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2.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Międzyrzec Podlaski, sierpień 2020 r.
......................................................................................................

/miejscowość, data/

O

Ś W I A D C Z E N I E

DZIAŁAJĄC ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. – PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U z 2019 r. poz. 1186) OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT BUDOWLANY:
REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNO-TECHNICZNYCH PRZY ISTNIEJĄCEJ

TEMAT:

PRACOWNI BAKTERIOLOGICZNEJ BSL3
INWESTOR:

WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
im. Generała Karola Kaczkowskiego

LOKALIZACJA:

OŚRODEK DIAGNOSTYKI I ZWALACZANI ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH
WIHiE, UL. LUBELSKA 4, 24-110 PUŁAWY, DZ. NR EWID. 1423/78

ZOSTAŁ

SPORZĄDZONY

ZGODNIE

Z

NALEŻYTĄ

STARANNOŚCIĄ,

OBOWIĄZUJĄCYMI

PRZEPISAMI, POLSKIMI NORMAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I JEST KOMPLETNY Z
PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA SŁUŻYĆ

....................................................
MGR INŻ. GRZEGORZ PĘKALA
/Projektant branża konstrukcyjna/
NR UPRAWNIEŃ: LUB/0099/PBKb/19
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3.

KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW
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4.

KOPIE ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY
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5.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r./

INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiot opracowania:

Remont pomieszczeń socjalno-technicznych przy istniejącej pracowni
bakteriologicznej BSL3 w budynku Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania
Zagrożeń Biologicznych WIHiE

Adres inwestycji:

ul. Lubelska 4
24-110 Puławy
Teren na działce nr ew. 1423/78, obr. 0001 miasto Puławy
Jedn. ewidencyjna 061401_1 Puławy

Inwestor:

WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
im. Generała Karola Kaczkowskiego
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa

Branża:

Budowlana

Projektant:

mgr inż. Grzegorz Pękala
Manie 25
21-560 Międzyrzec Podlaski
nr upr. LUB/0099/PBKb/19

Sporządził:

....................................................
MGR INŻ. GRZEGORZ PĘKALA
/Projektant branża konstrukcyjna/
NR UPRAWNIEŃ: LUB/0099/PBKb/19

Międzyrzec Podlaski, sierpień 2020 r.
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1. Zakres robót i kolejność realizacji.
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. Robot polegać będą
wyłącznie na remoncie (konserwacji) istniejących pomieszczeń.
Roboty remontowe dotyczą wykonania:
a) robót przygotowawczych, w tym:
 odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robót przez powieszenie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych,
 demontaż istniejących elementów wyposażenia, wraz z przenoszeniem we wskazane miejsce
przez Inwestora,
 uzgodnienie z Inwestorem lub Użytkownikiem miejsca składowania materiałów.
b) robót remontowych objętych projektem budowlano-wykonawczym /budowlanych/:
 roboty rozbiórkowe z demontażem drzwi,
 poszerzenie otworów drzwiowych
 montaż nowych drzwi,
 roboty tynkarskie,
 naprawa tynków z malowaniem ścian i sufitów,
 remont posadzek,
 montaż rolety antywłamaniowej,
 remont schodów zewnętrznych,
 wymiana daszka nad wejściem głównym do budynku.
c) roboty porządkowe:
 sprzątnięcie terenu budowy,
 mycie posadzek, ścian, sufitów, drzwi, okien i pozostałych elementów,
 demontaż znaków informacyjnych i ostrzegawczych,
 wywiezienie gruzu.
Kolejność realizacji robót nie może wpływać niekorzystnie na zachowanie stateczności konstrukcji oraz
bezpieczeństwa osób i mienia na terenie inwestycji.
UTRUDNIENIA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI
- zakłada się, że na czas prowadzenie robót pomieszczenia objęte remontem będą wydzielone z
użytkowania,
- budynek w czasie remontu będzie użytkowany.
SKŁADOWISKA
Składowisko materiałów: składowanie w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
lub Użytkownikiem.
Przewiduje się w obrębie wydzielonego terenu, na zewnątrz budynku, postawienie kontenera na materiały
budowlane oraz drobny sprzęt budowlany.
Materiał znajdujący się poza kontenerem powinien być wygrodzony z obszaru objętego ogólnego
użytkowania.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w granicach opracowania.
Projektowany remont obejmuje część pomieszczeń wewnątrz budynku Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania
Zagrożeń Biologicznych WIHiE. Nie przewiduje się zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
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3. Elementy zagospodarowania działki, terenu, budynku mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Elementy stałe:
Nie przewiduje się zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Elementy niestałe:
Elementy zdemontowane należy składować w sposób bezpieczny, wydzielony i odpowiednio
oznakowany. Wykonawca ustali z Inwestorem, które z demontowanych materiałów należy przekazać
Inwestorowi.
Roboty rozbiórkowe, remontowe należy prowadzić przy zachowaniu warunków BHP, P.POŻ.

