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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wykonanie podłogi hali w technologii nawierzchni sportowej - elastycznej, rolowanej 
z wielowarstwowej wykładziny sportowej PCV o grubości łącznej 7 mm.
Dane techniczne:
a) Arena o wymiarach 42m x 24m;
b) Istniejąca nawierzchnia - pulastic;
c) Nowa nawierzchnia z wykładziny sportowej PCV o grubości całkowitej 7 mm;
d) Dolna warstwa wykładziny o grubości 4,9 mm wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatką 
z włókna szklanego;
e) Wierzchnia warstwa wykonana z ziarnistego gładzonego czystego winylu PVC grubości 
2,1 mm;
f) Dwie warstwy siatki z włókna szklanego w celu polepszenia odporności na uderzenia 
i wgniecenia;
g) Szerokość rolki - max. 1,5m;
h) Pochłanianie wstrząsów - klasa P2 według normy EN 14 808;
i) Zwrot energii - powyżej 0,31 m/s;
j) Dopuszczalne obciążenie dynamiczne - powyżej 1500 N;
k) Odporność na uderzenia - powyżej 8 Nm;
l) Odporność na ścieranie - powyżej 0,5g;
m) Odbicie piłki - powyżej 90%;
n) Fabryczne na całej grubości zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne;
o) Fabryczne zabezpieczenie przez działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem;
p) Klasa palności min CflS1;
q) Emisja formaldehydów E1 według normy EN 14 904;
r) Emisja pentachlorofenolu - brak zawartości.
s) Kolorystyka nawierzchni boisk oraz linii do ustalenia z Zamawiającym.
 
2. Wymiana piłkochwytów na hali sportowej:
a) dostawa, zdjęcie starych i montaż nowych piłkochwytów,
b) powierzchnia siatki 360m2,
c) wymiary siatki 4,5m x 4,5m,
d) grubość siatki min 5 mm,
e) sposób montażu - linka stalowa pleciona 200m, śruby rzymskie, karabińczyki.
 
3. Dostawa wyposażenia:
a) bramki do piłki ręcznej - 2 sztuki, aluminiowe o wymiarach 2m x 3m, wzmacniany profil min. 80mm x 80mm z łukami stałymi, rama
główna spawana w całości, głębokość bramki: dół - 1000mm; góra 800mm, siatka o grubości min. 4mm koloru białego, wykonanie zgod-
nie z normą IHF.
b) kosze wjazdowe do koszykówki - 2 sztuki, konstrukcja stalowa - malowana proszkowo; wysięg ramienia min 325cm; rozmiary do prze-
chowania max 200cm wysokości i szerokości oraz 500cm długości; tablica szklana mocowana w 3 punktach - wymiary 180 x 105 cm,
wykonana ze szkła hartowanego, grubość tafli min. 10 mm, tafla osadzona w ramie aluminiowej, linie wypalane w szkle, miejscu styku
tablicy i obręczy wycięte szkło, obręcz z siatką; klamry zamykające i usztywniające konstrukcję w pozycji "do gry"; zatrzask utrzymujący
obręcz w pozycji zablokowanej do obciążenia 80 kg; bezpieczne mocowanie siatki wykluczające możliwość uszkodzeń dłoni (palców);
obsługa manualna; przesuwany na kółkach nylonowych. Certyfikat przez Polski Instytut Sportu na zgodność z normą EN-1270. Certyfi-
kat Polskiego Instytutu Sportu, spełnia wszystkie wymagania FIBA.
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Remont hali sochocin PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół  
i Przedszkoli Samorz ądowych w Sochocinie - remont podłóg, 
wymiana piłkochwytów oraz zakup wyposa żenia

1 Prace przygotowawcze
1

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż, a po zakończeniu prac ponowny montaż drabinek gimnastycznych
na hali sportowej.
Dostosowanie długości drabinek do dowej wykładziny.

kpl

27 kpl 27.000
RAZEM 27.000

2
d.1

ZKNR C-2
0601-05

Przygotowanie podłoża cementowego - wykucie fragmentu podłoża m2

980*0.1<szacunkowo 10%> m2 98.000
RAZEM 98.000

3
d.1

ZKNR C-2
0601-07

Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłoża m2

980*0.1<szacunkowo 10%> m2 98.000
RAZEM 98.000

4
d.1

ZKNR C-2
0601-08

Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie m2

980*0.1<szacunkowo 10%> m2 98.000
RAZEM 98.000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Wykucie istniejących tulei oraz ich ponowne obsadzenie na odpowiednim po-
ziomie dostosowanym do projektowanej nawierzchni

