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SST WYPOSAŻENIE –URZĄDZENIA FITNESS

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych
z  zakupem i montażem zestawu urządzeń fitness  ( bieżnia, orbitrek,stepper ) występujących  przy realizacji
Kontraktu  pod nazwą :
„PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SPORTOWO-
REKREACYJNEGO „RELAKS” – wyposażenie

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna  będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót  w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
wyposażenie -  zestaw urządzeń fitness

 1.4. Określenia podstawowe
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi -  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
 2. MATERIAŁY
BIEŻNIA ELEKTRYCZNA – 1SZT.
Bieżnia elektryczna :
OPIS PRODUKTU
Zintegrowane głośniki , wejście audiojack 3,5 mm
Duży , wyraźny 10 calowy wyświetlacz z łatwą intuicyjną obsługą
Funkcja pauzy
Program HRC
Easy Fold System – prosty i wydajny mechanizm tłoczkowy  pozwalający na bardzo łatwe rozkładanie i składanie
jedną ręką
silnik o mocy  3 KM (5KM szczytowa),
sterowanie  Touch  Run
technologia Silent Motion – cicha praca silnika
wyświetlanie : czas,tętno, kalorie , ćwiczenia, program, dystans, prędkośc
 możliwość regulacji nachylenia bieżni elektronicznie,
Powierzchnia pasa bieżni: 150 x 51 cm (dł. x szer.)
Uchwyt na tablet
System kompensacji nierówności
Zawieszenie – układ amortyzujący
Hamulec bezpieczeństwa
Wejście audio
Wymiary rozłożonej bieżni: 204 x 92 x 134 cm (dł. x szer. x wys.)
Elektroniczna regulacja nachylenia
Liczba nachylenia stopni 15 %
Całkowita liczba programów min. 29
24 zaprogramowane programy
Min.3 programy użytkownika
Program ręczny
Czujnik tętna
Uchwyt na butelkę
Składana konstrukcja
Koła transportowe
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Waga produktu: 132 kg
Maksymalna waga użytkownika:do 150 kg
Zasilacz 220V/ 230V
Gwarancja: 2 lata

ORBITREK  2 SZT
Opis produktu
Waga koła zamachowego 9 km
Kontrola obciążenia elektroniczna
Liczba stopni obciążenia 16
Wysokość stopni16 cm
Długość kroku 39 cm
Całkowita liczba programów 24
Zaprogramowane programy 12
Programy użytkownika 4
Program HRC
Program WATT
Test sprawności fizycznej( recovery)
Pomiar tkanki tłuszczowej ( Body Fat)
Program ręczny
Czyjnik tętna
Stojak na tablet
Uchwyt na butelkę
Odbiornikpaska na klatkę piersiową
Wkomplecie pasek na klatkę piersiową
Koła transportowe
System kompensacji nierówności
Wymiary w stanie roboczym dł=130x szer=.63cm x h=158cm
Maksymalna wysokość użytkownika: 200 cm
Waga 56 kg
Układ hamulcowy –magnetyczny
Zasilacz sieciowy 9V,500mA dla 230 V
Gwarancja: rok

STEPPER  -2SZT
cardiostrong 2 in 1 Stepper
Możliwość  2 różnych rodzajów ruchów: wchodzenie i schodzenie ze schodów, ruchy na boki
Antypoślizgowa powierzchnia na stopy
Komputer treningowy: wyświetlanie czasu treningu, spalanych kalorii, liczby kroków, kadencji kroków,
automatyczna zmiana wyświetlanych danych
Automatyczne wyłączanie się komputera po 4 min nieaktywności
Maks. waga użytkownika - cardiostrong 2 in 1 Stepper: 100 kg
Wymiary urządzenia rozstawionego - cardiostrong 2 in 1 Stepper: (dł.) 40 cm x (szer.) 37 cm x (wys.) 20.9 cm
Warunki gwarancji: min.1 rok

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST  „Wymagania ogólne” pkt
2.
 2.2. Stosowane materiały
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w -  „Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w -  „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 transport  materiałów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  materiału , jego
objętości  i załadunku oraz  odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności  wbudowania materiału.
Środki transportu  nie powinny powodować odkształcenia się trwałego materiału .
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy ,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inspektora nadzoru .
Transport zgodnie z zaleceniami producenta mebli .Podczas transportu meble powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.Montaż
 Zgodnie z instrukcją  producenta
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.Kontrola w czasie wykonywania  montażu zestawu mebli biurowych :
 w czasie wykonywania w/w należy zbadać :
a) zgodność wykonania z instrukcją montażu wydaną przez danego producenta
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
c) prawidłowość wykonania montażu (połączeń itp.)
d)Sprawdzenie   ustawienia  w pionie i poziomie .
e) sprawność działania
6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały , elementy   które wykazują odstępstwa , nie spełniające wymagań
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w    „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest   (szt) ustawionego zestawu biurowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w    „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2 Odbiór robót  montażowych.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu:
-  prawidłowości  usytuowania  elementów
- stabilność montowanego elementu ,
- zgodność z zaleceniami producenta
- Odbiór  powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy
8.3 Dokumentacja z odbioru i ocena jakości
Z dokonanego odbioru  należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków roboczych ,
wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek .Do protokołu odbioru
należy dołączyć:-  odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie  roboczym.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Instrukcje montażowe uzyskane od producentów


