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I. SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO 

  

PIŁKA RĘCZNA /boisko główne/ 

1. Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2,00 x 3,00 m), z łukami 

składanymi: wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana w 

całości (naroża bramki spawane na stałe); haki mocujące siatkę wykonane z 

tworzywa sztucznego; wszystkie elementy poza ramą główną – ocynkowane; rama 

główna wykonana z profilu aluminiowego 80 x 80 mm, wymiary w świetle 200 x 300 

cm; łuki wykonane z rury stalowej 35 mm, ocynkowane galwanicznie      - para. 

 

2. Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej 

(zestaw uchwytów na jedną parę bramek)  -  zestaw na parę. 

 

3. Siatki do piłki ręcznej: siatki do piłki ręcznej z piłko chwytem, grubość splotu siatki  

3 – 3,5 mm     - para. 

Uwaga: Elementy wyposażenia winny spełniać wymogi najwyższej klasy rozgrywkowej 

krajowej. 

KOSZYKÓWKA /boisko główne/ 

4. Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym: Konstrukcja mocowana do 

konstrukcji nośnej dachu hali sportowej; wykonana z profili stalowych zamkniętych, 

malowanych proszkowo RAL 7042; winny spełniać wymagania normy F.I.B.A.; 

wysięgnik winien umożliwiać zamocowanie mechanizmu regulacji wysokości tablicy     

- 2 sztuki 

Mechanizm regulacji wysokości tablicy:  umożliwiający regulację wysokości 

zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 2600 mm do 3050 mm; regulacja 

odbywa się z poziomu podłogi za pomocą korbki regulacyjnej uchwytu śruby 

pociągowej;  

- 2 sztuki. 

5. Tablica do koszykówki profesjonalna: wykonana ze szkła akrylowego o grubości 

15 mm, z białymi oznaczeniami i stalową ramą usztywniającą; do tablicy wymagane 

jest zastosowanie osłon dolnych krawędzi;      - 2 sztuki. 

6. Osłona dolnej krawędzi tablicy: wykonana z elastycznej i wytrzymałej pianki o 

właściwościach amortyzujących; osłona montowana do ramy i tablicy kosza      - 2 

sztuki. 

7. Obręcz do koszykówki z siłownikami gazowymi: wykonana zgodnie z przepisami 

międzynarodowymi; malowane proszkowo (kolor zgodny z przepisami); zamknięty 

system siłowników gazowych     - 2 sztuki. 

8. Siatka do obręczy turniejowa: sznur 5 mm; siatki do obręczy winny posiadać 

odpowiednie certyfikaty      - 2 sztuki. 

Uwaga: Elementy wyposażenia winny spełniać wymogi najwyższej klasy rozgrywkowej 

krajowej. 

KOSZYKÓWKA /boiska treningowe/ 



9. Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę: wykonana z 

profili stalowych zamkniętych; malowana proszkowo; mocowana do konstrukcji 

nośnej obiektu; winna spełniać normę EN 1270     - 6 sztuk. 

10. Mechanizm regulacji wysokości tablicy: umożliwiający regulację wysokości 

zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 2600 mm do 3050 mm; regulacja 

odbywa się z poziomu podłogi za pomocą korbki regulacyjnej uchwytu śruby 

pociągowej; winna spełniać normę EN 1270      - 6 sztuk. 

11. Tablica do koszykówki profesjonalna: wykonana ze szkła akrylowego 10 mm, z 

białymi oznaczeniami i stalową ramą usztywniającą; do tablicy wymagane jest 

zastosowanie osłon dolnych krawędzi; winna spełniać wymogi F.I.B.A. oraz EN 1270      

- 6 sztuk. 

12. Osłona dolnej krawędzi tablicy: wykonana z elastycznej i wytrzymałej pianki o 

właściwościach amortyzujących; osłona montowana do ramy i tablicy kosza      - 6 

sztuk. 

13. Obręcz do koszykówki stała: wykonana zgodnie z przepisami międzynarodowymi; 

malowane proszkowo (kolor zgodny z przepisami); winna spełniać normę F.I.B.A.      

– 6 sztuk. 

14. Siatka do obręczy turniejowa: sznur 5 mm; siatki do obręczy winny posiadać 

odpowiednie certyfikaty      - 6 sztuk. 

