania  

1.6. Urządzenia zewnętrzne  

1.6.1. place zabaw, boiska, urządzenia sportowe - wyposażenie  

1.6.2. zraszacze i urządzenia nawadniające  

1.6.3. wyposażenie dla ogrodów, meble miejskie  



1.6.4. elementy małej architektury (stojaki, kosze, ławki, itp.)  

1.6.5. maszty flagowe  

1.6.6. kioski, budki wartownicze itp..  

1.6.7. rośliny, nasiona, nawozy   

1.6.8. systemy organizacji ruchu  

1.6.8.1. oznakowanie dróg, znaki drogowe  

1.6.8.2. bariery ochronne  

1.6.8.3. sygnalizatory drogowe, wyposażenie  

1.6.8.4. urządzenia zamykające (szlabany)  

1.6.8.5. systemy parkingowe  

1.6.9. budowle portowe / urządzenia nabrzeży  

1.7. Zakupy inwestycyjne, wynajem, leasing  

1.7.1. samochody i pojazdy specjalne - zakup  

1.7.2. samochody i pojazdy specjalne - wynajem, leasing  

1.7.3. narzędzia  

1.7.4. wyposażenie biurowe, meble  

1.7.5. komputery osobiste PC  

1.7.6. oprogramowanie  

1.7.7. urządzenia reprograficzne  

1.7.8. urządzenia telekomunikacyjne  

1.7.9. wyposażenie AGD  

1.8. Materiały i usługi pozostałe  

1.8.1. materiały biurowe  

1.8.2. usługi reklamowe  

1.8.3. usługi biur podróży  

1.8.4. usługi hotelowe  

1.8.5. artykuły BHP i pierwszej pomocy  

1.8.6. oznakowanie BHP i inne  

1.8.7. środki czyszczące  

2. PODWYKONAWCY  

2.1. Usługi budowlane  

2.1.1. usługi geologoczne, badania gruntu  

2.1.2. usługi geodezyjne  

2.1.3. roboty rozbiórkowe  

2.1.4. roboty wyburzeniowe  

2.1.5. wycinka drzew  

2.1.6. usuwanie zanieczyszczeń gruntowych, odkażanie gruntu  

2.1.7. oczyszczanie terenu z materiałów niebezpiecznych i wybuchowych  



2.1.8. roboty ziemne   

2.1.9. stabilizacje gruntów  

2.1.10. zabezpieczenia wykopów (ścianka berlińska, itp.)  

2.1.11. roboty palowe  

2.1.12. ściany szczelinowe, barety  

2.1.13. ściany larsen  

2.1.14. kotwy gruntowe, zastrzyki cementowe  

2.1.15. zamrażanie gruntu  

2.1.16. roboty stanu surowego  

2.1.16.1. roboty stanu surowego, kompletne  

2.1.16.2. roboty stanu surowego, kompletne - tylko robocizna  

2.1.17. roboty szalunkowe - dostawa deskowań  

2.1.18. deskowania i szalunki ślizgowe  

2.1.19. deskowania wspinające  

2.1.20. roboty rusztowaniowe - dostawa i montaż rusztowań  

2.1.21. roboty betonowe i zbrojarskie  

2.1.21.1. montaż zbrojeń  

2.1.21.2. roboty ciesielsko - betoniarskie, tylko robocizna  

2.1.21.3. torkretowanie  

2.1.21.4. sprężanie betonu   

2.1.21.5. naprawianie powierzchni betonowych  

2.1.22. roboty murowe  

2.1.22.1. roboty murowe, tylko robocizna  

2.1.23. posadzki przemysłowe  

2.1.23.1. posadzki betonowe  

2.1.23.2. posadzki żywiczne  

2.1.24. montaż elementów prefabrykowanych betonowych  

2.1.25. konstrukcje drewniane  

2.1.26. konstrukcje z drewna klejonego  

2.1.27. konstrukcje stalowe  

2.1.28. roboty izolacyjne w stanach surowych  

2.1.29. elewacje i fasady  

2.1.29.1. fasady metalowe z kaset i płyt warstwowych  

2.1.29.2. fasady aluminiowo-szklane  

2.1.29.3. fasady aluminiowe (alucobond, itp.)  

