Znak sprawy: AD.261.9.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ
część I

Załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Zmienione brzmienie Załącznika Nr 1 do SIWZ – część I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych
i regałów stacjonarnych w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej na terenie
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji) w Wasilkowie, zgodnie
z poniższym opisem.

2.

Informacje ogólne:
-

regały magazynowe będą służyły do przechowywania muzealiów Zamawiającego;

-

schemat, ilość oraz orientacyjne wymiary regałów zostały zaprezentowane na rzucie
pomieszczeń dworu z Bobry Wielkiej, stanowiącym drugą część niniejszego
załącznika do SIWZ (numery pomieszczeń oznaczono kolorem czerwonym);

-

na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dokonanie pomiarów pomieszczeń
i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej wysokości pomieszczeń;

-

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
uwzględniający parametry opisane w niniejszej dokumentacji;

-

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia regałów magazynowych wraz
z wszystkimi niezbędnymi podzespołami oraz montażu regałów w pomieszczaniach
dworu z Bobry Wielkiej;

-

Wykonawca dokona montażu regałów magazynowych w godzinach pracy Muzeum;

-

cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przez
Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej
dokumentacji (pkt. XI.3 SIWZ), co w szczególności oznacza, że Zamawiający
nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z montażem regałów, ani z żadnym
ze świadczeń Wykonawcy opisanych poniżej.

projekt

regałów
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3.

Informacje dotyczące regałów w poszczególnych pomieszczeniach:

Numer
pomieszczenia

Regały

1

Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z szufladami i półkami,
od dołu:
- poziom I – szuflada o wys. 500 mm (+/- 50 mm);
- poziom II – szuflada o wys. 400 mm (+/- 40 mm);
- poziom III – szuflada o wys. 200 mm (+/- 20 mm);
- powyżej – półki (min. 3 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm).

2

Przesuwne wraz z uzupełniającym, skrajnym modułem stacjonarnym, z szufladami i półkami,
od dołu:
- jeden poziom szuflad o wys. 250 mm (+/- 30 mm);
- powyżej – półki (min. 4 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm).

3

Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z półkami, jedno-, dwu- i
trójpółkowe z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm
2 x regał jednopółkowy;
2 x regał dwupółkowy;
4 x regał trójpółkowy.

3a

Stacjonarny z półkami (4 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm)

9

Przesuwne z siatką

10

Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z szufladami i półkami,
od dołu:
- poziom I i II – szuflady o wys. 250 mm (+/- 20 mm);
- poziom III i IV – szuflady o wys. 150 mm (+/- 20 mm);
- powyżej – półki (min. 3 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm);
Zamawiający dopuszcza możliwość podziału długości półek.

11

Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z półkami na całej wysokości
(min. 4 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm).
Zamawiający dopuszcza możliwość podziału długości półek.

12

Przesuwne wraz z uzupełniającymi, skrajnymi modułami stacjonarnymi, z półkami na całej wysokości
(min. 4 półki z możliwością regulacji rozstawu półek co 20 mm, +/- 10 mm).
Zamawiający dopuszcza możliwość podziału długości półek.
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4.

5.

6.

Wymagania i parametry dotyczące regału stacjonarnego w pomieszczeniu 3a:
-

wysokość regału 2200 mm (+/- 50 mm) dostosowana do wysokości pomieszczeń
(która według pomiarów Zamawiającego wynosi 2200 mm – 2500 mm); na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dokonanie pomiarów pomieszczenia
i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej wysokości pomieszczenia 3a;

-

konstrukcja regałów stalowa;

-

konstrukcja regałów musi zapewniać pełne bezpieczeństwo dla pracowników
użytkujących regały;

-

półki stalowe z możliwością regulacji co 20 mm, +/- 10 mm;

-

nośność każdej z półek min. 200 kg.

Wymagania i parametry dotyczące regałów przesuwnych wraz z uzupełniającymi
skrajnymi modułami stacjonarnymi (pomieszczenia: 1, 2, 3, 10, 11, 12):
-

wysokość regałów 2200 mm (+/- 50 mm) dostosowana do wysokości pomieszczeń
(która według pomiarów Zamawiającego wynosi 2200 mm – 2500 mm); na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dokonanie pomiarów pomieszczeń
i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej wysokości pomieszczeń;

-

konstrukcja regałów stalowa, profile nośne z kątownika lub inne rozwiązania
konstrukcyjne spełniające wymagania dot. nośności półek, tj. 100 kg / m.b. półki;

-

uzupełnieniem regałów są skrajne stacjonarne moduły o analogicznym wyglądzie
i konstrukcji nośnej jak regały przesuwne, co oznaczono na rzucie pomieszczeń;

-

konstrukcja regałów oraz sposób ich działania musi
bezpieczeństwo pracowników korzystających z regałów;

-

konstrukcja regałów wzmocniona stężeniami krzyżakowymi z tyłu regałów
(w module pojedynczym) lub pośrodku regału podwójnego;

-

każdy panel powinien być wyposażony w dwie tabliczki do opisu zawartości regałów
formatu min. A4.

zapewniać

pełne

Wymagania i parametry dotyczące mechanizmu przesuwania:
-

mechanizm przesuwu poruszany za pomocą korby i cichobieżnej przekładni zębatej;
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7.

