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Dla przypominania - konferencja PRB w Łodzi rok 2010:

PORÓWNANIE TECHNOLOGII REMONTU NIECEK 

BASNEOWYCH  - INDEKSY KOSZTOWE
1. Baseny w całości ze spawanej stali nierdzewnej (bez dodatkowych powłok) 100

2. Baseny częściowo wykonane ze spawanej stali nierdzewnej i częściowo 
betonowe  od 45 do 75

3. Baseny skręcane z paneli nierdzewnych z powłokami PVC lub membranami 
polimocznikowymi 70

4. Klasyczne baseny betonowe z okładzinami porcelanowymi 60

5. Baseny betonowe z wykładzinami ze zgrzewanej folii PVC 45

6. Baseny skręcane z paneli stalowych ocynkowanych z powłokami PVC 40

7. Baseny betonowe z membranami polimocznikowymi -  bez połączeń 40



Jak wygląda praktyka po tych kilku latach?

Które technologie są najczęściej wybierane i dlaczego?

Jakie są kryteria wyboru technologii remontu lub 
budowy basenów zewnętrznych?
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Jak wygląda praktyka po tych kilku latach?

Odpowiedz: Technologie droższe są chętniej 
stosowane.

Czy to zasługa działań marketingowych czy dobra 
kondycja finansowa inwestorów?

Odpowiedz: Głównie decydują tu działania 
marketingowe.
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Najczęściej stosowane rozwiązania:

1. Baseny w całości ze spawane ze stali nierdzewnej o indeksie cenowym             100

2. Baseny skręcane z paneli nierdzewnych z powłokami PVC o indeksie cenowym 

70

3. Baseny częściowo wykonane ze spawanej stali nierdzewnej i częściowo betonowe  

 o indeksie cenowym                                    

                                            od 45 do 75

4. Baseny betonowe z membranami polimocznikowymi o indeksie cenowym         40
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Główne uwarunkowania zastosowania określonej technologii:

1. Czas realizacji robót, możliwość ich wykonanie pomiędzy 
sezonami tzn. od jesieni do wiosny.

2. Wielkość obiektu – powierzchnia lustra wody.

3. Wymagany budżet na inwestycję?

4. Przyjęte procedery postępowania:
- odrębnie wykonanie dokumentacji projektowej i odrębna 

procedura wykonawcza
- procedura zaprojektuj i wybuduj
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Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Przebudowa Kąpieliska w Żarach:

Powierzchnia lustra wody – około 780 m2

Koszt inwestycji – około 15 mln. zł. brutto

Rozwiązania techniczne: Baseny w całości ze spawane ze stali 
nierdzewnej o indeksie cenowym                                    -   100
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Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Przebudowa niecki basenu 50 x 20 m - Kąpielisko ROLNA w Katowicach:

Powierzchnia lustra wody –  1000 m2

Koszt inwestycji – 3,36 mln. zł. brutto

Rozwiązania techniczne: Baseny w całości ze spawane ze stali 
nierdzewnej o indeksie cenowym                                      -   100
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Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Stan niecki basenu przed remontem

Rozwiązania techniczne: Baseny w całości ze spawane ze stali 
nierdzewnej o indeksie cenowym                                    -   100
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Rozwiązania techniczne: Baseny w całości ze spawane ze stali 

nierdzewnej o indeksie cenowym                                      -   100

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Remont niecki, koszt inwestycji – 3,36 mln. zł. brutto
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Rozwiązania techniczne: Baseny częściowo wykonane ze spawanej stali 
nierdzewnej i częściowo betonowe  o indeksie cenowym od 
45 do 75

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Przebudowa niecki basenu 50 x 20 m; Kąpielisko BUGLA w Katowicach:

Powierzchnia lustra wody –  1000 m2

Koszt inwestycji – 1,95 mln. zł. brutto
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Rozwiązania techniczne: Baseny częściowo wykonane ze spawanej stali 
nierdzewnej i częściowo betonowe  o indeksie cenowym od 
45 do 75

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Remont niecki, koszt inwestycji – 1,95 mln. zł. brutto
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Rozwiązania techniczne: Baseny częściowo wykonane ze spawanej stali 
nierdzewnej i częściowo betonowe  o indeksie cenowym od 
45 do 75

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Remont niecki, natrysk polimocznika na dno basenu
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Rozwiązania techniczne: Baseny częściowo wykonane ze spawanej stali 
nierdzewnej i częściowo betonowe  o indeksie cenowym od 
45 do 75

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Remont niecki, natrysk polimocznika na dno basenu
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Rozwiązania techniczne: Ściany basenu skręcane z paneli 
nierdzewnych z powłokami PVC -  indeks cenowy   

                        70

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Przebudowa Kąpieliska w Knurowie:

Powierzchnia lustra wody – około 980 m2 plus wodny plac zabaw około 100 m2

Koszt inwestycji – około 10 mln. zł. brutto
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Rozwiązania techniczne: Baseny betonowe z membranami 
polimocznikowymi                                                 – indeks cenowy 40

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Technologia szybka w realizacji lecz wymagająca 

wiedzy i doświadczenia
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Rozwiązania techniczne: Baseny betonowe z membranami 
polimocznikowymi                                                 – indeks cenowy 40

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Obróbka szpalt do osadzenia okien akrylowych w basenach 

dla zwierząt z wykorzystaniem żywic

polimocznkowych – ZOO Wrocław
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Rozwiązania techniczne: Baseny betonowe z membranami 
polimocznikowymi                                                 – indeks cenowy 40

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Izolacja basenu oraz zbiorników technologicznych 

dla pingwinów z wykorzystaniem żywic

polimocznkowych – ZOO Kraków
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Rozwiązania techniczne: Baseny betonowe z membranami 
polimocznikowymi                                                 – indeks cenowy 40

Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Izolacja basenu oraz zbiorników technologicznych 

dla pingwinów z wykorzystaniem żywic

polimocznkowych – ZOO Kraków
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Inwestycja realizowana na podstawie zgłoszenia robót 
budowlanych.

Nagroda za zwycięstwo 
w ogólnopolskim 

konkursie:

„MODERNIZACJA 
ROKU 2016”

Zarząd oraz pracownicy spółki 
TRANSCOM Katowice
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Przyczyny kłopotów: niewłaściwy materiał płytek oraz błędy wykonawcze

Rozwiązania techniczne: Baseny betonowe z okładzinami 
porcelanowymi                                                         – indeks cenowy 60
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Foto - archiwum firmy TRANSCOM

Po remoncie – korona basenu z okładzinami porcelanowymi, ściany i dno basenu betonowe.

Rozwiązania techniczne: Baseny betonowe z okładzinami 
porcelanowymi                                                         – indeks cenowy 60
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29 lat doświadczeń 

na rynku basenów publicznych w Polsce
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Dziękuję za uwagę

Władysław Sobiech
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