
STANDARD WYKONANIA 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej przy ul. Dąbrowskiej w Bojszowach 

(działka 1236/38) 

 

Stan Surowy Zamknięty obejmuje: 

1. Działka budowlana wydzielona z działki nr 1236/38 o powierzchni 417 m2 lub 317 m2 wraz z projektem 

budowlanym oraz udziały w działkach 1184/38 (1/20 udziałów) oraz działce wydzielonej z 1236/38 

(1/2 udziałów). 

2. Budynek posadowiony na płycie fundamentowej (wg projektu konstrukcji) wykonanej w technologii 

białej wanny na betonie podkładowym. Pod płytą fundamentową styropian XPS 300 gr. 10 cm. 

3. Wykonanie instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do sieci sanitarnej, wejścia 

przez płytę dla przyłącza wody, prądu oraz ewentualnych instalacji teletechnicznych. Wszystkie 

przebicia przez płytę wykonane jako szczelne za pomocą kołnierzy uszczelniających. 

4. Wykonanie ścian murowanych parteru oraz poddasza z pustaków ceramicznych P+W gr. 18,8 cm 

Ceramiki Podkarpackiej wraz z wieńcami oraz nadprożami prefabrykowanymi i żelbetowymi 

ocieplonymi styrodurem gr. 4cm. 

5. Schody żelbetowe monolityczne. 

6. Kominy wentylacyjne murowane z kształtek betonowych. 

7. Strop żelbetowy nad parterem zbrojony wg projektu konstrukcji. 

8. Dach skośny, o konstrukcji drewnianej (drewno suszone komorowo i czterostronnie strugane) 

z pokryciem z dachówki ceramicznej Meyer-Holsen Piano (głęboka czerń) wraz z obróbkami 

blacharskimi z blachy aluminiowej Prefa, rynnami, stalowymi rurami spustowymi Galeco 

i wykończeniem kominów wentylacyjnych. 

9. Ścianki działowe murowane z pustaków ceramicznych P+W gr. 11,5 cm Ceramiki Podkarpackiej. 

10. Stolarka okienna od wewnątrz w kolorze białym, od zewnątrz w kolorze antracytowym. Profil PVC 

Rehau Synego MD. Pakiet trzyszybowy. Szczelny montaż okien w warstwie konstrukcyjnej (od 

wewnątrz folia paroszczelna, od zewnątrz taśma paroprzepuszczalna). Okna tarasowe montowane na 

profilach poszerzeniowych z klinarytu. Współczynnik przenikania ciepła poniżej UWmax=0,86 W/m2K. 

11. Dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku – Wikęd Premium Termo. Drzwi antywłamaniowe 

o klasie odporności RC2 (szczelny montaż w warstwie konstrukcyjnej. Współczynnik przenikania ciepła 

poniżej Ud=1,00 W/m2K. (kolor antracyt) 

12. Dostawa i montaż segmentowej bramy garażowej Hormann Renomatic sterowanej elektronicznie 

(2 piloty), kolor antracyt. 

13. Wykonanie tynku gipsowego pod prowadnicami bramy garażowej. 

14. Dostawa i montaż nawiewników okiennych (zgodny z kolorem stolarki okiennej). 

15. Rolety zewnętrzne Vertex sterowane elektronicznie w kolorze antracytowym. 

16. Hydroizolacja w poziomie zero masą KMB, uszczelnienie okien tarasowych, ocieplenie przyziemia, 

opaska antywysadzinowa. 

17. Dach płaski nad garażem w systemie balastowym z warstwą dociążającą ze żwiru płukanego,  

hydroizolacja membraną PCV gr. 1,5 mm, ocieplenie styropianem EPS 100 gr. 15 cm plus kliny 

spadkowe. 

18. Elewacja budynku w systemie BSO. Styropian EPS 70 gr. 20 cm na budynku oraz gr. 15 cm na garażu 

λ = 0,038 W/mK. Tynk w kolorze jasnym i ciemnym. Parapety zewnętrzne aluminiowe Prefa w kolorze 

antracytowym. 