SIATKÓWKA /boisko główne/ 

15. Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne: wyposażone w naciąg 

wewnętrzny; konstrukcja winna zapewnić płynną regulację siatki oraz ustawienie jej 

na dolnej wysokości w przedziale 106 – 250 cm (co pozwalałoby zastosowanie ich do 

gry w tenisa i badmintona); elementy służące do regulacji wysokości siatki nie 

powinny wystawać poza powierzchnię słupa      - para. 

16. Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego     - 2 sztuki. 

17. Rama podłogowa z deklem: ramka stalowa ocynkowana     - 2 sztuki. 

18. Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki     - komplet (2 sztuki). 

19. Siatka do siatkówki profesjonalna z antenkami    - 1 sztuka. 

20. Wieszak na siatkę    - 1 sztuka. 

21. Stanowisko sędziowskie do siatkówki : malowane proszkowo; winno posiadać 

regulację wysokości podestu dla sędziego, uchylne oparcie, niebrudzące i 

antypoślizgowe stopki oraz kółeczka ułatwiające transport stanowiska     - 1 sztuka. 

Uwaga: Elementy wyposażenia winny spełniać wymogi najwyższej klasy rozgrywkowej 

krajowej. 

 

 SIATKÓWKA /boiska treningowe/ 

22. Słupki do siatkówki treningowe: malowane proszkowo; winny posiadać regulację 

wysokości zawieszenia siatki (umożliwiające zastosowanie ich do gry w tenisa i 

badmintona)     - 3 pary 

23. Tuleja montażowa słupka     - 6 sztuk. 

24. Rama podłogowa z dekielkiem      - 6 sztuk.  

25. Siatka do siatkówki treningowa      - 3 sztuki. 

26. Wieszak na siatkę      -3 sztuki. 



TENIS ZIEMNY/boisko główne/ 

27. Słupki do tenisa profesjonalne: wykonane z profilu aluminiowego; mocowane w 

tulejach osadzonych w podłożu hali (należy wykorzystać tleje przeznaczone dla 

słupków do siatkówki); wyposażone w urządzenia naciągowe wewnętrzne     - para. 

28. Siatka do tenisa ziemnego profesjonalna      - 1 sztuka. 

29. Wieszak na siatkę     - 1 sztuka. 

30. Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem      - 1 sztuka. 

31. Podpórki do gry singlowej     - para. 

32. Stanowisko sędziowskie do tenisa: malowane proszkowo; składane do 

magazynowania     - 1 sztuka. 

TENIS ZIEMNY /boiska treningowe/ 

33. Siatka do tenisa treningowa     - 3 sztuki. 

 

SPRZĘT DO ĆWICZEŃ 

 

34. Materac gimnastyczny: o wymiarach 200x120x10 cm – 5 sztuk. 

WYPOSAŻENIE STAŁE HALI SPORTOWEJ 

35. Kotary grodzące: materiałowo-siatkowe, górna część wykonana z siatki ochronnej, 

dolna – tkanina nieprzeźroczysta do wysokości 3,0 m; impregnowana ognioochronnie      

- 3 sztuki (wysokość hali 10,5m x szerokość boiska 24,0 m) . 

36. Systemy podwieszania i przesuwania kotar: konstrukcja do mocowania i 

poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym      - 3 komplety. 

37. Piłkochwyty na ściany: siatka ochronna z obciążeniem dolnej krawędzi; oczka 100 

x 100 mm; grubość splotu 3 mm; kolor czarny     - 3 sztuki (1 sztuka dla wysokości 

hali 10,5 m x szerokości boiska 24,0 m oraz 2 sztuki dla wysokości hali 10,5 m x 47,0 

m, przy czym przy trybunach należy przewidzieć możliwość rozsuwania siatki 

ochronnej). 

38. Siedziska na trybuny: siedziska ze składanym siedzeniem i wysokim oparciem na 

konstrukcji stalowej     - 400 sztuk  - w I Etapie wykonać 200 sztuk 

39. Tablica wyników sportowych profesjonalna: tablica elektryczna, sterowanie 

przewodowe;  wymiar ok. szerokość 220 cm x wysokość 125 cm; wyświetlanie 

wartości : zegar-czas, wynik, set/połowa, stan setów/ fauli, nazwy drużyn, syrena); 

pulpit sterowniczy; widoczność 60 m     - 1 sztuka. 

WYPOSAŻENIE SZATNI 

40. Szafki: szafka ubraniowa metalowa z ławką; wymiary (HxSxG) 210x80x49; szafa 2-

drzwiowa, 2-komorowa, na ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40,0 cm); 

kolor popielaty     - 46 sztuk. 