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

2 Nawierzchnia z wielowarstwowej wykładziny sportowej  PCV o grubo ści ł ącznej 7 mm
6

d.2 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż wielowarstwowej wykładziny sportowej PCV o grubości łącz-
nej 7 mm w tym klejenie, zgrzewanie

m2

980 m2 980.000
RAZEM 980.000

7
d.2

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

42+42+23+23 m 130.000
RAZEM 130.000

3 Piłkochwyty
8

d.3 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o oczkach 5x5cm i grubości 5mm m2

360 m2 360.000
RAZEM 360.000

4 Dostawa wyposa żenia
9

d.4 analiza indy-
widualna

Dostawa bramek do piłki ręcznej - 2 sztuki, aluminiowe o wymiarach 2m x 3m,
wzmacniany profil min. 80mm x 80mm z łukami stałymi, rama główna spawa-
na w całości, głębokość bramki: dół - 1000mm; góra 800mm, siatka o grubości
min. 4mm koloru białego, wykonanie zgodnie z normą IHF.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa koszy wjazdowych do koszykówki - 2 sztuki, konstrukcja stalowa -
malowana proszkowo; wysięg ramienia min 325cm; rozmiary do przechowania
max 200cm wysokości i szerokości oraz 500cm długości; tablica szklana mo-
cowana w 3 punktach - wymiary 180 x 105 cm, wykonana ze szkła hartowane-
go, grubość tafli min. 10 mm, tafla osadzona w ramie aluminiowej, linie wypa-
lane w szkle, miejscu styku tablicy i obręczy wycięte szkło, obręcz z siatką;
klamry zamykające i usztywniające konstrukcję w pozycji "do gry"; zatrzask
utrzymujący obręcz w pozycji zablokowanej do obciążenia 80 kg; bezpieczne
mocowanie siatki wykluczające możliwość uszkodzeń dłoni (palców); obsługa
manualna; przesuwany na kółkach nylonowych. Certyfikat przez Polski Instytut
Sportu na zgodność z normą EN-1270. Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu,
spełnia wszystkie wymagania FIBA.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Remont hali sochocin KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Remont hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół  
i Przedszkoli Samorz ądowych w Sochocinie - remont podłóg, 
wymiana piłkochwytów oraz zakup wyposa żenia

1 Prace przygotowawcze
1

d.1 analiza indywi-
dualna

Demontaż, a po zakończeniu prac ponowny montaż dra-
binek gimnastycznych na hali sportowej.
Dostosowanie długości drabinek do dowej wykładziny.

kpl 27

2
d.1

ZKNR C-2
0601-05

Przygotowanie podłoża cementowego - wykucie frag-
mentu podłoża

m2 980*0.1<
szacunkowo
10%> =

98.000
3

d.1
ZKNR C-2
0601-07

Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie
ubytku w podłoża

m2 980*0.1<
szacunkowo
10%> =

98.000
4

d.1
ZKNR C-2
0601-08

Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie m2 980*0.1<
szacunkowo
10%> =

98.000
5

d.1 analiza indywi-
dualna

Wykucie istniejących tulei oraz ich ponowne obsadzenie
na odpowiednim poziomie dostosowanym do projekto-
wanej nawierzchni

szt 8

Razem dział: Prace przygotowawcze
2 Nawierzchnia z wielowarstwowej wykładziny sportowej  PCV o grubo ści ł ącznej 7 mm
6

d.2 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż wielowarstwowej wykładziny sporto-
wej PCV o grubości łącznej 7 mm w tym klejenie, zgrze-
wanie

m2 980

7
d.2

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m 42+42+23+
23 =

130.000
Razem dział: Nawierzchnia z wielowarstwowej wykładz iny sportowej PCV o grubo ści ł ącznej 7 mm

3 Piłkochwyty
8

d.3 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o oczkach 5x5cm i gru-
bości 5mm

m2 360

Razem dział: Piłkochwyty
4 Dostawa wyposa żenia
9

d.4 analiza indywi-
dualna

Dostawa bramek do piłki ręcznej - 2 sztuki, aluminiowe o
wymiarach 2m x 3m, wzmacniany profil min. 80mm x
80mm z łukami stałymi, rama główna spawana w
całości, głębokość bramki: dół - 1000mm; góra 800mm,
siatka o grubości min. 4mm koloru białego, wykonanie
zgodnie z normą IHF.

