Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko
Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014

Zał cznik Nr 5 do SIWZ
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Cz
III – Regały jezdne/archiwalne

dotyczy: dostawy mebli do pomieszcze Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.
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Zestaw regałów przesuwnych z nap dem elektrycznym
wyposa ony w półki, listwy zapółkowe i przekładki druciane.
Konstrukcja szyn i ich posadowienie
Identyczna jak w Magazynie Broni (poz. Nr 5).
Konstrukcja regałów
Identyczna jak w Magazynie Broni. (poz. Nr 5)
Dodatkowo regały wyposa one w listwy zapółkowe, zabezpieczaj ce przed
przesuwaniem ksi ek pomi dzy półkami w regałach dwustronnych. Listwy wykonane
z tworzywa sztucznego, wciskane mi dzy półki.
Przekładki z drutu stalowego, spr ystego, pozwalaj ce utrzymywa zbiory w
porz dku na nie w pełni zapełnionej półce.
System nap du i zabezpiecze
Identyczny jak w Magazynie Broni. (poz. Nr 5)
Wymiary i pojemno ci regałów
- długo całego zestawu 2625 mm (+/- 25mm)
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 300 mm (+/-5mm) i
długo ci 7 x 1200 mm (+/- 10mm) - 2 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 300 mm (+/-5mm) i
długo ci 7 x 1200 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 300 mm (+/-5mm) i
długo ci 6 x 1200 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- wysoko regałów maks. 2500 mm
- liczba półek w regałach 6 + 1 kryj ca
- no no półek nie mniej ni 60 kg
Zestaw regałów przesuwnych z nap dem elektrycznym,
wyposa ony w półki o wzmocnionej wytrzymało ci.
Konstrukcja szyn i ich posadowienie identyczna jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
Konstrukcja regałów identyczna jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
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System nap du i zabezpiecze identyczny jak w Magazynie Rze by. (poz. Nr 6)
Wymiary i pojemno ci regałów
- długo całego zestawu 6050 mm (+/- 25mm)
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) + 1 x 1290 mm (+/- 10mm) - 5 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) + 1 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 3 x 1000 mm (+/- 10mm) + 1 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- wysoko regałów maks. 2460 mm
- liczba półek w regałach 3 + 1 kryj ca
- no no półek nie mniej ni 200 kg
Zestaw regałów przesuwnych z nap dem elektrycznym,
wyposa ony w półki o wzmocnionej wytrzymało ci.
Konstrukcja szyn i ich posadowienie
Identyczna jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
Konstrukcja regałów
Identyczna jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
System nap du i zabezpiecze
Identyczny jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
Dodatkowo ze wzgl du na wi ksz długo regałów nale y zastosowa fotokomórki
montowane przy podwoziu, które w przypadku przeci cia ich promienia zatrzymuj
natychmiast regały.
Wymiary i pojemno ci regałów
- długo całego zestawu 6875 mm (+/- 25mm)
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 3 x 1000 mm (+/- 10mm) + 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 6 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 3 x 1000 mm (+/- 10mm) + 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 2 szt.
- wysoko regałów maks. 2460 mm
- liczba półek w regałach 3 + 1 kryj ca
- no no półek nie mniej ni 200 kg
Zestaw regałów przesuwnych z nap dem elektrycznym,
wyposa ony w półki o wzmocnionej wytrzymało ci.
Konstrukcja szyn i ich posadowienie identyczna jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
Konstrukcja regałów identyczna jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
System nap du i zabezpiecze identyczny jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
Wymiary i pojemno ci regałów
- długo całego zestawu 3725 mm (+/- 25mm)
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) + 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 2 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 3 x 1000 mm (+/- 10mm) + 1 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 600 mm(+/-5mm) i
długo ci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) + 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- wysoko regałów maks. 2460 mm
- liczba półek w regałach 3 + 1 kryj ca
- no no półek nie mniej ni 200 kg
Zestaw regałów przesuwnych z nap dem elektrycznym,
wyposa ony w półki oraz szuflady.
Konstrukcja szyn i ich posadowienie
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Identyczna jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
Konstrukcja regałów
1. Podstawy jezdne regałów powinny by wykonane ze stalowej blachy o grubo ci co
najmniej 3 mm, kolor RAL9005.
2. Wymagana wysoko podstawy minimum 150mm.
3. Podstawy jezdne musz by wyposa one w antywywa niki stanowi ce element
stalowy zamocowany do podstawy jezdnej i umieszczony w kanałach szynowych oraz
odboje gumowe o szeroko ci min. 25mm.
4. ciana boczna regału powinna by wykonana z blachy stalowej, malowanej
proszkowo na kolor RAL 9002; lakierowanie ramy ma si odby po wykonaniu
wszystkich otworów.
5. ciana boczna pełna, wykonana z podwójnej blachy (bez mo liwo ci wpadania
eksponatów pomi dzy półk a cian boczn ),
6. ciana boczna z wypełnieniem.
7. W celu lepszej wentylacji i lepszej penetracji rodka ga niczego w przypadku
po aru, nale y ciany boczne wykona jako perforowane otworami 12 mm w rozstawie
kolumn i wierszy co 20mm.