-

regały przesuwane równolegle z prowadzeniem za pomocą łańcuchów lub zębatek
biegnących wzdłuż szyn;

-

szyny wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub malowanej proszkowo;

-

szyny montowane w istniejącej posadzce z nawierzchnią żywiczną – montaż regałów
nie może powodować uszkodzeń ani zmian w istniejącym podłożu;

-

mechanizm przesuwu wyposażony w blokadę uniemożliwiającą przesuwanie
regałów po napotkaniu oporu;

-

regały wyposażone w odboje gumowe;

-

podstawy jezdne regałów wykonane ze stalowej blachy o grubości 2,5 mm (+/- 1
mm);

-

podstawy jezdne malowane proszkowo (kolor szary, w jasnym odcieniu, według
palety Wykonawcy).

Wymagania i parametry dotyczące ścian bocznych i półek:
-

ściana boczna regału wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo (kolor
szary, w jasnym odcieniu, według palety Wykonawcy);

-

każda półka musi być regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych
czterech zaczepach zamocowanych w słupkach ściany bocznej bez możliwości
wypadania przy wkładaniu, bądź wyjmowaniu półki;

-

otwory do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej rozmieszczone co 20
mm (+/- 10 mm);

-

elementy konstrukcyjne regału: dolne i górne oraz pośrednie (nad szufladami) nie
będą uznane przez Zamawiającego jako półki;

-

półki powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo (kolor szary, w jasnym
odcieniu, według palety Wykonawcy);

-

krawędzie półek powinny być wygięte dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa osób
obsługujących regały;

-

wymagana nośność każdej z półek:

-



w regale stacjonarnym (dot. pomieszczenia 3a) min. 200 kg/półka,



w regałach przesuwnych min. 100 kg/m.b. półki;

każda półka wyposażona w listwę opisową.
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8.

9.

10.

Wymagania i parametry dotyczące szuflad:
-

szuflady wykonane z blachy malowanej proszkowo (kolor szary, w jasnym odcieniu,
według palety Wykonawcy);

-

preferowane wysokości poszczególnych szuflad podane są w tabeli powyżej (pkt. 3);

-

każda szuflada umocowana do prowadnic zapewniających pełny jej wysuw;

-

każda szuflada wyposażona w listwę opisową.

Wymagania i parametry dotyczące siatki na obrazy:
-

wykonana w całości ze stali malowanej proszkowo (kolor szary, w jasnym odcieniu
według palety Wykonawcy);

-

rama siatki wykonana z profili;

-

wnętrze siatki wykonane z drutu ocynkowanego prostego;

-

każde skrzyżowanie drutów oraz ich mocowanie do ramy zgrzewane lub spawane;

-

na każdy metr kwadratowy siatki przypadają min. 2 szt. haczyków do zawieszania
obrazów oraz innych dzieł (rodzaj i nośność haczyków według systemu
Wykonawcy).

Podane wymiary należy traktować jako orientacyjne.
W toku uzgodnień ostatecznego projektu Wykonawcy z Zamawiającym mogą one ulec
zmianie w granicach wskazanych powyżej przez Zamawiającego, pod warunkiem
zachowania funkcjonalności regałów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
dokonanie pomiarów pomieszczeń i dostosowanie wysokości regałów do rzeczywistej
wysokości pomieszczeń. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt
regałów uwzględniający parametry opisane w niniejszej dokumentacji.

11.

Świadczenia Wykonawcy stanowiące integralną część przedmiotu zamówienia:
-

termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z pkt. III SIWZ;

-

Wykonawca dokona jednokrotnego bezpłatnego serwisu regałów magazynowych
po 3 miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru;

-

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres
nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 120 miesięcy, przy czym wyrażona
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w miesiącach długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty
najkorzystniejszej (oferowaną długość należy wskazać w formularzu ofertowym,
którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ);
-

w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do każdorazowej
nieodpłatnej naprawy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia
przez Zamawiającego awarii lub usterki.
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