szt 2

10
d.4 analiza indywi-

dualna

Dostawa koszy wjazdowych do koszykówki - 2 sztuki,
konstrukcja stalowa - malowana proszkowo; wysięg ra-
mienia min 325cm; rozmiary do przechowania max
200cm wysokości i szerokości oraz 500cm długości; tab-
lica szklana mocowana w 3 punktach - wymiary 180 x
105 cm, wykonana ze szkła hartowanego, grubość tafli
min. 10 mm, tafla osadzona w ramie aluminiowej, linie
wypalane w szkle, miejscu styku tablicy i obręczy wycię-
te szkło, obręcz z siatką; klamry zamykające i usztyw-
niające konstrukcję w pozycji "do gry"; zatrzask utrzymu-
jący obręcz w pozycji zablokowanej do obciążenia 80
kg; bezpieczne mocowanie siatki wykluczające możli-
wość uszkodzeń dłoni (palców); obsługa manualna;
przesuwany na kółkach nylonowych. Certyfikat przez
Polski Instytut Sportu na zgodność z normą EN-1270.
Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu, spełnia wszystkie
wymagania FIBA.

szt 2

Razem dział: Dostawa wyposa żenia
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół  
i Przedszkoli Samorz ądowych w Sochocinie - remont podłóg, 
wymiana piłkochwytów oraz zakup wyposa żenia

1 Prace przygotowawcze
1

d.1 analiza indywi-
dualna

Demontaż, a po zakończeniu prac ponowny montaż dra-
binek gimnastycznych na hali sportowej.
Dostosowanie długości drabinek do dowej wykładziny.

kpl 27

2
d.1

ZKNR C-2
0601-05

Przygotowanie podłoża cementowego - wykucie frag-
mentu podłoża

m2 980*0.1<
szacunkowo
10%> =

98.000
3

d.1
ZKNR C-2
0601-07

Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie
ubytku w podłoża

m2 980*0.1<
szacunkowo
10%> =

98.000
4

d.1
ZKNR C-2
0601-08

Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie m2 980*0.1<
szacunkowo
10%> =

98.000
5

d.1 analiza indywi-
dualna

Wykucie istniejących tulei oraz ich ponowne obsadzenie
na odpowiednim poziomie dostosowanym do projekto-
wanej nawierzchni

szt 8

2 Nawierzchnia z wielowarstwowej wykładziny sportowej  PCV o grubo ści ł ącznej 7 mm
6

d.2 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż wielowarstwowej wykładziny sporto-
wej PCV o grubości łącznej 7 mm w tym klejenie, zgrze-
wanie

m2 980

7
d.2

KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m 42+42+23+
23 =

130.000
3 Piłkochwyty
8

d.3 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o oczkach 5x5cm i gru-
bości 5mm

m2 360

4 Dostawa wyposa żenia
9

d.4 analiza indywi-
dualna

Dostawa bramek do piłki ręcznej - 2 sztuki, aluminiowe o
wymiarach 2m x 3m, wzmacniany profil min. 80mm x
80mm z łukami stałymi, rama główna spawana w
całości, głębokość bramki: dół - 1000mm; góra 800mm,
siatka o grubości min. 4mm koloru białego, wykonanie
zgodnie z normą IHF.

szt 2

10
d.4 analiza indywi-

dualna

Dostawa koszy wjazdowych do koszykówki - 2 sztuki,
konstrukcja stalowa - malowana proszkowo; wysięg ra-
mienia min 325cm; rozmiary do przechowania max
200cm wysokości i szerokości oraz 500cm długości; tab-
lica szklana mocowana w 3 punktach - wymiary 180 x
105 cm, wykonana ze szkła hartowanego, grubość tafli
min. 10 mm, tafla osadzona w ramie aluminiowej, linie
wypalane w szkle, miejscu styku tablicy i obręczy wycię-
te szkło, obręcz z siatką; klamry zamykające i usztyw-
niające konstrukcję w pozycji "do gry"; zatrzask utrzymu-
jący obręcz w pozycji zablokowanej do obciążenia 80
kg; bezpieczne mocowanie siatki wykluczające możli-
wość uszkodzeń dłoni (palców); obsługa manualna;
przesuwany na kółkach nylonowych. Certyfikat przez
Polski Instytut Sportu na zgodność z normą EN-1270.
Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu, spełnia wszystkie
wymagania FIBA.

szt 2

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Remont hali sochocin KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1 Prace przygotowawcze
1

d.1 analiza indywidual-
na

Demontaż, a po zakończeniu prac ponowny
montaż drabinek gimnastycznych na hali spor-
towej.
Dostosowanie długości drabinek do dowej wy-
kładziny.

