
       Załącznik do umowy NR AZ.ZP.272…………….. 
na wykonanie kosztorysu oraz aktualizację 4 kosztorysów dla zadania pn.: „Ożywienie szkolnej infrastruktury 
sportowej w Płońsku” 
 
 
W ramach usługi należy dokonać aktualizacji kosztorysów dotyczących: 

I. Remontu sali gimnastycznej w SP nr 3; 
Działka nr ewid. 636/2 położona w Płońsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Przedmiotem 
remontu będzie wymiana podłogi w sali gimnastycznej oraz prace wykończeniowe (prace 
tynkarsko-malarskie). 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 17,80 m *szerokość – 10,10 m *wysokość – 7,20 m *powierzchnia – 179,78 m2 
*kubatura – 1294,42 m3 

II.  Remontu sali do ćwiczeń korekcyjnych w SP nr 3; 
Działka nr ewid. 636/2 położona w Płońsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Przedmiotem 
remontu będzie wymiana podłogi w sali oraz prace wykończeniowe (prace tynkarsko-
malarskie). 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 8,90 m *szerokość – 7,30 m *wysokość – 3,00 m *powierzchnia – 64,97 m2 
*kubatura – 194,91 m3 

III.  Remontu magazynu sprzętu sportowego, korytarza przy Sali gimnastycznej, pomieszczenia 
siłowni w SP nr 3; 

Działka nr ewid. 636/2 położonej w Płońsku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Przedmiotem 
remontu będzie wymiana posadzki oraz prace tynkarsko-malarskie. Łączna powierzchnia 
remontowanych pomieszczeń wynosi 114,00 m2. 

IV.  Remontu dużej sali gimnastycznej w SP nr 2; 
Działka nr ewid. 268/7 położona w Płońsku przy ul. Szkolnej 30. Przedmiotem remontu będzie 
wymiana podłogi w sali gimnastycznej, montaż nowej wentylacji i oświetlenia a także wymiana 
drzwi oraz prace wykończeniowe (prace tynkarsko-malarskie). 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 32,24 m *szerokość – 18,75 m *wysokość – 7,70 m *powierzchnia – 604,50 m2 
*kubatura – 4654,65 m3 

V. Remontu małej sali gimnastycznej w SP nr 2; 
Przedmiotem remontu będzie wymiana podłogi w sali gimnastycznej, starych okien i drzwi 
wejściowych na salę oraz wymiana oświetlenia. 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 14,20 m *szerokość – 9,00 m *wysokość – 4,00 m *powierzchnia – 127,80 m2 
*kubatura – 511,20 m3 

VI.  Budowy placu do gier i zabaw na działce nr ewid. 119 i 120 przy SP nr 4; 
Działka nr ewid. 119 i 120 położona w Płońsku przy ul. Grunwaldzkiej 67. Nawierzchnia 
poliuretanowa obramowana obrzeżem betonowym wraz z piłkochwytami. 
*długość – 20,00 m *szerokość – 15,00 m *powierzchnia – 300,00 m2 

VII.  Budowy boiska sportowego z elementami towarzyszącymi na działce nr ewid. 268/7  
i 269 przy SP nr 2; 

Działki nr ewid. 268/7 i 269, położone w Płońsku przy ul. Szkolnej 30, w skład tworzonej 
infrastruktury wchodzą: 

a) Boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej obramowane krawężnikiem 
betonowym 

*długość – 28,10 m *szerokość – 15,10 m *powierzchnia – 424,31 m2 
b) 3-torowa bieżnia okrężna boiska do koszykówki. Nawierzchnia poliuretanowa 

obramowana krawężnikiem betonowym 
*długość toru – 1,25 m *szerokość toru wewnętrznego – 161,10 m *powierzchnia toru 
zewnętrznego – 176,80 m2 
c) 3-torowa bieżnia do biegów na 60 m. Nawierzchnia poliuretanowa obramowana 

krawężnikiem betonowym 
*długość toru – 70,00 m *szerokość toru – 1,25 m 



d) Budowa zeskoku do skoku w dal. Nawierzchnia poliuretanowa obramowane 
krawężnikiem betonowym, zeskok-betonowe obrzeża piaskownicy zabezpieczone 
poliuretanem. 

*długość zeskoku – 8,12 m *szerokość zeskoku – 3,12 m 
e) budowa placu do gier i zabaw. Nawierzchnia poliuretanowa obramowane 

krawężnikiem betonowym z piłkochwytami. 
*długość – 20,00 m *szerokość – 15,00 m *powierzchnia – 300,00 m2 
f) budowa siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem przy SP nr 2  
na dz. nr ewid. 268/7 i 269 położonych w Płońsku przy ul. Szkolnej 30. Nawierzchnia  
z piasku/żwiru obramowana krawężnikiem betonowym – 132 m2 oraz 5 urządzeń do 
ćwiczeń. 
 

oraz wykonać kosztorys dotyczący 
 

VIII.  Remontu sali gimnastycznej w SP nr 4; 
Działka nr ewid. 95 położona w Płońsku przy ul. Ks. Romualda Jaworskiego. Przedmiotem 
remontu będzie wymiana podłogi oraz drzwi, a także zakup ławek do sali gimnastycznej. 
Wymiary techniczne obiektu: 
*długość – 24,00 m *szerokość – 12,00 m *wysokość – 5,60 m *powierzchnia – 288,00 m2 
*kubatura – 1612,80 m3 

w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