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń wynikających z lokalizacji.
Obiekt nie leży w strefie zagrożeń. Budowa będzie prowadzona na terenie czynnego laboratorium
biologicznego, zatem istnieje niebezpieczeństwo wejścia na teren budowy osób nieupoważnionych, w
związku z tym na czas budowy należy zabezpieczyć strefę objętą budową oraz odpowiednio oznakować.

5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie.







natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi),
praca w zbliżeniu do instalacji wewnętrznych;
ryzyko porażenia prądem przy używaniu narzędzi i urządzeń elektrycznych;
cięcie materiałów budowlanych przy użyciu piły tarczowej lub szlifierki kątowej transport pionowy
materiałów.
roboty transportowe, pionowe przy użyciu wciągarki /niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się
materiału transportowego i uszkodzeniem dźwigu/,
roboty przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych /niebezpieczeństwo
związane z zatruciem/,
- roboty malarskie,

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych.
- przy wykonywaniu ścian - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie,
- przy wykonywaniu stropów - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 14 - Roboty
zbrojarskie i betoniarskie,
- przy wykonywaniu konstrukcji dachowej i pokrycia dachu - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach,
rozdział 13 - Roboty ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne,
- przy wykonywaniu robót z użyciem dźwigu - wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 7 - Maszyny i inne urządzenia
techniczne oraz posiadać odpowiednie uprawnienia UDT do obsługi wciągarki.

7. Wykaz
środków
technicznych
i
organizacyjnych,
zapobiegających
niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia na budowie.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury
technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. Roboty oznakować zgodnie z
zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu. Środki transportu,
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maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz
instrukcją DTR. W związku z tym, że szkoła jest obiektem czynnym, roboty budowlane należy wykonywać
tak, aby nie uszkodzić istniejącego okablowania i sieci wewnętrznych. Strefy budowy powinny być
wydzielone. Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany
przeprowadzić instruktaż BHP.
Środki techniczne :
 praca w odzieży ochronnej,
 stosowanie kasków ochronnych okularów ochronnych,
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych,
Środki organizacyjne :
 kwalifikacje pracowników,
 aktualne świadectwa zdrowia,
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót,
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie
przygotowanie i doświadczenie,
 praca z asekuracją innego pracownika,
Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym BHP.
Międzyrzec Podl., sierpień 2020 r.

Sporządził:

....................................................
MGR INŻ. GRZEGORZ PĘKALA
/Projektant branża konstrukcyjna/
NR UPRAWNIEŃ: LUB/0099/PBKb/19
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OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Zakres opracowania obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 1423/78 położonej w miejscowości Puławy, gmina Puławy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń socjalno-technicznych przy istniejącej pracowni bakteriologicznej BSL3
(wg pokazanego zakresu opracowania) w istniejącym budynku Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
WIHiE w Puławach. Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Na terenie działki objętej opracowanie znajdują się:
- budynek Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE
- budynek pod lokalne usługi
- powierzchnie utwardzone,
- zieleń niska i wysoka
- sieci uzbrojenia terenu (przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, elektroenergetyczne)
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 12.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
- Remont części budynku na parterze nie wymaga zmiany istniejącego stanu zabudowy i zagospodarowania działki.
Dojazd do działki – istniejący
W ramach inwestycji należy wykonać roboty remontowe polegające na:
 zerwanie nawierzchni schodów zewnętrznych, a następnie wykonanie w takim samym zakresie ułożenie nowej
nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm, z obrzeżami w formie palisady o przekroju kwadratowym lub prostokątnym
na warstwie chudego betonu klasy min. B7,5 oraz podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4.
Kolorystyka kostki betonowej zostanie ustalona na etapie realizacji inwestycji.
 Nad wejściem głównym należy wymienić zadaszenie, na zadaszenie o wym. 200x100cm, odporne na warunki
atmosferyczne i korozję, ocynkowanie ogniowo, wypełnienie z arkuszy poliwęglanowych gr. 8mm.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

Lp.

