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1. Otoczenie 
1.1 Ogrodzenie  przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m  
1.2 Dojścia piesze kostka betonowa 
1.3 Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci - systemowe 
1.4 Zieleń na gruncie rodzimym trawa, krzewy, drzewa urządzone według projektu zieleni 
1.5 Zieleń na stropach trawa, krzewy urządzone według projektu zieleni 

na wybranych tarasach - zieleń ekstensywna  
1.6 Dojazdy na terenie kwartału kostka betonowa 
1.7 Instalacje wod. kan. instalacja do podlewania zieleni i utrzymania czystości 

kanalizacja deszczowa 
1.8 Instalacje elektryczne oświetlenie otoczenia, ciągi piesze, wejścia do budynku – systemowe 

ochrona odgromowa 
1.9 Instalacje niskoprądowe kontrola dostępu 

instalacja wideofonowi 
 

2. Konstrukcja, rozwiązania budowlane  
2.1 Fundamenty płyta żelbetowa 
2.2 Ściany i słupy konstrukcyjne podziemie - żelbet 

nadziemie – żelbet, ściany murowane 
2.3 Ściany wypełniające zewnętrzne murowane, ocieplone, elewacja - tynk cienkowarstwowy lub kamień 

naturalny  

2.4 Ściany międzymieszkaniowe ściany murowane  
2.5 Ściany działowe kuchni i łazienek ściany murowane 
2.6 Ściany działowe ściany murowane 
2.7 Stropy żelbetowe 
2.8 Balkony żelbetowe, wykończone gresem mrozoodpornym, balustrady szklane 

lub stalowe, ocynkowane, malowane  
2.9 Stropodach pełny, ocieplony, izolacja wodna z papy termozgrzewalnej, 

wykończony żwirem lub papą, na fragmentach dach zielony. 
2.10 Stropodach nad garażem pełny, odwrócony, dach zielony,  

ciągi komunikacyjne - wykończenie z kostki betonowej 
tarasy - płyty betonowe 

2.11 Okna drewniane 
2.13 Drzwi wejściowe do budynku - ślusarka aluminiowa  
 

3. Przestrzenie wspólne 
3.1 Hall parteru z przedsionkiem 

podłoga posadzka – na fragmentach kamień naturalny / na fragmentach gres 
ściany tynk gipsowy malowany,  

na fragmentach okładzina z płyt fornirowanych, lustra 
sufit tynk gipsowy lub podwieszony z płyt G-K, malowany 
okna ślusarka aluminiowa 
inst. C.O. zasilanie z sieci miejskiej, grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi 
inst. elektryczne oświetleniowa z czujnikami ruchu, oprawy oświetleniowe 
inst. 
niskoprądowe 

kontrola dostępu 
instalacja wideofonowi 

wyposażenie skrzynki na listy 
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3.2 Klatka schodowa 
podłoga biegi – żelbetowe, wykończenie gres 

biegi do piwnicy – żelbetowe, wykończenie gres  
spoczniki – żelbetowe, wykończenie gres 

ściany tynk gipsowy, malowany 
sufit tynk gipsowy, malowany 
okna drewniane 
inst. C.O. grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi 
inst. elektryczne oświetleniowa z czujnikiem ruchu, oprawy oświetleniowe  
wyposażenie balustrada stalowa, malowana z pochwytem drewnianym 
 

3.3 Windy 
dźwig osobowy, napęd elektryczny  
drzwi  drzwi stalowe / stal nierdzewna lub malowane/ 
podłoga taka jak w hallu na parterze (gres lub kamień naturalny) lub wykładzina systemowa  
ściany stal nierdzewna lub malowane 
wyposażenie lustra, poręcz, panel sterujący 
 

3.4 Hall piętrowy 
podłoga posadzka - gres  
ściany tynk gipsowy, malowany 
sufit tynk gipsowy lub podwieszony z płyt G-K, malowany 
inst. C.O. grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi 
inst. elektryczne oświetleniowa z czujnikami ruchu, oprawy oświetleniowe  
 

3.5 Pomieszczenie ochrony 
podłoga posadzka – gres  
ściany tynk gipsowy, malowany 
sufit tynk gipsowy, malowany lub  podwieszony z płyt G-K, malowany 
okna drewniane 
inst. C.O. grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi 
inst. wod. kan. lokalowa z tworzywa sztucznego  
inst. wentylacji wentylacja mechaniczna 
inst. elektryczne oświetleniowa, zasilająca, oprawy oświetleniowe  
inst. 
niskoprądowe 

monitorowania i kontroli dostępu, telefoniczna, internetowa, TV przemysłowa 

 
3.6 Wózkownia 

podłoga posadzka – gres 
ściany gres do wys. zgodnie z projektem, powyżej tynk gipsowy, malowany 
sufit tynk gipsowy, malowany 
inst. C.O. grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi 
inst. wentylacji wentylacja mechaniczna 
inst. elektryczne oświetleniowa, oprawy oświetleniowe  
 

3.7  Śmietnik wbudowany 
podłoga posadzka – gres 
ściany gres  
sufit docieplenie, malowany 
inst. wod. kan. kratka ściekowa, zawór czerpalny ze złączką do węża 
inst. wentylacji wentylacja mechaniczna 
inst. elektryczne instalacja oświetleniowa z czujkami ruchu, oprawy oświetleniowe hermetyczne  
 
 
 
 



Standard konstrukcji i wykończenie budynku 
Warszawa, ul Konstruktorska – Etap III 

wersja 2015-09-10 
 

 
MATERIAŁY, OSPRZĘT, WYPOSAŻENIE ITP., WSKAZANE W OPISIE STANDARDU MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE  

 MATERIAŁAMI, OSPRZĘTEM , WYPOSAŻENIEM , ITP. O ANALOGICZNEJ KLASIE ALE INNEGO PRODUCENTA.  

