
Lp. Charakterystyka j.m. ilość

1.0 Koszykówka centralna podstropowa

1.1

Konstrukcja do koszykówki uchylna - dwu-elementowa, wysięg całkowity 3,20 m (1 m konstrukcji stałej + 2,20 uchylnej), 

montowana bezpośrednio do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo na kolor z palety 

RAL. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 2

1.2

Profesjonalna tablica do koszykówki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm. 

Znakowanie wewnętrznej linii taśmą o szerokości 5 cm w kolorze białym. Tablica mocowana do ramy wzmacniającej 

(wykonanej z zamkniętych profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na kolor z palety RAL) za pomocą 

kątowników (53x50 mm)malowanych w kolorze białym RAL 9003 mat. Tablica powinna posiadać wycięcie w miejscu 

mocowania obręczy (obręcz mocowana bezpośrednio do ramy stalowej, co znacznie zwiększa trwałość tablicy). Znakowanie i 

rozstaw otworów mocujących zgodnie z PN-EN 1270. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa 

B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 2

1.3 Mechanizm regulacji wysokości zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm. szt. 2

1.4

Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, materiał: poliuretan. Szerokość wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomocą 

kołków. Kolor niebieski lub czerwony lub czarny. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B 

lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 2

1.5

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna, na sprężynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki przelotowe z 

prętem wykonanym ze stali nierdzewnej). Cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otworów zgodny z 

normą PN-EN 1270.Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z 

normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 2

1.6 Siatka do obręczy turniejowa, biała, sznur 5 mm, 12 zaczepów. szt. 2

1.7 Montaż uchylnej konstrukcji do koszykówki. szt. 2
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2.0 Siatkówka centralna 

2.1

Słupki do siatkówki profesjonalne wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm w kształcie litery C, wewnętrznie 

wzmocnionego, lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinający dwuczęściowy, blokowany 

mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości 

siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona. Korba w komplecie. 

Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez 

jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

kpl. 1

2.2

Osłony słupków do siatkówki. Na sztywnej konstrukcji ze sklejki o grubości 0,6 cm i 0,9 cm. Wypełnienie stanowi pianka 

wtórnie spieniona o grubości min. 3 cm i gęstości ok. 100 kg/m3. Pokrycie wykonane jest z wytrzymałego materiału PVC o 

gramaturze 550 g/m2 w kolorze czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 2 punktach na rzep, składana (na 

zawiasie).

kpl. 1

2.3
Tuleja stalowa słupka do siatkówki, wymiar wewnętrzny 82x82 mm. Głębokość 335 mm (dno spawane). Całość wykonana ze 

stali nierdzewnej. 
szt. 2

2.4

Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie, w okleinie dąb, buk lub klon (zależne od rodzaju parkietu) bądź oklejona 

wykładziną syntetyczną. W komplecie z oklejonym (jak wyżej) deklem maskującym wykonanym ze stali cynkowanej 

galwanicznie. Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm. W komplecie ssawa do wyciągania dekla z ramy (min. 

jedna ssawa na 2 ramy).

szt. 2

2.5

Siatka do siatkówki turniejowa. Górna linka stalowa, taśma górna biała 7 cm, taśmy boczne białe 5 cm. Dodatkowo 

wyposażona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do słupków w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubość 3 mm, oczko 

10x10 cm. Antenki jednoczęściowe z kieszeniami w komplecie. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 1

2.6 Montaż tulei słupka do siatkówki. szt. 2

 Stanowisko sędziowskie

Stanowisko sędziowskie do siatkówki. Stalowe, składane (wymiary po złożeniu nie większe niż 235 cm wys., 80 cm szer. 15 

cm grub.). Podest z regulacją wysokości (min. 3 poziomy). Stanowisko mocowane do słupka za pomocą rzepów w 3 punktach. 

Lakierowane proszkowo, wyposażone w kółka ułatwiające transport. Waga: nie więcej niż 50 kg.Certyfikat uprawniający do 

oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez 

Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 1
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3.0 Kotara grodząca pionowego startu

3.1

Tkanina kotary grodzącej poliestrowo-bawełniana (65%/35%) nieprzeźroczysta. Gramatura ok. 245 g/m2. Kolor zielony lub 

niebieski, impregnowana ognioochronnie. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub 

Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

m2 42,00

3.2

Siatka kotary grodzącej polipropylenowa, bezwęzłowa. Wymiar oczka: 100x100 mm, grubość 3 mm. Kolor do uzgodnienia. 

Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez 

jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
m2 58,80

3.3
Dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm od górnej krawędzi siatki umożliwiające podciągniecię siatki w miarę wyciągania się (bez 

konieczności odsyłania siatki do producenta - wystarczy obciąć siatkę nad przeszyciem i ją podwiesić).
mb 14,00

3.4 Obciążenie dolnej krawędzi siatki 200g/mb mb 14,00

3.5

Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym , system wózków jezdnych z rolkami 

tworzywowymi.Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą 

wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji

mb 12,00

3.6
Konstrukcja adaptacyjna do mocowania kotary pomiędzy dźwigarami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez 

malowanie proszkowe.
kpl 1,00

3.7 Montaż kotary grodzącej kpl. 1

4.0 Liny i drabiny do wspinania

4.1
Wspornik ścienny do mocowania pojedyńczej liny gimnastycznej. Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor RAL 

9006.
szt. 1

4.2
Wspornik ścienny do mocowania pojedyńczej drabiny sznurowej. Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor RAL 

9006.
szt. 1

4.3 Lina jutowa do wspinania o długości 7 m szt. 1

4.4 Drabina sznurowa do wspinania o wysokości 7 m szt. 1

4.5 Montaż kostrukcji liny i drabiny szt. 2

5.0 Piłkochwyty na ścianach szczytowych - 2 szt.

5.1
Wspornik mocujący siatkę piłkochwytu (trójnóg), prawy (po stronie galerii). Wysięg: 150 cm. Lakierowany proszkowo na 

dowolny kolor z palety RAL.
szt. 2

5.2
Wspornik mocujący siatkę piłkochwytu (trójnóg), lewy (po stronie galerii). Wysięg: 150 cm. Lakierowany proszkowo na 

dowolny kolor z palety RAL.
szt. 2
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5.3

Siatka ochronna na ścianę szczytową. Wykonana z polipropylenu bezwęzłowego o gr. min. 3 mm i oczku 100x100 mm. Kolor 

zielony. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany 

przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji

m2 100,8

5.4 Obciążenie dolnej krawędzi o wadze 200 g/m. mb 28

5.5
Dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm od górnej krawędzi siatki umożliwiające podciągniecię siatki w miarę wyciągania się (bez 

konieczności odsyłania siatki do producenta - wystarczy obciąć siatkę nad przeszyciem i ją podwiesić).
mb 28

5.6 Komplet elementów mocujących siatkę do wsporników (linki stalowe, śruby rzymskie, kausze, zaciski itp..) kpl. 2

5.7 Kółka teflonowe czarne, mocujące siatkę do linki ~4 szt./mb szt. 112

5.8 Montaż siatki piłkochwytu m2 100,8

6.0 Drabinki gimnastyczne 

6.1

Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x3,0 m, podwójna. Boki wykonane są z drewna iglastego bezsękowego (30x100 mm), 

szczeble ze sklejki równoległowarstwowej (30x40 mm). Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 10

6.2

Drabinka gimnastyczna przyścienna 0,9x3,0 m, pojedyńcza. Boki wykonane są z drewna iglastego bezsękowego (30x100 mm), 

szczeble ze sklejki równoległowarstwowej (30x40 mm). Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa B lub Certyfikat zgodności z normą wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

szt. 5

6.3
Belka mocująca drabinki gimnastyczne (np. między słupami). Profil stalowy 40x40 mm, lakierowany proszkowo na dowolny 

kolor wg palety RAL. Po stronie okien.
mb 13,5

6.4 Wspornik mocujący belkę do ściany lub słupa. Wykonany ze stali, lakierowany proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL. szt. 6