Powierzchnia [m2]

Bilans [%]

01

Powierzchnia zabudowy

2 992

14,38

02

Pow. utwardzona /drogi, chodniki/

3 474

16,70

03

Powierzchnia biologicznie czynna

14 333

68,92

ZAKRES OPRACOWANIA /powierzchnia działki/

20 799

100,00

6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO
6.1. Obszar oddziaływania obiektu na działki sąsiednie i tereny przyległe
Projektowany remont pomieszczeń socjalno-technicznych przy pracowni bakteriologicznej BSL3 i ich użytkowanie nie
wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu działek sąsiednich. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się
w granicach działek własnych. Projektowana inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie oraz tereny przyległe.
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6.2. Podstawy formalno-prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);
Dział II ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Rozdział 1. Usytuowanie budynku
- §11 Uciążliwość lokalizacji
- §12 Odległość od granicy
- §13 Naturalne oświetlenie pomieszczeń w budynku
Rozdział 2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
- §19 Usytuowanie miejsc postojowych
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
- §23 Usytuowanie miejsc na pojemniki i kontenery
Dział VI BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Działka objęta robotami położona jest poza strefą ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisana do rejestru zabytków, oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu miejscowego.

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Działka objęta robotami znajduje się poza terenem górniczym, nie jest narażona na niebezpieczeństwo powodzi ani
osuwaniem się mas ziemnych.

9. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW
Oddziaływanie projektowanych robót na otoczenie jest neutralne. Projektowane roboty nie stwarzają zagrożeń dla
środowiska oraz na istniejących drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody podziemne i powierzchniowe.
W przypadku projektowanych robót nie zachodzi emisja hałasu i wibracji oraz innych zakłóceń związanych z zaburzaniem
środowiska akustycznego.
Projektowane roboty nie naruszają interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Ukształtowanie
terenu bez zmian. Projektowane roboty nie spowodują zacienienia i zmniejszenia naturalnego oświetlenia dla pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi.

10. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Tego rodzaju roboty nie wymagają ustalenia warunków gruntowo-wodnych.

PROJEKTANT:

