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                                                                                         Projekt nr: 2202013 
 
 

Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie  
38 – 400 Krosno ul. Ściegiennego 6 

 
 

Temat: Przebudowa Sali sekcyjnej Pracowni Patologii ZHW w Krośnie z 
równoczesną adaptacją wejścia do Pracowni Patologii w strefie badań 

wścieklizny wraz z wymianą drzwi do chłodni  
 
 

Lokalizacja: 38 – 400 Krosno ul. Ściegiennego 6 
dz. nr ew. 374/6 obręb Śródmieście 

Roboty wykończeniowe Grupa 454 WSZ 

 
 

Stadium: Przedmiar robót  
 
 
 
 
Opracowanie zawiera: 
1. Część opisowa str. 2 – 5; 
2. Przedmiar robót str. 6 – 19: 

2.1. Strona tytułowa str. 6 
2.2. Przedmiar robót  str. 7 – 15; 
2.3. Zestawienie nakładów RMS str. 16 – 19. 
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Część opisowa 
do przedmiaru robót przebudowy Sali sekcyjnej Pracowni Patologii ZHW w Krośnie 

z równoczesną adaptacją wejścia do Pracowni Patologii w strefie badań 
wścieklizny wraz z wymianą drzwi do chłodni 38 – 400 Krosno ul. Ściegiennego 6 

dz. nr ew. 374/6 obręb Śródmieście 
 
 

1. Podstawa opracowania: 
 

1.1. Zlecenie inwestora: 
1.2. Kopia mapy zasadniczej 
1.3. Uzgodniony z inwestorem zakres projektowanych robót; 
1.4. Założenia wyjściowe odnośnie technologii wykonywania robót; 

 
 
2. Lokalizacja budynku: 

 
Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie zlokalizowany jest przy ul 
Ściegiennego 6 na działce 374/6 obręb Śródmieście. 
Roboty remontowe, będące przedmiotem niniejszego opracowania dotyczą pomieszczeń 
usytuowanych w południowo – wschodnim narożniku budynku.  
 
 

3. Ogólna charakterystyka robót: 
 

Program funkcjonalny określony przez Inwestora obejmuje wykonanie następujących robót 
remontowych pomieszczeń Pracowni Patologii ZHW: 
3.1. Demontaż drzwi w sali sekcyjnej; 
3.2. Demontaż drzwi przesuwnych w sali sekcyjnej; 
3.3. Demontaż słupka mocującego drzwi i część ściany; 
3.4. Demontaż lekkiej przegrody w sali sekcyjnej; 
3.5. Wyrównanie ścian wraz z uzupełnieniem płytek; 
3.6. Skucie części płytek podłogowych i przygotowanie podłoża do położenia płytek w części, o 

którą będzie powiększona sala sekcyjna z dostosowaniem poziomu płytek do sali sekcyjnej; 
3.7. Montaż drzwi do części badawczej; 
3.8. Montaż drzwi w części komunikacyjnej do sali sekcyjnej; 
3.9. Montaż przegrody z drzwiami do stworzenia śluzy do przebierania się personelu przed 

wejściem do Sali sekcyjnej 
3.10. Prace wykończeniowe; 
3.11. Demontaż istniejących drzwi w chłodni; 
3.12. Wykonanie zabudowy oraz zadaszenia wejścia do strefy badań wścieklizny obejmującej 

przedsionek oraz przejście do chłodni; 
3.13. Montaż drzwi termoizolacyjnych do chłodni na odpady/zwłoki zwierząt; 
3.14. Wykonanie elektronicznego systemu dostępu otwierania drzwi przy pomocy kart dostępu 

funkcjonujących w Laboratorium; 
3.15. Instalacja domofonu w zewnętrznych drzwiach zabudowy przedsionka; 
3.16. Wymiana kratki odpływowej wraz z instalacją systemu odwadniania i zabezpieczenia przed 

zalaniem; 
3.17. Wymiana płytek terakotowych w całym przedsionku; 
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3.18. Wymiana izolacji ściany chłodni od strony wschodniej; 
3.19. Montaż drzwi wejściowych wiatrołapu wraz z instalacją zdalnego otwierania; 
3.20. Odnowienie ścian przedsionka; 
3.21. Wymiana klimatyzatora dla pomieszczenia chłodni w zakresie +5oC do + 50 oC; 
3.22. Przeniesienie na ścianę zewnętrzną klimatyzatora szafy chłodniczej. 

 
 
4. Szczegółowy opis robót: 

 
4.1. Roboty remontowe w rejonie wiatrołapu: 

4.1.1. Roboty rozbiórkowe: 
 wykucie z muru okna PCV wraz z rozebraniem obróbki blacharskiej i skuciem płytek 

i tynków; 
 demontaż osłony wejścia do wiatrołapu z poliwęglanu; 
 rozebranie okładzin posadzek i schodów z płytek ceramicznych; 
 rozebranie posadzek cementowych wraz z częściową rozbiórką podłoży 

betonowych pod posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową; 
 częściowe rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; 
 wywiezienie gruzu z rozbiórki poza plac budowy. 