19. Tabliczka z numerem budynku. 

20. Wykonanie uziemienia pod skrzynkę bezpiecznikową. 

21. Przyłącza instalacji elektrycznej (doprowadzenie WLZ do budynku), wodnej oraz kanalizacji sanitarnej. 

22. Ogrodzenie działki z furtką, wyrównanie terenu, opaska żwirowa wokół budynku, utwardzenie dojazdu 

i miejsca postojowego, zbiornik na deszczówkę 2,5 m3. 

Koszt wykonania etapu:  540 000,00 zł brutto 

(W tym udziały w drodze wewnętrznej, wykonanie przyłączy prądu, wody oraz kanalizacji sanitarnej 20 000 zł brutto.) 
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Stan deweloperski obejmuje: 

1. Wykonania instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej: 

• punkty elektryczne -  oświetlenie – 22 szt. 

• punkty elektryczne – gniazdka – 30 szt. 

• punkty teletechniczne – 1 szt. 

• punkty elektryczne siłowe – indukcja w kuchni, siła w garażu (pod stacje ładowania pojazdów), 

siła pod elektryczne podgrzewacze wody (parter i piętro) – 4 szt. 

• zasilanie grzejników drabinkowych w łazienkach – 2 szt. 

• zasilanie grzejników akumulacyjnych – 5 szt. 

• sterowanie grzejników akumulacyjnych – 5 szt. 

• skrzynka bezpiecznikowa, 

• przygotowanie pod zasilanie fotowoltaiki, 

• zasilanie i sterowanie rolet elektrycznych – 7 szt. 

2. Wykonanie instalacji wodnej – 

• woda zimna - 10 punktów (w tym jeden punkt zewnętrzny), 

• woda ciepła – 5 punktów, 

3. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej – 11 punktów. 

4. Dostawę i montaż elektrycznych grzejników akumulacyjnych wraz z regulatorami temperaturowymi 

oraz grzejników łazienkowych: 

• grzejnik akumulacyjny dynamiczny 1,0 kW – 2 szt. 

• grzejnik akumulacyjny dynamiczny 1,6 kW – 1 szt. 

• grzejnik akumulacyjny dynamiczny 2,0 kW – 2 szt. 

• grzejnik drabinka biały 500 W – 1 szt. 

• grzejnik drabinka biały 1000 W – 1szt. 

5. Dostawę i montaż elektrycznych, przepływowych piecyków do instalacji CWU. 

6. Dostawę i montaż wentylatorów wentylacji hybrydowej-higrosterowalnej. 

7. Wykonanie gipsowych tynków wewnętrznych (brak tynkowania sufitu w garażu i w łazience na 

parterze), ocieplenie kominów oraz obmurówka murłat w M-Systemie. 

8. Wykonanie izolacji termicznej parteru oraz poddasza styrobetonem. W garażu styropian EPS 200. 

9. Wykonanie wylewek betonowych. W garażu na kruszywie łamanym. 

10. Ocieplenie poddasza oraz wykonanie zabudowy GK (bez szpachlowania) wraz z paroizolacją. 

11. Montaż wyłazu na strych. 

12. Odbiór kominiarski budynku. 

13. Inwentaryzacja powykonawcza budynku. 

14. Biały montaż instalacji elektrycznej (gniazdka i włączniki, punkty świetlne zakończone kostką). 

15. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Koszt wykonania etapu:  129 000,00 zł brutto 

Stan deweloperski nie obejmuje: 

1. Wykonania instalacji fotowoltaicznej. 

2. Montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

3. Systemu Smart Dom. 

4. Wykonania bruków oraz tarasów. 

5. Wykonania parapetów i balustrad wewnętrznych. 

6. Wykonanie deskowania poddasza nieużytkowego. 

7. Gładzi, malowania, prac glazurniczych. 

8. Białego montażu, mebli oraz sprzętu. 
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