....................................................
MGR INŻ. GRZEGORZ PĘKALA
/Projektant branża konstrukcyjna/
NR UPRAWNIEŃ: LUB/0099/PBKb/19
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III
BRANŻA BUDOWLANA
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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU
1.1. Umowa Nr 03/DZ/2020 z dnia 20.07.2020 r. na opracowanie dokumentacji technicznej.
1.2. Wizja lokalna wykonana w dniu 21.07.2020 r., na podstawie której dokonano inwentaryzacji stanu istniejącego
pomieszczeń socjalno-technicznych.
1.3. Ustalenia techniczno-ekonomiczne prowadzone podczas opracowywania dokumentacji z płk Mirosławem Kozłowskim.
1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
1.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
1.7. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w
środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. nr 81 poz.
716 z późniejszymi zmianami).
1.8. PN-EN 12128:2000/Ap 1: 2001 Laboratoria badawcze, rozwoju i analiz.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczeń socjalno – technicznych przy istniejącej
pracowni bakteriologicznej BSL3 w budynku Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE,
który położony jest na nieruchomości nr ewid. 1423/78 położonej w miejscowości Puławy, miasto Puławy, obręb 0001
Puławy.
Dokumentacja projektowa obejmuje również:
- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt instalacji elektrycznych,
- przedmiary robót,
- kosztorysy inwestorskie,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
W zakres opracowania wchodzi:
 renowacja pomieszczeń wewnętrznych w celu dostosowania do warunków higieniczno-sanitarnych,
 dostosowanie otworów drzwiowych do warunków osób niepełnosprawnych,
 montaż armatury i urządzeń instalacji sanitarnych,
 montaż łączników, ramek gniazd wtykowych oraz opraw oświetleniowych.
3. CEL OPRACOWANIA
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE wykonuje zadania na rzecz Sił Zbrojnych i
bezpieczeństwa Państwa w zakresie identyfikacji czynników biologicznych o znaczeniu bioterrorystycznym i ochrony przed
bronią biologiczną.
Dyrektor WIHiE, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w
Puławach, podjął decyzję o przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych pomieszczeń socjalno-technicznych
wewnątrz Ośrodka.
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się na parterze budynku. Wejście do budynku od strony zachodniej.
Budynek Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE został wybudowany w 1938 r., w systemie
tradycyjnym murowanym z cegły ceramicznej pełnej. Budynek dwukondygnacyjny, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi..
Bryła o regularnym kształcie – prostokąta.
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Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej.
 ławy fundamentowe betonowe posadowione na głębokości około 1,80 m poniżej poziomu terenu,
 ścianki fundamentowe z cegły pełnej ceramicznej, bez izolacji pionowej,
 ściany nośne i osłonowe murowane z cegły pełnej ceramicznej,
 ściany działowe murowane z cegły pełnej ceramicznej,
 stropy płytowo-żebrowe monolityczne oraz płytowe typu Kleina,
 klatka schodowa żelbetowa,
 stropodach o konstrukcji żelbetowej i pokryty papą termozgrzewalną,
 stolarka okienna PCV,
 stolarka drzwiowa, drewniana indywidualna, częściowo aluminiowa i stalowa (hermetyczna),
 posadzki: terakota i wykładzina PCV na podłożu gruntowym,
 tynki cementowo-wapienne grubości około 1,5 cm malowane farbami olejnymi oraz częściowo licowane ceramiką,
 parapety wewnętrzne z lastryko malowane farbami olejnymi.
Budynek wyposażony jest w instalacje C.O., wod-kan, elektryczną i teletechniczną oraz specjalistyczną (filtrowentylacji,
dezynfekcji pomieszczeń gazową H2O2) na potrzeby laboratorium.
4.1. Dane pomieszczeń objętych opracowaniem
Parter
IN-31 Korytarz
IN-32 Pomieszczenie socjalne z WC
IN-33 Gabinet
IN-34 Korytarz
IN-35 Pracownia oceny jakości kwasów nukleinowych
IN-36 Korytarz
IN-37 Autoklaw
IN-38 Magazyn
IN-39 Magazyn
IN-40 Korytarz
IN-44 Pracownia diagnostyki molekularnej
IN-45 Punkt przyjęcia próbek
IN-46 Pomieszczenie monitoringu
RAZEM:

-

16,10 m2
16,80 m2
11,94 m2
7,30 m2
17,13 m2
10,95 m2
24,05 m2
4,38 m2
4,20 m2
5,70 m2
25,06 m2
6,64 m2
4,41 m2
154,83 m2

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:
IN-31 Korytarz
 drzwi drewniane z kontrolą dostępu,
 wentylację grawitacyjną,
 wykończenie ścian i sufitów - farby zmywalne,
 wykończenie podłogi – terakota.
IN-32 Pomieszczenie socjalne z WC
 wentylację grawitacyjną,
 okna PCV – rozwierane,
 wykończenie ścian do wysokości 2,00 – glazura, powyżej farby akrylowe,
 wykończenie podłogi – terakota,
 umywalka zasilana tylko zimną wodą,
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IN-33