kpl

-- Robocizna --
999 r-g 1.00

Koszty po średnie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 1
2

d.1
ZKNR C-2 0601-05 Przygotowanie podłoża cementowego - wyku-

cie fragmentu podłoża
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.45

Koszty po średnie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 2
3

d.1
ZKNR C-2 0601-07 Przygotowanie podłoża cementowego - uzu-

pełnienie ubytku w podłoża
m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.52

-- Materiały --
148HEN0703 emulsja kontaktowa CC 81 dm3 0.29
2382003 Sucha zaprawa samoniwelująca Ceresit CN 72 kg 82.40
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 0.06

39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0.01
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
m-g 0.04

Koszty po średnie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 3
4

d.1
ZKNR C-2 0601-08 Przygotowanie podłoża cementowego; szpach-

lowanie
m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.86

-- Materiały --
238HEN5010 zaprawa naprawcza Thomsit RS 88 kg 61.80
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.50

-- Sprzęt --
34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
m-g 0.05

39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0.01
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150

dm3
m-g 0.03

Koszty po średnie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 4
5

d.1 analiza indywidual-
na

Wykucie istniejących tulei oraz ich ponowne
obsadzenie na odpowiednim poziomie dosto-
sowanym do projektowanej nawierzchni

szt

-- Robocizna --
999 r-g 3.00

-- Materiały --
2382799 Zaprawa montażowa szybkowiążąca Zaprawa

425
kg 3.00

Koszty po średnie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 5
2 Nawierzchnia z wielowarstwowej wykładziny sportowej  PCV o grubo ści ł ącznej 7 mm
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Remont hali sochocin KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
6

d.2 analiza indywidual-
na

Dostawa i montaż wielowarstwowej wykładziny
sportowej PCV o grubości łącznej 7 mm w tym
klejenie, zgrzewanie

m2

-- Robocizna --
999 r-g 1.00

-- Materiały --
Wielowarstwowa wykładzina sportowa PCV o
grubości łącznej 7 mm

m2 1.03

Koszty po średnie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 6
7

d.2
KNR K-04 0104-04 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

-- Robocizna --
999 r-g 0.24

-- Materiały --
k400013 listwy cokołowe z PCV m 1.05
k400014 kołki rozporowe z wkrętem szt. 3.00

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0.0002

Koszty po średnie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 7
3 Piłkochwyty
8

d.3 analiza indywidual-
na

Dostawa i montaż piłkochwytów o oczkach
5x5cm i grubości 5mm

m2

-- Robocizna --
999 r-g 0.30

-- Materiały --
Piłkochwyt o oczkach 5x5cm i grubości 5mm m2 1.00

Koszty po średnie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %

Razem pozycja 8
4 Dostawa wyposa żenia
9

d.4 analiza indywidual-
na

Dostawa bramek do piłki ręcznej - 2 sztuki,
aluminiowe o wymiarach 2m x 3m, wzmacnia-
ny profil min. 80mm x 80mm z łukami stałymi,
rama główna spawana w całości, głębokość
bramki: dół - 1000mm; góra 800mm, siatka o
grubości min. 4mm koloru białego, wykonanie
zgodnie z normą IHF.

szt

-- Materiały --
Bramka szt 1.00

Razem pozycja 9
10

d.4 analiza indywidual-
na

Dostawa koszy wjazdowych do koszykówki - 2
sztuki, konstrukcja stalowa - malowana prosz-
kowo; wysięg ramienia min 325cm; rozmiary
do przechowania max 200cm wysokości i sze-
rokości oraz 500cm długości; tablica szklana
mocowana w 3 punktach - wymiary 180 x 105
cm, wykonana ze szkła hartowanego, grubość
tafli min. 10 mm, tafla osadzona w ramie alu-
miniowej, linie wypalane w szkle, miejscu sty-
ku tablicy i obręczy wycięte szkło, obręcz z
siatką; klamry zamykające i usztywniające
konstrukcję w pozycji "do gry"; zatrzask utrzy-
mujący obręcz w pozycji zablokowanej do ob-
ciążenia 80 kg; bezpieczne mocowanie siatki
wykluczające możliwość uszkodzeń dłoni (pal-
ców); obsługa manualna; przesuwany na kół-
kach nylonowych. Certyfikat przez Polski Insty-
tut Sportu na zgodność z normą EN-1270.
Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu, spełnia
wszystkie wymagania FIBA.

szt
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Remont hali sochocin KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł

-- Materiały --
Kosz wjazdowy szt 1.00

Razem pozycja 10
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Remont hali sochocin TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Prace przygotowawcze
2 Nawierzchnia z wielowarstwo-

wej wykładziny sportowej PCV
o grubo ści ł ącznej 7 mm

3 Piłkochwyty
4 Dostawa wyposa żenia

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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