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Załącznik nr 1  

 

 

ArmadaKoszykarska 

ul. Koszykarska 
 

 Określenie położenia oraz istotnych cech budynku w którym ma znajdować 
się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy  i standard wykończenia  

I. BUDYNEK  
1. Budynek • Liczba kondygnacji- 9 kondygnacji nadziemnych, 3 kondygnacje podziemne                                                         

• liczba lokali w budynku- 57 mieszkań                                                                                                        
• liczba miejsc postojowych i garażowych- 69 miejsc wewnętrznych                                                       
• dostęp do drogi publicznej- bezpośrednio od ul. Koszykarskiej 
• wejście do budynku- przez jedną klatkę schodową 

2. Zagospodarowanie 
terenu 

• Ogrodzenie                                                                                                                           

• Miejsce gromadzenia odpadów: miejsce na gromadzenie odpadów stałych zrealizowane 

zostanie w formie pomieszczenia wbudowanego znajdującego się na poziomie parteru 

dostępnego poprzez niezależne wejście z poziomu terenu                                                                                   

• Elementy ozdobne:  przed elewacją frontową- od strony wschodniej planuje się 

zainstalowanie ławek oraz koszy na śmieci                                                                              

• Oświetlenie zewnętrzne: Projektuje się oświetlenie zewnętrzne terenu, w formie opraw 

wbudowanych w projektowany obiekt oraz opraw oświetleniowych montowanych na murach 

oporowych,                                                                                                                                                      

• ciąg pieszych dostosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, przy wejściu na kondygnację parteru zastosowano podnośnik dla osób 

niepełnosprawnych 

3. Ściany 
zewnętrzne oraz 
wewnętrzne 
pomiędzy 
mieszkaniami 

• żelbetowe  
• murowane ceramiczne  
• murowane akustyczne TAB 

4. Stropy • żelbetowe monolityczne 

5. Elewacja • tynk systemowy, sylikatowy lub silikonowy barwiony w masie, struktura baranek 

6. Klatki schodowe • tynki ścian, sufitów oraz podniebień biegów i spoczników schodowych: cem.-wap. kategorii 
III lub gipsowe;                                                                                                                      
• ściany i sufity malowane farbą emulsyjną                                                                          
• biegi schodów okładane płytkami typu Gres  
• balustrady stalowe malowane proszkowo   
• winda osobowa 

7. Dach • izolacja termiczna styropian          
• papa termozgrzewalna 

II. LOKAL 
MIESZKALNY 

 

1. Ściany 
wewnętrzne 
konstrukcyjne i 
działowe  

• tynki ścian i sufitów III kategorii przegładzone masą gipsową lub tynki gipsowe;                                                                         
• lokale mieszkalne: tynki gipsowe                                                                                                            
• łazienki: tynki cementowo- wapienne                                                                                                      
• kuchnie: tynki gipsowe         
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2. Wykończenie 
sufitów 

• tynki gipsowe  do wykończenia indywidualnego 

3. Podłoża pod 
posadzki 

• wylewki cementowe  do wykończenia indywidulanego 

4. Stolarka okienna • PCV o profilu min. pięciokomorowym z mikro-uchyłem, wyposażone w nawietrzaki, 
przeszklone szybami w zestawach 3-szybowych, o współczynniku przenikania ciepła 

U1,1W/m2K, zewnętrzne w kolorze drewnopodobnym wewnętrzne białe 

5. Parapety 
wewnętrzne 

• PCV o grubości 3 cm 

6. Stolarka 
drzwiowa 

• standardowe, płytowe zaopatrzone w wizjer, nr lokalu, wzmocnione ościeżnicą stalową 
wyposażoną w uszczelkę, z drewnianym progiem, dwoma zamkami w tym jeden z wkładką 
bębenkową 

7. Balkony • z warstwami izolacyjnymi i obróbkami                                                                                                    
• balustrady w konstrukcji stalowej, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane 
• przegrody balkonowe – szkło bezpieczne matowe białe 

8. Wentylacja • mechaniczna 

9. Instalacja 
ogrzewania 

• przyłącz ciepłowniczy 

10. Instalacja 
wodno-
kanalizacyjna 

• przyłącz wodociągowy 
• woda zimna, z wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniu wodomierza;  
• ciepła woda użytkowa; 
• przyłącz kanalizacji ogólnospławnej; 
• instalacja kanalizacji sanitarnej ( z odprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej); 
• instalacja kanalizacji deszczowej (z odprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej); 

11. Instalacja 
elektryczna 

• przyłącz elektroenergetyczny 
• układ zasilania 
• pomiar rozliczeniowy zużycia energii 
• przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
• oświetlenie zewnętrzne; oświetlenie wewnętrzne i gniazda wtykowe 
• instalacje uziemiające i odgromowe 
• ochrona przepięciowa i ochrona przed porażeniem 
 

12.  Instalacje 
słaboprądowe i 
telekomunikacyj
ne :  

• instalacja telefoniczna; 
• instalacja internetowa; 
• telewizji kablowej- ruraż; 
• telewizji satelitarnej (cyfrowej) wraz z okablowaniem i montażem masztu oraz anteną 
zewnętrzną; 
• domofonowa; 
• dzwonkowa; 
 

III. GARAŻ  
1. Ściany 

zewnętrzne  
• żelbetowe monolityczne                                                                                                        

2. Ściany 
wewnętrzne 

• żelbetowe surowe malowane farbą do betonu lub tynkowane (tynk cem.-wap.) 

3. Płyta 
posadzkowa 

• betonowe z parkingową powłoką posadzkową 

4. Strop nad 
garażem 
 

• poziom „0” ocieplony wełną mineralną grubości 10 cm 
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5. 
 

Pomieszczenia 
techniczne 

• posadzki cementowe, pomalowane preparatem zapobiegającym pyleniu się betonu                                                                                                                                                
• ściany żelbetowe lub ceramiczne , tynk cementowy , malowane  
• Pomieszczenie wymiennikowni posadzka z płytek typu gres 

6. Bramy garażowe • Bramy segmentowe otwierane automatycznie  

7. 
Sterownie ruchem 

• Sygnalizacja świetlna na wjeździe do garażu oraz przy bramach wjazdowych na wyjeździe z 
garażu  

8. Instalacje • wentylacja mechaniczna                                                                                                                      
• instalacja oświetlania ewakuacyjnego                                                                                         
• instalacja ochrony  P.poż             

 
 

 

 

 

 

 

  