IN-34

IN-35

IN-36

IN-37

IN-38

IN-39

IN-44

IN-45

 stelaż pod sedes podwieszany
Gabinet
 wentylację grawitacyjną,
 okno PCV – rozwierane,
 wykończenie ścian i sufitów - farby olejne niezmywalne
 wykończenie podłogi – terakota,
Korytarz
 centrala wentylacyjna z szafą zasilającą,
 okno podawcze,
 drzwi aluminiowe z kontrolą dostępu,
 wykończenie ścian i sufitów - farby olejne niezmywalne
 wykończenie podłogi – wykładzina,
Pracownia oceny jakości kwasów nukleinowych
 okna PCV – rozwierane,
 wykończenie ścian i sufitów - farby olejne niezmywalne
 wykończenie podłogi – wykładzina,
Korytarz
 drzwi drewniane i aluminiowe z kontrolą dostępu,
 drzwi hermetyczne ze stali kwasoodpornej z kontrolą dostępu,
 wykończenie ścian i sufitów - farby olejne niezmywalne
 wykończenie podłogi – terakota,
Autoklaw
 wentylację grawitacyjną,
 okna PCV – rozwierane,
 wykończenie ścian i sufitów - farby olejne niezmywalne,
 zabudowa z płyty OSB autoklawu,
Magazyn
 drzwi aluminiowe,
 wykończenie ścian i sufitów - farby akrylowe niezmywalne.
Magazyn
 wentylację grawitacyjną,
 drzwi drewniane,
 wykończenie ścian i sufitów - farby akrylowe niezmywalne,
Pracownia diagnostyki molekularnej
 wentylację grawitacyjną,
 ścianka aluminiowa przeszklona,
 wykończenie ścian i sufitów - farby olejne niezmywalne,
 wykończenie podłogi – częściowo terakota,
 klimatyzator,
Punkt przyjęcia próbek
 okna PCV – rozwierane z kratą zewnętrzną,
 drzwi drewniane z kontrolą dostępu,
 ścianka aluminiowa szklana,
 wykończenie ścian i sufitów - farby olejne niezmywalne,
 wykończenie podłogi – terakota,
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IN-46

 mikrobiologiczna szafa bezpieczeństwa – odłączona.
Pomieszczenie monitoringu
 ścianka aluminiowa przeszklona,
 wykończenie ścian i sufitów - farby olejne niezmywalne,
 wykończenie podłogi – terakota,
 serwer.

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Projekt został opracowany zgodnie z umową zawartą z Inwestorem z uwzględnieniem uwag i ustaleń wniesionych przez
Kierownika Pracowni Zabezpieczenia Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu
Higieny i Epidemiologii – płk Mirosława Kozłowskiego.
W projekcie dla potrzeb realizacji przedmiotowej aktualizacji w zakresie niezbędnym do utrzymania istniejącej funkcji
pomieszczeń socjalno-technicznych przy istniejącym laboratorium BSL3 przewidziano:
 powiększenie otworów drzwiowych,
 wymiana stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej na nową – aluminiową,
 montaż rolety antywłamaniowej w pom. Nr 37 - autoklawu,
 demontaż okładzin posadzek z usunięciem zanieczyszczeń do warstwy wylewki (w przypadku stwierdzenia złego
stanu wylewki należy ją usunąć i wykonać od nowa),
 skucie płytek ściennych,
 wykonanie warstw wyrównujących pod okładziny podłogowe,
 wykonanie obudowy przewodów kanalizacyjnych i C.O. ściankami wodoodpornymi z płyt cementowo-włóknowych,
 wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych (klasa EI15) sufitów i ścian wg rysunków,
 wzmocnienie istniejących tynków poprzez naciągnięcie warstwy kleju z siatką, a następnie wykończenie warstwą
gładzi polimerowej typu finisz
 malowanie ścian i sufitów,
 wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
 wykonanie nowych posadzek z terakoty i wykładzin PCV,
 roboty porządkowe.
6. PROGRAM REMONTU
6.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe
 demontaż drzwi drewnianych i aluminiowych we wszystkich pomieszczeniach,
 demontaż rewizji oraz kratek wentylacyjnych ze ścian z karton gipsu i murowanych,
 rozebranie posadzek z terakoty oraz zerwanie wykładzin i cokolików z tworzywa PCV,
 rozebranie przeszklenia z luksferów w pomieszczeniu autoklawu,
 poszerzanie otworów drzwiowych wraz z zabezpieczeniem nadproży istniejących i wstawieniem nowych ze stali
profilowaniem.
6.2. Stolarka okienna i drzwiowa
a) Drzwi wewnętrzne aluminiowe wg zestawienia stolarki drzwiowej, jedno- i dwuskrzydłowe, z wypełnieniem pełnym,
mieszanym lub przeszklonym szkłem bezpiecznym. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
Ramy z profili nieocieplonych. Klamki, pochwyty ze stali nierdzewnej, jako wyposażenie wyszczególnione w zestawieniu
stolarki okiennej: samozamykacz ASSA ABLOY lub GEZE i zwory elektromagnetyczne wpuszczane. Szerokość wszystkich
drzwi nie mniejsza niż 90 cm – otwarte szydło drzwiowe nie może pomieszczać szerokości otworu w świetle przejścia.
b) Śluza podawcza (pass-box) o wymiarach 600x760 mm, z lampą UV, wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304,
powierzchnia szlifowana, naturalny kolor stali, konstrukcja zamknięta, drzwiczki zawiasowe bezprzylgowe z klamkami 2
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szt., przeszklenie szyba bezpieczna w drzwiach, licująca się powierzchnia płatów, elektroniczna blokada krzyżowa,
sygnalizacja otwarci, skrzynka sterownicza 200x150x120 mm.