2.1.29.4. fasady całoszklane  

2.1.29.5. fasady z kamienia naturalnego  

2.1.29.6. fasady z płyt ceramicznych  

2.1.29.7. fasady z płyt kompozytowych  

2.1.29.8. fasady drewniane  



2.1.29.9. fasady mocowane punktowo  

2.1.29.10. elewacje metodą lekką mokrą, tynki zewnętrzne  

2.1.30. pokrycia dachowe  

2.1.30.1. pokrycia dachów dachówką  

2.1.30.2. pokrycie dachów blachą płaską  

2.1.30.3. pokrycie dachów blachą trapezową i profilową  

2.1.30.4. pokrycie dachów w systemie Kalzip  

2.1.30.5. pokrycia dachów papą bitumiczną  

2.1.30.6. pokrycia dachów folią / membranami  

2.1.30.7. systemy asekuracyjne  

2.1.31. klapy wentylacyjne i dymowe  

2.1.32. świetliki i pasma świetlne  

2.1.33. dachy zielone  

2.1.34. dachy odwrócone  

2.1.35. tynki wewnętrzne  

2.1.35.1. tynki wewnętrzne maszynowe (natryskowe) cementowo-wapienne  

2.1.35.2. tynki wewnętrzne maszynowe (natryskowe) gipsowe  

2.1.35.3. szpachlowanie, gładzie gipsowe  

2.1.36. roboty kamieniarskie  

2.1.37. roboty płytkarskie  

2.1.38. jastrychy  

2.1.39. okna  

2.1.39.1. okna drewniane  

2.1.39.2. okna plastikowe  

2.1.39.3. okna aluminiowe  

2.1.39.4. okna aluminiowo-drewniane  

2.1.39.5. okna o odporności ogniowej  

2.1.39.6. ogrody zimowe   

2.1.40. drzwi  

2.1.40.1. drzwi stalowe, dostawa i montaż   

2.1.40.2. drzwi o odporności ogniowej  

2.1.40.3. drzwi drewniane, dostawa i montaż  

2.1.40.4. drzwi aluminiowe, dostawa i montaż  

2.1.40.5. drzwi szklane, dostawa i montaż  

2.1.40.6. drzwi obrotowe, dostawa i montaż  

2.1.40.7. drzwi wahadłowe - dostawa i montaż  

2.1.40.8. bramki obrotowe wejściowe, dostawa i montaż  

2.1.41. systemy zamykające, systemy MasterKey, dostawa i montaż  

2.1.42. bramy  

2.1.42.1. bramy rolowane - dostawa i montaż  

2.1.42.2. bramy segmentowe - dostawa i montaż  



2.1.42.3. bramy szybkobieżne - dostawa i montaż  

2.1.42.4. bramy przesuwne - dostawa i montaż  

2.1.42.5. bramy o odporności ogniowej  

2.1.42.6. śluzy podnoszone - dostawa i montaż  

2.1.42.7. kraty rolowane - dostawa i montaż  

2.1.43. roboty stolarskie  

2.1.44. wykonanie podłóg i posadzek  

2.1.44.1. wykonanie posadzek  i podłóg drewnianych  

2.1.44.2. montaż wykładzin dywanowych  

2.1.44.3. montaż wykładzin z tworzyw sztucznych  

2.1.44.4. wykonanie podłóg podniesionych  

2.1.44.5. wykonanie posadzek sportowych  

2.1.44.6. maty i strefy czyszczące wejściowe  

2.1.45. sucha zabudowa   

2.1.46. sufity podwieszane systemowe (np.. OWA, listwowe, itp.)  

2.1.47. ścianki działowe systemowe  

2.1.48. ścianki dzialowe przesuwne i przestawne  

2.1.49. ścianki działowe sanitarne  

2.1.50. prace malarskie  

2.1.50.1. powłoki anty-grafitti  

2.1.50.2. tapetowanie  

2.1.50.3. powłoki antykorozyjne  

2.1.50.4. powłoki ochrony przeciwogniowej  

2.1.51. roboty ślusarskie  

2.1.51.1. balustrady stalowe   

2.1.51.2. balustrady ze stali nierdzewnej  

2.1.51.3. balustrady szklane  

2.1.52. rolety, żaluzje, markizy i osłony przeciwsłoneczne zewnętrzne i wewnętrzne

  

2.1.53. systemy kominowe  

2.1.54. podświetlane tablice reklamowe, reklamy świetlne  

2.1.55. roboty mostowe  

2.1.55.1. łożyska mostowe  

2.1.55.2. dylatacje mostowe  

2.1.55.3. sprężanie mostów  

2.1.55.4. nawierzchnie mostowe   

2.1.55.5. bariery mostowe  

2.1.56. renowacja i rewaloryzacja istniejących budynków  

2.2. Instalacje sanitarne i mechaniczne  

2.2.1. instalacje sanitarne - wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, hydrantowe  

2.2.2. instalcje centralnego ogrzewania  



2.2.3. kotłownie i wymiennikownie  

2.2.4. systemy ogrzewania podpodłogowego  

2.2.5. systemy ogrzewania sufitowego  

2.2.6. instalacje wentylacyjne i oddymiające  
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