Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia
WA.2600.190.2019
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i montaż przesuwnych regałów do Archiwum Zakładowego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

1.WIOŚ w Białymstoku zamawia metalowe regały przesuwne (ruchome) na dokumentację
archiwalną do pomieszczenia archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Białymstoku zlokalizowanego przy ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok.
Miejsce montażu regałów przedstawia „Rzut pomieszczenia archiwum” – scan dokumentu
w formacie pdf.
2.Informacje o przechowywanej dokumentacji:
1) wymiary akt: 350 mm x 270 mm,
2) dokumenty są stawiane na krótkim boku,
3) głębokość półki 275 mm - 300 mm.
3.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1)
regały powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu archiwum zgodnie z
załącznikiem nr 2 do umowy,
2)
preferowana wysokość regałów ok. 2800 mm,
3)
Odstęp między półkami (światło) – 370 mm,
4)
Ilość półek – 5 użytkowych + 1 kryjąca,
5)
szyny nawierzchniowe na całej długości pomieszczenia,
6)
napęd ręczny korbowy z blokadą,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ściany boczne oraz tylne pełne,
osłona górna najwyższej półki zabezpieczająca przed kurzem,
tory są wykonane ze stali, a następnie cynkowane ogniowo,
tory na stałe przytwierdzone do podłoża i wypoziomowane tak, by nie powodowały
samoczynnego przemieszczania się regałów,
krawędzie toru osłonięte z dwóch stron najazdami,
prowadzenie regału zapewnione jest na dwóch najbardziej odległych szynach,
dla zapewnienia równoległego prowadzenia regału podwozie regałów wyposażone jest
w system napędu centralnego,
podwozie regałów jest wyposażone w system stabilizacji pionowej zabezpieczający
regał przed przechyłem lub wywróceniem,

wszystkie regały zaopatrzone w odboje zabezpieczające przed przypadkowym
przygnieceniem palców podczas przesuwania,
ściany boczne pełne wykonane ze stali zimnowalcowanej, odtłuszczone i lakierowane
proszkowo w kolorze RAL 7035, wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania
półek na specjalnych zaczepach – dowolność zmiany rozstawu półek bez konieczności
rozkręcania śrub,
górna półka skręcana na trwałe ze ścianą boczną regału,
ściany działowe w postaci wzmocnień krzyżowych (stężenia) zapewniających
swobodny przepływ powietrza,
półki nie powinny posiadać żadnych ostrych krawędzi i kantów,
+mocowania półek do ścian bocznych winno odbywać się przy pomocy specjalnych 4
zaczepów umożliwiających dowolność zmiany rozstawu półek bez konieczności
używania jakichkolwiek narzędzi,
półki malowanie proszkowo w kolorze RAL 7035,
przemieszczenie regału odbywać się będzie za pomocą trójramiennego pokrętła przy
użyciu niewielkiej siły fizycznej poprzez dwustopniową przekładnie łańcuchową,
każde pokrętło ma wbudowany mechanizm blokady,
korby trójramienne zakończone plastykowymi obrotowymi gałkami,
koła zębate stalowe,
wszystkie elementy obrotowe łożyskowane na krytych kulkowych łożyskach
tocznych,
mechanizm napędowy wyposażony w blokadę umożliwiającą zablokowanie regału w
każdej chwili, co uniemożliwia niekontrolowany przesuw regału,
mechanizm napędowy zakryty poprzez panel frontowy,
panel frontowy - osłona wykonana z jednolitej blachy zimnowalcowanej lakierowanej
proszkowo w kolorze RAL 7035,
panel wyposażony w tabliczki z pleksi z możliwością wsuwania w nie oznakowania
(informacji) zawartości regału,
panele frontowe osłaniają mechanizmy napędowe.
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4.Sugestie odnośnie ilości i długości regałów:
1) maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej,
2) przewidywana ilość sztuk :
- 12 regałów przesuwnych
- 1-2 regały stałe pojedyncze przy ścianach,


ostateczna ilość regałów po wykonaniu ostatecznych pomiarów przez
przedstawiciela Wykonawcy,



ostateczna długość regałów po wykonaniu ostatecznych pomiarów przez
przedstawiciela Wykonawcy.

5.Oferowane przez Wykonawcę regały przesuwne i podłogi jezdne muszą w
szczególności: 1) posiadać świadectwo/a bezpieczeństwa pracy,
2) posiadać atesty klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oferowanych regałów,
3) posiadać atesty higieniczne,
4) być zgodne z polskimi normami, obowiązującymi w przedmiotowym zakresie i
zgodnie normą PN-88/M78321 powinny posiadać tabliczki znamionowe zawierające
dane pozwalające na pełną identyfikację producenta, zawierające co najmniej:
a) nazwę i znak wytwórcy,
b)
c)
d)
e)
f)

nazwę i oznaczenie regału,
numer fabryczny i rok produkcji,
zakres i wyniki przeprowadzonych badań,
stwierdzenie zgodności wyników badań z PN,
dane o dopuszczalnym obciążeniu półek i regałów

6. Zaleca się, aby Wykonawca przed wykonaniem regałów dokonał szczegółowego pomiaru
oraz w razie potrzeby skorygował, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wymiary podane
w opisie przedmiotu zamówienia.