c) Roleta antywłamaniową sterowaną przyciskiem o wymiarach 362x180 cm w pomieszczeniu autoklawu.
Wymianę stolarki należy wykonać w istniejących otworach oraz w otworach powiększonych w oparciu o załączone rysunki
(patrz część rysunkowa). Wymiary podane na rysunkach sprawdzić w naturze.
Demontaż elementów stolarki drzwiowej prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy użyciu odpowiedniego
sprzętu i narzędzi.
Czynności montażowe:
1. Przygotowanie otworu
2. Uzupełnienie ubytków w ścianie
3. Ustawienie i umocowanie stolarki w istniejącym otworze
4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem
5. Przeprowadzenie regulacji
6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian zgodnie z projektem.
UWAGA! DRZWI MONTOWAĆ ZGODNI Z ZALECENIAMI I KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA STOLARKI.
WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA.
6.3. Posadzki i okładziny ścienne
Zdemontować stare płytki podłogowe wraz z warstwą kleju (pom. socjalne z WC, gabinet, korytarz nr 31, punkt przyjęcia
próbek, pracownia diagnostyki molekularnej, pom. monitoringu, korytarz nr 36, magazyn nr 39, ).
Istniejącą wylewkę betonową należy oczyścić z zanieczyszczeń (odkurzyć i odpylić) wyrównać oraz usunąć fragmenty luźne
i odspajające się. W pomieszczeniach, których występuje wykładzina podłogowa należy wykonać warstwę wyrównującą.
Jeśli w trakcie demontażu warstw podłogi stwierdzono wystąpienie grzyba należy nanieść środek grzybobójczy np.
Boramon lub równoważny. Po ewentualnym odgrzybieniu i uzupełnieniu wylewki położyć posadzki – w zależności od
pomieszczeń.
a) Płytki gresowe podłogowe (korytarze, magazyn nr 30) o wym. 50x50 cm
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 Odporność na ścieranie – min. klasa V
 Klasa antypoślizgowości – min. R10
 Gatunek I
Posadzki ceramiczne fugować za pomocą fug elastycznych, odpornych na wodę i zabrudzenia z efektem perlenia typu
SOPRO SAFIR F. Spadek w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić min 0,3%.
Na połączeniu posadzek z różnych materiałów stosować listwy maskujące. Ewentualne wykonywanie wylewki zdylatować
przez wykonanie nacięć piłą i wypełnienie szczelin masą dylatacyjną. W szczelinach dylatacyjnych stosować listwy
dylatacyjne systemowe.
b) Płytki gresowe podłogowe (pomieszczenie socjalne z WC) o wym. 45x45 cm
 Odporność na ścieranie – min. klasa III
 Klasa antypoślizgowości – min. R9
 Gatunek I
Posadzki ceramiczne fugować za pomocą fug elastycznych, odpornych na wodę i zabrudzenia z efektem perlenia typu
SOPRO SAFIR F. Spadek w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić min 0,3%.
Na połączeniu posadzek z różnych materiałów stosować listwy maskujące. Ewentualne wykonywanie wylewki zdylatować
przez wykonanie nacięć piłą i wypełnienie szczelin masą dylatacyjną. W szczelinach dylatacyjnych stosować listwy
dylatacyjne systemowe.
c)

d)

e)