4.1.2. Roboty budowlane wykończeniowe: 
 częściowe zamurowanie otworu okiennego z uzupełnieniem izolacji termicznej 

ściany zewnętrznej z wyprawą elewacyjną 
 osadzenie zmniejszonego okna ze wzmocnionego PCV z uzupełnieniem szpalet i 

podokiennika zewnętrznego; 
 uzupełnienie podkładów betonowych wraz z podłożami pod posadzki oraz okładzin 

posadzek i schodów z płytek ceramicznych; 
 uzupełnienie nawierzchni wokół wiatrołapu z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na 

podsypce piaskowo – cementowej; 
 przecieranie tynków wewnętrznych wiatrołapu wraz z malowaniem farbami 

ceramicznymi; 
4.1.3. Wymiana drzwi chłodniczych: 

 demontaż istniejących drzwi wejściowych do chłodni; 
 montaż nowych drzwi do chłodni; 

4.1.4. Przeniesienie klimatyzatora szafy chłodniczej; 
 demontaż istniejącego klimatyzatora; 
 wykucie otworu w ścianie komory chłodni dla osadzenia klimatyzatora; 
 przeprowadzenie zasilania elektrycznego do nowej lokalizacji klimatyzatora; 
 zamontowanie zdemontowanego klimatyzatora na ścianie zewnętrznej komory 

chłodni poza wiatrołapem; 
4.1.5. Przeniesienie i wymiana klimatyzatora pomieszczenia chłodni; 

 demontaż istniejącego klimatyzatora; 
 wykucie otworu w ścianie komory chłodni dla osadzenia klimatyzatora; 
 przeprowadzenie zasilania elektrycznego do nowej lokalizacji klimatyzatora; 
 zamontowanie nowego klimatyzatora na ścianie zewnętrznej komory chłodni poza 

wiatrołapem; 
4.1.6. Wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych; 

 demontaż istniejącego odwodnienia liniowego w komorze chłodni; 
 zamontowanie podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej w komorze chłodni z 

odprowadzeniem wody do kratki ściekowej w wiatrołapie z rur PCV Ø50; 
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 zamontowanie w komorze chłodni liniowego odprowadzenia wody długości 2,0 m; 
 montaż przepompowni ścieków czystych poniżej posadzki wiatrołapu z włączeniem 

do istniejącego odprowadzenia wody; 
 przebudowa zasilania pompowni – wkucie kabla zasilającego w ścianę i posadzkę 

wiatrołapu; 
4.1.7. Montaż drzwi zewnętrznych do wiatrołapu 

 montaż 2 sztuk aluminiowych drzwi przesuwnych 3-segmentowych zamykających 
wiatrołap. 

 
4.2. Roboty remontowe pomieszczeń wewnętrznych: 

4.2.1. Roboty rozbiórkowe: 
 wykucie z muru drzwi PCV; 
 częściowe rozebranie okładzin sufitów z płyty gipsowo – kartonowej na tuszcie 

metalowym dla odsłonięcia stropu z betonowych płyt kanałowych; 
 rozebranie okładzin posadzek i ścian z płytek ceramicznych; 
 rozebranie posadzek cementowych wokół rozbieranego słupa i filarka; 
 obustronne podstemplowanie stropu w miejscu przewidzianym na rozbiórkę belki 

żelbetowej podpartej słupkiem; 
 rozebranie belki żelbetowej wraz ze słupkiem żelbetowym; 
 rozebranie filarka murowanego dla poszerzenia otworu; 
 wstawienie dodatkowej belki z dwóch dwuteowników IPN260 opartej na wykonanych 

wcześniej poduszkach betonowych; 
 obłożenie belki stalowej siatką cięto – ciągnioną i wyszpałdowanie zagłębień belki 

cegłami; 
 wywiezienie gruzu z rozbiórki poza plac budowy. 

4.2.2. Roboty budowlane wykończeniowe: 
 uzupełnienie podłoży pod posadzki oraz okładzin posadzek z płytek ceramicznych; 
 uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych ścian; 
 uzupełnienie okładzin ścian z płytek ceramicznych; 
 uzupełnienie rozebranego sufitu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych na 

profilach metalowych; 
 malowanie sufitów.. 

4.2.3. Montaż projektowanych drzwi wewnętrznych:  
 montaż dwuskrzydłowych drzwi PCV; 
 montaż ścianki PCV z 1,5 – skrzydłowymi drzwiami w korytarzu;  
 montaż aluminiowych drzwi 1 – skrzydłowych z przesuwnym oknem podawczym. 

4.2.4. Montaż elementów instalacji niskoprądowych;:  
 zainstalowanie systemu kontroli dostępu sterowanego kartą magnetyczną w 2 sztuk 

drzwi; 
 zainstalowanie w zewnętrznych drzwiach przesuwnych elektrozaczepu zwalnianego 

przyciskiem pomieszczeniu; 
 zainstalowanie domofonu przy drzwiach zewnętrznych przy wiatrołapie 

 
 
5. Przewidziane do zastosowania materiały szczególne: 

 
Drzwi zewnętrzne:   aluminiowe przesuwne trójdzielne 175x200 cm U = 1,50 W/m2K 

 aluminiowe przesuwne trójdzielne 200x200 cm U = 1,50 W/m2K 
 uwaga: wymiary sprawdzić na budowie 
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Drzwi wewnętrzne:   aluminiowe 1 – skrzydłowe częściowo szklone pojedynczą szybą 
bezpieczną z oknem podawczym 80x200 cm; 

 ze wzmocnionego PCV 2 – skrzydłowe częściowo szklone pojedynczą 
szybą bezpieczną 200x200 cm; 

 ścianka 173x265 cm ze wzmocnionego PCV z 1,5 – skrzydłowymi 
częściowo szklonymi pojedynczą szybą bezpieczną drzwiami 120x200 cm; 

 uwaga: wymiary sprawdzić na budowie 
Przepompownia:   ścieków bez fekaliów o wydajności 8 m3/h i wysokości podnoszenia do 6 m 

o mocy 300 W z nakrywą dostosowaną do ułożenia płytek posadzkowych; 
Klimatyzator:   typu „monoblok” o mocy około 1,75 kW i przepływie powietrza około 1200 

m3/h w zakresie temperatur do -2oC; 
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