Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 9
do SIWZ OR-IV.272.33.2020

Wykaz oferowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia
w zakresie realizacji zamówienia
Dotyczy: Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych polegających na budowie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w
Sokółce – Projekt pod nazwą ,,Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół
Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce finansowany między innymi z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Priorytet inwestycyjny 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
Niniejszym podaję wykaz niektórych z oferowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia, jakie
zostaną dostarczone i zamontowane w ramach realizacji zamówienia:
lp

Rodzaj urządzenia

Określenie producenta oraz typu/modelu/nr
katalogowego
(określenie ma być na tyle dokładne, aby nie było wątpliwości co
do oferowanego materiału urządzenia lub wyposażenia)
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Adaptacja szatnia i magazynek
Wyposażenie budynku
drzwi wewnętrzne drewniane, pełne płycinowe
z ościeżnicą drewnianą regulowaną o
izolacyjności akustycznej 32 dB, wykończone
okleina dębową,
drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną lub
podcięciem
drzwi wewnętrzne aluminiowe przymykowe,
jednoskrzydłowe, powlekane, szklone,
wyposażone w samozamykacz,
- drzwi do pomieszczenia piwnicy stalowe o
odporności ogniowej EI 30
metalowa szafa ubraniowa z ławeczka, 4x2
drzwi, 2120x1200x550 mm
umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
uruchamianym kolanem
brodzik natryskowy
bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa
ścienna mosiężna standardowa śr.15 mm
bateria natryskowa mosiężna z natryskiem
przesuwanym śr.15 mm
regały na sprzęt sportowy
Siłownia zewnętrzna, plac street workut
Street workut:
- duży zestaw urządzeń do ćwiczeń
fizycznych, zawierający m. in.: drążki poziome
i pionowe, drabinkę pozioma, pionowa i
ukośna, poręcze, uchwyty do podciągania,
ławeczkę, linę do wspinania i przeplotnie
pozioma,
urządzenie wioślarz
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urządzenie ławka skośna
urządzenie prasa prosta
urządzenie wyciskanie siedząc
wiata stadionowa dla zawodników
ławki składane
stojaki rowerowe zadaszone
stojaki rowerowe niezadaszone
kosz na śmieci
Boisko wielofunkcyjne
nawierzchnia: nawierzchnia syntetyczna
poliuretanowa, gr. 16,0-16,5
stojaki - konstrukcje mocujące do koszykówki
dwusłupowej o długości wysięgnika 2,20 m z
możliwością regulacji wysokości tablicy od
3,05 do 2,60 m.
tablica do koszykówki uniwersalna o wym.
105 x 180 cm,
obręcz do koszykówki wzmocniona,
słupki z profilu aluminiowego owalnego 75 x
116 mm wzmocnione, mechanizm naciągowy
bramki aluminiowe o wym. 3,0 x 2,0 m,
słupki do tenisa ziemnego o wymiarach
zgodnie z przepisami ITF, montowane w
tulejach (z możliwością demontażu i
zabezpieczenia otworów).
Boisko lekkoatletyczne
- nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk na
bieżni i rozbiegu do skoku w dal
- nawierzchnia trawy syntetycznej o krótkim
włosiu.
Zestaw do skoku w dal
- belka do skoku w dal wykonana z żywicy
epoksydowej, laminowana z nakładka do
odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa
drewniana z obustronnym rowkiem na
plastelinę. Wymiary: 1215 x 340 x 100 mm
Zestaw do pchnięcia kulą:
- próg do pchnięcia kulą wykonany z żywicy
epoksydowej
− okrąg do progu, do pchnięcia kula
dwuczęściowy, wykonany z teownika 60 x 60 x
6 mm ze stopu aluminium.
− kule wyczynowe z certyfikatem IAAF
bramki aluminiowe 7,32x2,44m /2m
głębokości z odciągami
słupki do siatkówki z profilu aluminiowego
owalnego 75 x 116 mm wzmocnione
bramki aluminiowe o wym. 3,0 x 2,0 m,
płotek lekkoatletyczny aluminiowo-stalowy
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(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)
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