Płytki ceramiczne ścienne (pomieszczenie socjalne z WC) np. Tubądzin Pastel o wym. 20x20 cm lub
równoważne, układane do 2,0m wysokości pomieszczenia.
Powierzchnia na której będą układane płytki, musi być stabilna, sucha, twarda i równa. Elementy takie jak kurz,
nieczystość, wapno, tłuszcz, lakier, farby olejne, emulsje itp. Zmniejszające przyczepność muszą zostać usunięte.
Większe nierówności zeszlifować. Powierzchnie wyjątkowo dobrze wchłaniające wilgoć należy pokryć odpowiednim
gruntem. Okładziny ceramiczne fugować za pomocą fug elastycznych, odpornych na wodę i zabrudzenia z efektem
perlenia typu SOPRO SAFIR F. W narożnikach wypukłych łączyć płytki pod kątem 45 stopni. Narożniki wklęsłe i
wypukłe wykonać bezszczelinowo.
Na połączeniu posadzek z różnych materiałów stosować listwy maskujące. Ewentualne wykonywanie wylewki
zdylatować przez wykonanie nacięć piłą i wypełnienie szczelin masą dylatacyjną. W szczelinach dylatacyjnych
stosować listwy dylatacyjne systemowe.
Powyżej płytek zastosować okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodnoodpornych.
Posadzka winylowa z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych rozpraszająca ładunki
elektryczne – gatunek I, o następujących parametrach nawierzchni:
 grubość całkowita – min. 2,0 mm
 warstwa użytkowa – min. 0,50 mm
 stabilność wymiarów ≤ 0,80%
 grupa ścieralności – grupa T ≤ 2,00 mm³
 klasa użytkowa minimum 34
 trudno zapalna
 Atest PZH
 odporna na detergenty i środki myjące.
Wykładzina wyłożona na ściany pionowo około 10 cm z zastosowaniem wyoblenia, stanowiącego płynne przejście
umożliwiające mycie oraz dezynfekcję.
Obudowy przewodów kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania ściankami wodoodpornymi z płyt cementowowłóknowych.

UWAGA! Materiały i kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.
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6.4. Wyprawy tynkarskie
Ze względu na różnorodne i nierówne powierzchnie tynków wewnętrznych, należy wykonać przetarcie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i sufitach.
Zakres robót:
- zabezpieczenie okien i drzwi;
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;
- gruntowanie przed tynkowaniem,
- obsadzenie aluminiowych kątowników zewnętrznych (drzwi, okna, kanały wentylacyjne, i inne);
- nałożenie warstwy kleju z siatką o gramaturze min. 150g/m2 w celu zabezpieczenia przez powstawaniem rys,
- gruntowanie docelowe przed gładzeniem,
- nałożenie gładzi wykończeniowej typu „finisz” polimerowej.
- szlifowanie
Etapy wykonywania gładzi:


Przygotowanie podłoża. Powierzchnie przeznaczone do wykańczania gładzią muszą być suche, czyste, stabilne i
nieprzemarznięte. Nakładanie masy na podłoże kruche lub odpadające to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Najpierw z
remontowanych ścian trzeba pozdejmować wszelkie wiszące na nich przedmioty. Potem usunąć stare tapety i farby.
Wystające elementy stalowe zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Jeśli w podłożu są rysy, należy je poszerzyć, oczyścić
szczotką i wypełnić elastyczną masą szpachlową, najlepiej taką, która ma w swym składzie mikrowłókna. Większe
ubytki wypełnia się takim samym tynkiem lub zaprawą renowacyjną. Do zalepienia dziur po kołkach wystarczy zwykły
gips budowlany lub masa szpachlowa.



Oczyszczone i wyrównane ściany należy pomalować polimerowym preparatem gruntującym, aby zmniejszyć ich
chłonność i zwiększyć przyczepność. Jeśli się tego nie zrobi, będą później odciągać wodę ze świeżo naniesionej
masy. W efekcie, po wyschnięciu, na gładzi pojawiłaby się siatka pęknięć. W zasadzie każde podłoże mineralne
wymaga jednokrotnego gruntowania. Wykonywanie gładzi można rozpocząć dopiero po 24 godzinach po nałożeniu
gruntu.



Przygotowanie masy gipsowej. Suchą mieszankę wsypuje się do wiaderka z wodą i po 5 minutach nasiąkania rozrabia
wiertarką z mieszadłem. Porcje zaprawy należy tak dobierać, by starczały na około 40 minut pracy. Każdą kolejną
porcję należy przygotowywać w czystym wiaderku, gdyż zaschnięte resztki zaprawy gipsowej przyspieszają wiązanie
świeżo rozrobionej masy. Nie wolno też dolewać wody do zaprawy, gdyż powstaną wówczas zbrylenia. Dobrze
wyrobiona masa powinna mieć konsystencję taką, jaką ma masło w temperaturze pokojowej.



