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OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH 
„Remont pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu, na parterze budynku 

biurowego" 

 

INWESTOR: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu 

39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej 8 

OBIEKT: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu 

39-300 Mielec, ul. Skłodowskiej 8 

 

OPRACOWANIE: 

                                 Wrzesień 2019 r. 



1. Rodzaj remontowanego obiektu. 

Pomieszczenia biurowe przeznaczone dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w Mielcu.  

Planowane do remontu pomieszczenia nie są w chwili obecnej użytkowane. 

2. Rodzaj robót budowlanych. 

Projektowane prace remontowe mają na celu dostosowanie nieużytkowanych obecnie 

pomieszczeń parteru (pom. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9) na pokoje dla 

pracowników inspektoratu oraz wydzielenie łazienki dla osób niepełnosprawnych wraz z 

korytarzem komunikacyjnym. 

Pomieszczenie nr 1 

• Demontaż ścianek działowych pom. pomieszczeniem nr 1, 4 i 3 wraz z demontażem 1 

szt. drzwi 80x203 cm w celu wydzielenia pomieszczenia hol/komunikacja nr 1.1, 

• Demontaż drzwi 90x203 cm pomiędzy pom. 1 i 12 

• Demontaż drzwi do pomieszczenia nr 2 oraz zamurowanie tego otworu drzwiowego 

• Demontaż drzwi wejściowych do korytarza ogólnodostępnego oraz montaż drzwi 

wejściowych ppoż EI30 90x203 z samozamykaczem 

• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w nowo powstałym pomieszczeniu nr 1.1 

wraz z montażem nowej tablicy rozdzielczej TK 

 

Pomieszczenie nr 2 

• Demontaż ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 2 i 5 w celu wydzielenia 

pomieszczenia łazienki dla osób niepełnosprawnych nr 1.2 

• Demontaż umywalki i 1 miski ustępowej, 

• Demontaż tzw. świecy instalacji c.o. 

• Zamurowanie wnęki okiennej 

• Demontaż płytek ceramicznych na podłodze i ścianach 

• Ułożenie nowej glazury na podłodze i ścianach 

• Montaż w nowo powstałej łazience nowego wyposażenia i armatury łazienkowej dla 

osób niepełnosprawnych 

 

Pomieszczenie nr 3 (likwidacja pomieszczenia) 

• Demontaż ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 3 i 8 wraz z demontażem 

drzwi 100x203 cm 

• Demontaż drzwi i likwidacja przejścia (zamurowanie) pomiędzy pomieszczeniem nr 

3 i 10 

 

Pomieszczenie nr 4 (likwidacja pomieszczenia) 

• Demontaż ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 4 i 5 

 

Pomieszczenie nr 5 

• Demontaż części ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 5 i 6 

• Demontaż umywalki, miski ustępowej. W miejscu pomieszczenia powstanie nowa 

łazienka dla osób niepełnosprawnych nr 1.2 

 

 



 

Pomieszczenie nr 6 

• Demontaż drzwi 80x203 cm i likwidacja przejścia (zamurowanie) pomiędzy 

pomieszczeniem nr 6 i 7 

 

Pomieszczenie nr 8 

• Wykonanie/montaż ścianki działowej wraz z drzwiami 90x203 cm w celu 

wydzielenia nowego pomieszczenia nr 1.5 

 

Pomieszczenie nr 9 

• Demontaż drzwi 70x203 cm i likwidacja przejścia (zamurowanie) pomiędzy 

pomieszczeniem nr 9 i 10 

 

Pomieszczenie nr 10 

• Montaż drzwi wewnętrznych 90x203 cm w ściance działowej pomiędzy 

pomieszczeniem nr 10 i 12 

 

Pomieszczenie nr 11 

• Demontaż ścianki z luksferów wraz z drzwiami i wykonanie (montaż) na tym miejscu 

nowej ścianki i drzwi 90x203 cm 

 

Pomieszczenie nr 13 

• Odtworzenie istniejącego zamurowanego otworu drzwiowego pomiędzy 

pomieszczeniem nr 13 i 12 w celu wykonania przejścia 92x203 cm 

• Demontaż drzwi 80x203 cm pomiędzy pomieszczeniem nr 13 i 22 w celu wykonania 

przejścia 

 

Pomieszczenie nr 14 

• Demontaż drzwi 80x203 cm oraz zamurowanie tego otworu drzwiowego w ściance 

działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 15 i 14. 

 

Pomieszczenie nr 20 

• Demontaż umywalki 

 

Pomieszczenie nr 21 

• Demontaż drzwi 90x203 cm oraz ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem nr 21 

i 22 

 

Pomieszczenie nr 22 

• Demontaż drzwi wejściowych do korytarza ogólnodostępnego oraz montaż drzwi 

wejściowych ppoż EI30 90x203 cm z samozamykaczem. 

 

Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach nr 1.1, 1.4, 1.5 1.6, 1.7, 1.8 wraz z 

przyległym korytarzem oraz montaż wykładziny dywanowej. 

 



Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej  w pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8 

 

Montaż przepływowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu łazienki nr 1.2 

 

Malowanie ścian i sufitów pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 i w 

korytarzu przy pomieszczeniu nr 1.8 

 

3.   Sposób wykonania robót. 

Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym, data 

opracowania: czerwiec 2019. 

Roboty remontowo-budowlane należy wykonywać z zachowaniem wszelkiej staranności 

zachowując obowiązujące przepisy BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót 

budowlanych. 


