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Sygnatura: ZP-010/2017             załącznik nr 1a do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

WYTYCZNE INWESTORSKIE DLA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 

 

Lp. Opis/wyszczególnienie Uwagi 

1. Budowa obiektów podstawowych: 

a) boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią IV generacji z 
certyfikatem FIFA Star 2 o wymiarach zgodnych z 
wymaganiami związku sportowego, oświetlenie 
zewnętrzne z regulacją natężenia, piłko chwyty, trybuna 
stelażowa n a400 osób z zadaszeniem, tablica wyników z 
pilotem, bramki 4 szt. 7,32 x 2,44 m i 4 szt. 5 x 2 m, 
maszyny do konserwacji nawierzchni 

b) wielofunkcyjne boisko piaskowe do piłki nożnej, siatkówki- 
o wymiarach zgodnych z wymaganiami związku 
sportowego; oświetlenie, piłko chwyty, trybuny 

c) dwa korty tenisowe o nawierzchni syntetycznej o 
wymiarach zgodnych z wymaganiami związku sportowego; 
oświetlenie, piłko chwyty, ściana treningowa, trybuny 

d) budynek wielofunkcyjny:/ powierzchnia ok. 850 m2/ 
- dwie szatnie 30 osobowe+ natryski, WC 

- cztery szatnie 20 osobowe + natryski, WC 

- pomieszczenia odnowy biologicznej pow. 250 m 2 

- mini laboratorium wysiłkowe  pow. 100 m2 

- cześć administracyjno- biurowa pow. 60 m2 

- magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera 

         e)   hala sportowa przylegająca do budynku   

                wielofunkcyjnego 

               - szacunkowa powierzchnia użytkowa: 1400 m2 

          f)   ścieżka zdrowia z różnymi przeszkodami, parkur,   

                cross fit 

          g)  siłownia zewnętrzna wraz z kompletem urządzeń  

          h) plac zabaw dla dzieci wraz z kompletem urządzeń 

 

2.  Wyposażenie laboratorium oraz pomieszczeń odnowy biologicznej- 

podstawowe elementy: 

Odnowa biologiczna i balneoterapia: 
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- sauna sucha 

- sauna IR 

- leżaki 

- łaźnia parowa 

- balia 

-wiadro natryskowe 

-wanna do hydroterapii 

- wanna do balneoterapii 

- wirówka KD i kręgosłupa 

-wirówka KG 

-kostkarka do lodu 

-aquavibron z pompą 

 

Rehabilitacja 

-stół do terapii manualnej i masażu 

-akcesoria do stołu 

-taboret lekarski 

-stół do UGUL-a 

-UGUL z wyposażeniem 

-sprzęt do terapii MASTER 

- drabinki drewniane 

-drabinki składane 

-piłki 

-trampolina do piłek 

-trampolina z uchwytem 

-step 

-podest równoważny 

-poduszka sensomotoryczna 

-zestaw taśm do ćwiczeń 
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-piłeczka do rehabilitacji dłoni 

-rower rehabilitacyjny 

-bieżnia rehabilitacyjna 

-urządzenie do rollmasażu 

-plansze dydaktyczne na ściany 

 

Fizykoterapia 

-elektroterapia 

-ultradźwięki 

-fala uderzeniowa 

-pole magnetyczne 

-laser 

-ciepłolecznictwo 

-lampa Sollux 

-masaż pneumatyczny z osprzętem 

-leżanki do fizykoterapii  5szt 

 

Laboratorium fizjologii 

-pulsometry polar team pro 

-ciśnieniomierz duży 

-ciśnieniomierz mały 

-stetoskop 

-spirometr ręczny 

-komputer przenośny laptop 

-ergo spirometr 

-ergometr kolarski 

-bieżnia 

-analizator składu ciała 

-stanowisko do badań siły 
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-platforma do wyskoków dosiężnych 

-system do badania szybkości  biegu 

-system do oceny zmian zakwaszenia ustroju 

-ergometr wioślarski 

-ergometr kajakowy 

 

Wyposażenie wymaga uściślenia na etapie opracowywania PFU 

3 Zagospodarowanie terenu i budowy obiektów pomocniczych w 

tym toalety zewnętrzne 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