Kiedy przystępuje się do pracy, temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 5°C. Gładź nanosi
się przeważnie jednowarstwowo, gładką pacą ze stali nierdzewnej. Można nią zniwelować nierówności o głębokości
dochodzącej do 3-5 mm. Gdy są one większe, lepiej i taniej jest nanieść warstwę tynku gipsowego. Masę szpachlową,
którą można zastąpić gładź, nanosi się kilkoma cienkimi warstwami w półgodzinnych odstępach (metodą "mokre na
mokre"). Każda kolejna warstwa musi być jednak cieńsza od poprzedniej.



Szlifowanie. Kiedy temperatura nie przekracza 20ºC, a wilgotność wynosi 60%, gładź będzie wysychać milimetr na
dobę. Dopiero kiedy całkowicie wyschnie i okaże się, że nie jest idealnie równa, można ją przeszlifować pacą ścierną
numer 100, a później drugi raz – siatką z numerem 180 lub specjalną szlifierką zwaną fletem. Dobre gładzie, po
odpowiednim starannym nałożeniu nie wymagają szlifowania.



Gruntowanie i malowanie – na drugi dzień po wygładzeniu ścian można je dalej wykańczać. Przeszlifowane należy
oczyścić szczotką z pyłu i zagruntować. Następnego dnia pracę mogą rozpocząć malarze.

6.5. Malowanie ścian i sufitów
Po dokładnym odpyleniu ścian i ich zagruntowaniu, przystąpić do malowania. Należy nałożyć min. 2 warstwy farby.
a) malowanie sufitów tynkowanych:
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- farba ceramiczna typu MAGNAT Ceramic Care lub równoważna – klasa odporności na szorowanie 1.
b) malowanie ścian
- farba ceramiczna typu MAGNAT Ceramic Care lub równoważna – klasa odporności na szorowanie 1.
Kolorystykę dostosować do stanu istniejącego w uzgodnieniu z Inwestorem.
6.6. Elementy wyposażenia
a) Znak: "Wyjście ewakuacyjne" - znak w formie folii samoprzylepnej fotoluminescencyjnej nakleić nad drzwiami
ewakuacyjnymi. Znak posiadający Dopuszczenie CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).
b) Meble laboratoryjne
 Szafka laboratoryjna zlewozmywakowa o wym. 120x65 cm, wentylowana, w klasie higieniczności E-1. Wykonane z
materiału łatwego do utrzymania czystości, odpornego na działanie środków dezynfekujących, środków myjących,
kwasów, ługów, rozpuszczalników i innych zwykle stosowanych związków chemicznych.
7.

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

7.1. Powierzchnie podłóg wykonać z materiału jednorodnego, charakteryzującego się twardością i odpornością na
uszkodzenia mechaniczne zgodną z wymaganiami dla laboratoriów mikrobiologicznych. Powierzchnia podłóg winna
być odporna na czynniki chemiczne, ogniotrwała, łatwo zmywalna, wodoszczelna, wyłożona na ściany pionowo około
10 cm. Powierzchnia podłogi łatwa do renowacji. Powierzchnia podłóg z materiału antyelektrostatycznego,
antypoślizgowego.
7.2. Powierzchnia ścian z materiału antyrefleksyjnego.
8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Planowana przebudowa nie narusza dotychczasowych warunków ochrony przeciwpożarowej. Ochrona p.poż. na
dotychczasowych warunkach. Obiekt czynny użytkowany pod stałym nadzorem służb prewencyjnych.
Ponadto:
 W przypadku pożaru winna być możliwość zdjęcia kontroli dostępu do pomieszczeń,
 Drzwi sterowane elektrycznie przy zaniku energii powinny otworzyć się ręcznie, w tym celu kontrola dostępu winna
być podpięta pod urządzenia ppoż.
 Główny wyłącznik prądu powinien wyłączać również UPS.

PROJEKTANT:

....................................................
MGR INŻ. GRZEGORZ PĘKALA

/Projektant branża konstrukcyjna/
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