
STANDARD I ZAKRES WYKONANIA inwestycji OSIEDLE 

LAWENDOWA 3 III ETAP-  Zielonki, ul. Na Piaski/ ul. Lawendowa 
 

„Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej (2 

domów „bliźniaków”) wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., gaz, elektryczną oraz 

wewnętrzną linią zasilającą gazową i elektryczną i wewnętrzną kanalizacją deszczową oraz 

zagospodarowaniem terenu (droga dojazdowa, chodniki, parking) na działkach: 1531/2, 1532/2, 

1533/6 oraz budowa zjazdu z działki nr 1446/331 i 1680 w miejscowości Zielonki, Gmina Zielonki  

jako trzeci etap inwestycji pn: 

 Budowa  24 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej 

(12 budynków „bliźniaków”) wraz z wewnętrznymi instalacjami  wod.-kan., c.o., gaz, elektryczną 

oraz wewnętrzną linią zasilającą gazową i elektryczną i zagospodarowaniem terenu (droga 

dojazdowa, chodniki, parking) na działkach: 1531/1, 1531/2, 1532/1, 1532/2, 1533/5, 1533/6, 

1535/1, 1535/2 obr. Zielonki, Gmina Zielonki oraz budowa wjazdu z działki nr 1446/331 i 1680 

obr. Zielonki, Gmina Zielonki.” 

Budynek 

 fundamenty -  ławy fundamentowe żelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym, 

ściany fundamentowe betonowe gr.25 

  ściany zewnętrzne: warstwowe, murowane z pustaków ceramicznych Porotherm, 

ocieplane 12cm styropian 

 ściany działowe: ceramiczne gr 12 cm 

 ściany wewnętrzne: nośne gr 25 cm z pustaków ceramicznych Porotherm 

 stropy żelbetowe 

 schody żelbetowe 

 dach tradycyjny wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną, 

wykusze kryte blachodachówką  

 połać dachowa skosów na piętrze wraz ze stropem na piętrze ocieplana wełną mineralną 

o grubości 20 cm,  

 sufity na piętrze wykończone płytami gipsowo-kartonowymi jednokrotnie 

szpachlowane z zaspoinowaniem (bez gładzi ) 

 trzony kominowe z kształtek  

 nadproża – prefabrykowane L-19 lub wylewane na mokro 

 wykończenie elewacji: tynk silikatowo- silikonowy 

 izolacje:  

przeciwwilgociowa pozioma zabezpieczająca przed wilgocią z gruntu z papy     

termozgrzewalnej 

 stolarka okienna i drzwi balkonowe  – PCV, k = 1,1 (wyposażona w mechanizm 

rozwieralno-uchylny 

 okna połaciowe Roto lub Fakro ( okno połaciowe kolankowe na piętrze- górna część 

obrotowa, dolna stała) 

 parapety zewnętrzne – blacha stalowa ocynkowana lakierowana 

 drzwi zewnętrzne do lokali  wzmacniane z zamkami atestowanymi  

 rynny, rury spustowe z PCV  



 balustrady – stalowe z wypełnieniem z blachy perforowanej,   

 posadzki w mieszkaniach ( 10 + 5) – wykonane do warstwy wylewki,  cementowe 

przygotowane do montażu podłóg, 

 balkony na piętrze z wykończeniem 

 grzejniki płytowe 

 tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe ( bez gładzi ) 

 

Instalacje 

 instalacja elektryczna -  z gniazdami i włącznikami oraz punktami świetlnymi, wraz z 

zasilaniem kuchenki elektrycznej 

  instalacja kanalizacyjna - wg projektu branżowego  przygotowana do białego montażu 

  instalacja zimnej wody, ciepłej wody użytkowej (c. w .u ), centralnego ogrzewania (c 

.o.) – wg projektu branżowego 

 piec gazowy kondensacyjny 

 instalacja gazowa doprowadzona do zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym 

kotła gazowego 

 instalacja dla domofonów, telewizyjna  

 instalacja do alarmu przygotowana 

 

Zagospodarowanie terenu 

Teren zewnętrzny - wg projektu zagospodarowania terenu, uporządkowany i wyrównany, 

chodnik oraz ciąg jezdny wyłożony kostką brukową oraz wzmocniony za  pomocą kraty 

trawnikowej EKOFIX; miejsca postojowe: powierzchnia trawiasta, wzmocniona za pomocą 

kraty trawnikowej typu EKOFIX; ogrodzenie: system ogrodzeniowy  – stal ocynkowana z 

bramą na wjeździe otwieraną automatycznie pilotem. 

 