6.5 Wspornik mocujący drabinkę do belki (skręcony). Wykonany z blachy stalowej, cynkowany galwanicznie. szt. 18

6.6 Wspornik mocujący drabinkę. Wysięgnik 160 mm, stalowy, cynkowany galwanicznie (w kształcie litery "T"). szt. 42

6.7 Montaż drabiny podwójnej szt. 10

6.8 Montaż drabiny pojedyńczej szt. 5

7.0 Tablica do wyświetlania wyników

7.1 Tablica wyników sportowych wyświetlająca funkcje : zegar / czas, wynik , set / połowa , stan setów / faul , syrena, czas 24 

sekund, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr widoczna z odległości 30 m.

szt. 1

7.2 Montaż tablicy wyników kpl 1
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8.0 Szatnie - ławki 

8.1

Ławko-wieszak. Płyty siedziska, półka na obuwie, listwy oparciowe i wieszakowe wykonane z drewna iglastego, lakierowane. 

Stelaż metalowy z kształtownika o przekroju kwadratowym 25x25 mm, malowany. Elementy łączące płyty siedzisk z półką 

usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji.

mb 12

9.0 Szatnie dla niepełnosprwnych

9.1

Szafka na ubrania typu L 2-kolumnowa, 4-dzrwiowa 1800 x 800 x 490mm. Szafka wykonana jest z blachy o gr. 0,6 mm,  

konstrukcja zgrzewana szafki, specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek,  drzwi wyposażone są w 

nowoczesną perforację oraz naklejany identyfikator, wewnątrz każdej komory znajduje się drążek oraz dwa haczyki (jeden 

plastykowy zawieszany na drążku, drugi metalowy przyspawany na stałe do bocznej ściany mebla), na bocznych ściankach 

szafek znajdują się otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie, szafki zamykane są zamkiem kluczowym z 

jednopunktowym ryglowaniem.

szt. 5

10.0 Pomieszczenie trenerów

10.1

Szafka na ubrania typu L 1-kolumnowa, 2-dzrwiowa 1800 x 400 x 490mm. Szafka wykonana jest z blachy o gr. 0,6 mm,  

konstrukcja zgrzewana szafki, specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek,  drzwi wyposażone są w 

nowoczesną perforację oraz naklejany identyfikator, wewnątrz każdej komory znajduje się drążek oraz dwa haczyki (jeden 

plastykowy zawieszany na drążku, drugi metalowy przyspawany na stałe do bocznej ściany mebla), na bocznych ściankach 

szafek znajdują się otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie, szafki zamykane są zamkiem kluczowym z 

jednopunktowym ryglowaniem.

szt. 3

10.2

Stół 70x120 stelaż stołu wyprodukowany z rury metalowej o przekroju 40x20, malowany proszkowo na kolor metalik lub 

czarny (inne kolory z palety RAL na zamówienie). Blat stołu wyprodukowany z płyty melaminowej o grubości 18 mm lub 25 

mm.

szt. 1

10.3

Krzesło z giętej sklejki,  grubość sklejki kubełka - 12 mm, średnica rurki stelaża  - 19 mm, grubość ścianki rurki stelaża - 1,8 mm, 

możliwość sztaplowania krzesła, wyposażone w tworzywowe dystance zapobiegające uszkodzeniom sklejki podczas 

sztaplowania, stelaż wzmocniony dodatkowym elementem krzyżakowym wzmacniającym jego sztywność, wyposażone w 

tworzywowe stopki zapobiegające rysowaniu podłoża przez krzesło, kubełek lakierowany wyskoiej jakości i twardości 

lakierem bezbarwnym.

szt. 3
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11.0 Magazyn sprzętu sportowego

11.1

Szafa na sprzęt sportowy, szafa w całości wykonana jest z blachy stalowej,drzwi skrzydłowe szafy posiadają od środka profile 

wzmacniające,drzwi osadzone są na wewnętrznych zawiasach, zapewniając swobodny dostęp do wnętrza mebla, drzwi 

zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania, szafa wyposażona jest w 4 półki z 

rantem, przestawne co 50 mm.

szt. 2

11.2

Regał na na piłki

Wymiar wys. 200 cm x szer. 80 cm x gł. 40 cm

Każda z pięciu półek zabezpieczona blachą przed wypadnięciem.

szt. 2

2020-02-21 Strona 6 z 6