WYPOSAŻENIE MAGAZYNU SPORTOWEGO 

41. Stojak na piłki: przejezdny; wykonany z malowanych rurek metalowych     - 2 sztuki. 

42. Szafa na sprzęt sportowy: metalowa, zamykana drzwiami pełnymi     - 2 sztuki. 

 



 

 

Uwagi ogólne: 

1. Elementy wyposażenia hali oraz materiały, z których są wykonane winny spełniać 

odpowiednie normy oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. 

2. Wykonawcy winni w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty zakupu i ewentualnego 

montażu wyżej wymienionego sprzętu oraz wyposażenia hali sportowej oraz 

pomieszczeń towarzyszących. 

 

 

II. SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO 

Wieszaki: obrotowy przyścienny; kąt obrotu 180˚; malowany proszkowo, kolor szary     - 

przeznaczone dla 300 osób. 

Lada recepcyjna: nie może być wykonana z materiałów łatwo zapalnych; szerokość 60 cm, 

wysokość ok. 80 cm    - 12,8 m.b. 

 

Krzesło z pulpitem : stelaż metalowy, malowany proszkowo; siedzisko i oparcie wykonane z 

tkaniny, kolor czerwony; pulpit regulowany pod kątem 90˚; nogi zabezpieczone przed 

rysowaniem podłogi      - 30 sztuk. 

Fotel : stelaż metalowy, malowany proszkowo; siedzisko i oparcie wykonane z tkaniny, kolor 

czerwony; nogi zabezpieczone przed rysowaniem podłogi     - 6 sztuk. 

Kosz na odpady : - 6 sztuk. 

Biurko : blat z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV, o wymiarach ok. 50x130 

cm, wysokość ok. 75 cm; stelaż stalowy, kolor czerwony lub czarny     - 1 sztuka.  

Tablica magnetyczna: typu flipchart; powierzchnia sucho ścieralna, lakierowana o 

właściwościach magnetycznych; konstrukcja aluminiowa; tablica mocowana na stojaku z 

możliwością regulacji wysokości     - 1 sztuka. 

Szafa ubraniowa : 1 – drzwiowa, 1 – komorowa ; metalowa; kolor popielaty; wymiary ok. 

30x49x180 (SxWxH) - 2 sztuki. 

 

Donica duża : o średnicy ø50 cm   - 15 sztuk 

Roślina donicowa do wnętrz        - 15 sztuk 

Ławka do wnętrz  - 10 sztuk 

 

III. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 

1. WYPOSAŻENIE DODATKOWE ŁAZIENEK 

1.1. Podajniki papieru toaletowego     - 10 sztuk 

1.2. Szczotki wc       - 10 sztuk 

1.3. Kosz na odpady      - 8 

1.4.  sztuk 

1.5. Podajnik ręczników      - 5 sztuk 

1.6. Dozowniki mydła      - 25 sztuk  



1.7. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych:  

  - stałe        - 3 sztuki 

  - ruchome       - 3 sztuki 

Elementy wyposażenia łazienek powinny być trwałe, bezawaryjne, o przeznaczeniu 

do obiektów użyteczności publicznej i oświaty. 

 

 

2. ZABUDOWA  SYSTEMOWA WC 

2.1. kabiny wc z drzwiami      - 30,4 m2 

2.2. przegrody między pisuarami     - 3 sztuki 

2.3. kabiny prysznicowe z drzwiami    - 7,4 m  

3. BLATY W TOALETACH       - 5,86 m2 

IV. SPRZĘT EKSPLOATACYJNY 

 

1. Maszyna czyszcząca   

 Profesjonalna maszyna czyszcząco - zbierająca przeznaczona do zmywania 

wszystkich rodzajów posadzek twardych, z funkcją zmywania i osuszania 

 Zasilanie kablowe 

 Wydajność teoretyczna ok. 1500 m2/h 

 Szerokość pracy  min. 450mm 

 Zasilanie   ~230V 

 Długość przewodu  min. 20 m 

 Szerokość szczotki  min. 450 mm 

 Moc silnika szczotki  ok. 1500 W 

 Moc silnika ssawy  ok. 1000W 

 

2. Rusztowanie jezdne 

 Składane 

 Możliwość ustawienia dowolnej wysokości podestu w zakresie wysokości roboczej 

 Kółka przystosowane do jazdy po podłodze sportowej 

 Wysokość robocza   min. 11,5 m 

 Wymiary podestu roboczego ok.  2,5 x 1,5 m 

 Obciążenie min.    200 kg/m2 

 

 