3 

4. Mieszkania  
posadzka wylewka cementowa  

balkon, loggia– gres mrozoodporny, taras - płyty betonowe,  
ściany tynk gipsowy, 

łazienki, wc, pralnia - tynk cementowo wapienny 
balkon, loggia, taras – tynk cienkowarstwowy mineralny 

sufit tynk gipsowy 
łazienka, WC, pralnia – tynk cementowo wapienny 
balkon, loggia - tynk cienkowarstwowy mineralny  
W nielicznych lokalach przewidziano wykonanie sufitu podwieszonego z płyt G-K w celu 
zabudowy instalacji, elementów konstrukcji, lokalizacja zabudowy zgodnie z projektem. 
Obudowy płytami G-K podejść wentylacyjnych do okapów kuchennych i same podejścia po 
stronie klienta 

okna drewniane  
parapety konglomerat 
drzwi do 
mieszkań 

wejściowe do mieszkań typu Porta lub równoważnik  

inst. wod. kan. lokalowa z tworzywa sztucznego, indywidualne wodomierze zimnej i ciepłej wody do 
poszczególnych lokali 
Podłączenia kanalizacji od pionu do urządzeń sanitarnych w łazience - po ścianach lub w 
wylewce, podłączenie instalacji WC - po ścianie (w zakresie klienta).taras – ujęcie i 
odprowadzenie wód opadowych zgodnie z projektem   

inst. C.O. grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi  
łazienka – grzejnik drabinkowy  

inst. wentylacji wentylacja mechaniczna, w kuchni niezależny kanał do podłączenia okapu  
inst. elektryczne 3-fazowa do kuchenki 

oświetleniowa, gniazd wtykowych (1-fazowa) 
inst. 
niskoprądowe 

instalacja telefoniczna  
instalacja TV kablowej 
instalacja wideofonowi, zintegrowany dzwonek 

wyposażenie przedpokój – wideofon z kolorowym wyświetlaczem 
 

5. Przyziemie i garaż 
5.1 garaż 

nawierzchnia płyta betonowa zabezpieczona powłoka żywiczną 
ściany ściany murowane docieplone, tynk cienkowarstwowy  

ściany murowane – tynk cementowo-wapienny malowany  
ściany wylewane – powierzchnia gładka odczyszczona, malowana powłoką ochronną 

sufit płyta betonowa odczyszczona  
ocieplenie wełną mineralną pod mieszkaniami  

inst. wod. kan. hydrantowa, odwodnienie punktowe  
inst. wentylacji mechaniczna, instalacja detekcji LPG  
inst. elektryczne oświetleniowa z czujkami ruchu, oprawy oświetleniowe, zasilająca  
inst. niskoprąd. instalacja wideofonowa, detekcja CO i LPG, SSP 
wyposażenie brama garażowa otwierana pilotem  

 
5.2 komórka lokatorska / korytarz komórek  

posadzka posadzka betonowa zabezpieczona powłoka żywiczną 
ściany ściany murowane pełne- nietynkowane, malowane 

ściany wylewane – powierzchnia odczyszczona 
strop płyta betonowa odczyszczona  

ocieplenie wełną mineralną pod mieszkaniami 
drzwi  stalowe 
inst. wentylacji wentylacja mechaniczna (wywiew do przestrzeni garażowej) 
inst. elektryczne oświetleniowa , oprawy oświetleniowe  

 

Usunięto:  

Usunięto:  
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5.3 pomieszczenia na jednoślady  
nawierzchnia płyta betonowa z warstwą nawierzchniową żywiczną  
ściany ściany murowane – ściany lub/i stalowe ażurowe zgodnie z projektem 

ściany wylewane – powierzchnia odczyszczona, malowana powłoką ochronną 
strop płyta betonowa malowana  

ocieplenie wełną mineralną pod mieszkaniami 
drzwi  stalowe ażurowe 
inst. wentylacji wentylacja mechaniczna 
inst. elektryczne oświetleniowa, oprawy oświetleniowe  

 
6.Usługi 

6.1.pow. usług 
posadzka wylewka cementowa 
ściany bez ścian działowych, 

ściany murowane - nietynkowane, ściany wylewane - powierzchnia odczyszczona, 
strop izolacja akustyczna z wełny mineralnej 
okna i drzwi 
wejściowe 

ślusarka aluminiowa 

inst. C.O. rozprowadzenie i grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi 
Inst. wod. kan. zakończona na pionach bez rozprowadzenia 
inst. wentylacji wentylacja mechaniczna bez rozprowadzenia 
inst. elektryczne doprowadzona do lokalu, główne przyłącze energetyczne bez rozprowadzeń 
 
 
 
 
Różnice w wysokości lokalu w stosunku do założeń projektowych mogą stanowić sumę granicznych odchyłek 
wykonawczych robót żelbetowych i wartości projektowanego ugięcia stropu i nie stanowią wady.  