8. Usztywnienie cian powinno stanowi odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego
elementu (zagi cie stanowi ce profil zamkni ty o wymiarach nie mniejszych ni 30 x
30mm.
9. Szeroko
ciany bocznej minimum 30 mm, maksimum 35mm.
10. W celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezb dnych do
przechowywania eksponatów, otwory w cianie bocznej powinny by rozmieszczone
co 20mm.
11. Regały wyposa one w nast puj ce elementy:
a. Półki - powinny by wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9002.
Grubo półki powinna wynosi nie mniej ni 33 mm, dłu sza kraw d półki powinna
by wygi ta co najmniej trzykrotnie, a krótsza kraw d półki co najmniej dwukrotnie
pod k tem prostym, dla uzyskania pełnego bezpiecze stwa osób obsługuj cych
regały. Ka da półka musi by koniecznie regulowana niezale nie, zamontowana na
oddzielnych czterech zaczepach w kształcie litery H zainstalowanych w słupkach
ciany bocznej bez mo liwo ci wypadania przy wkładaniu, b d wyjmowaniu półki.
Rodzaj wyko czenia półek lub jego brak zale ny od projektu. Ka da półka
wyposa ona w listw opisow .
b. Szuflady - powinny by wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL
9002.
Ka da szuflada musi by koniecznie regulowana niezale nie. Ka da szuflada
umocowana jest do dwóch prowadnic teleskopowych zapewniaj cych pełny jej wysuw.
12. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywno ci regałów musz by one wyposa one
w tylne (regały pojedyncze) lub rodkowe (regały podwójne) st enia krzy akowe.
13. Ka dy regał od frontu musi by wyposa ony w panel frontowy osłaniaj cy system
sterowania i nap d, wykonany z poliw glanu komorowego w kolorze grafitowym w
okuciu z aluminium anodowanego wyko czonego na półokr gło Grubo poliw glanu
10 mm.
14. Ka dy panel powinien by wyposa ony w dwie tabliczki do opisu regałów, format
A6, przymocowane w trwały sposób. Tabliczki wykonane z pleksi.
System nap du i zabezpiecze
Identyczny jak w Magazynie Rze by (poz. Nr 6).
Wymiary i pojemno ci regałów
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- długo całego zestawu 6450 mm (+/- 25mm)
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 3 x 1000 mm (+/-10mm) - 4 szt.
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 1 x 1800 mm (+/-10mm) + 1 x 1200 mm (+/-10mm) - 2 szt.
( rodkowe ramy s ramami otwartymi)
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/-5mm) i
długo ci 3 x 1000 mm (+/-10mm) - 1 szt.
- wysoko regałów maks. 2560 mm
- liczba szuflad o wysoko ci 150 mm w regałach oznaczonych na projekcie jako „B1” 11 szt.
- liczba półek w regałach oznaczonych na projekcie jako „B1” - 4 + 1 kryj ca.
- liczba półek w regałach oznaczonych na projekcie jako „B2” - 11 + 1 kryj ca.
- no no półek nie mniej ni 60 kg
- no no szuflad nie mniej ni 40 kg
Zestaw regałów przesuwnych z nap dem elektrycznym,
wyposa ony w półki o wzmocnionej wytrzymało ci.
- długo całego zestawu 6675 mm (+/- 25mm)
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/- 5mm) i
długo ci 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 3 szt.
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 500 mm (+/- 5mm) i
długo ci 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 2 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 400 mm (+/- 5mm) i
długo ci 2 x 1290 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 600 mm (+/- 5mm) i
długo ci 2 x 1000 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- wysoko regałów maks. 2300 + 200 mm
- liczba półek w regałach 4 + 1 kryj ca
- no no półek nie mniej ni 150 kg
Konstrukcja szyn i ich posadowienie.
1. Szyny wykonane ze stali nierdzewnej.
2. Wysoko szyn 14 mm (+/- 2mm), szeroko 60 mm (+/- 2mm).
3. Szyny zagł bione w istniej cej posadzce.
Konstrukcja regałów
1. Podstawy jezdne regałów powinny by wykonane ze stalowej blachy o grubo ci co
najmniej 3 mm, kolor RAL9005.
2. Wymagana wysoko podstawy minimum 150mm.
3. Podstawy jezdne musz by wyposa one w antywywa niki stanowi ce element
stalowy zamocowany do podstawy jezdnej i umieszczony w kanałach szynowych oraz
odboje gumowe o szeroko ci min. 25 mm.
4. Rama boczna regału (otwarta) powinna by wykonana z dwóch słupków w kształcie
litery T o wymiarach co najmniej 40 x 40 mm, poł czonych dwoma poziomym
st eniem o wysoko ci nie wi kszej ni 120 mm. Nie mo na zastosowa st e
krzy owych, które uniemo liwiłyby wykorzystania całej powierzchni półek w regale
podwójnym. Wszystkie elementy wykonane s blachy stalowej, ocynkowanej, o
grubo ci nie mniejszej ni 0,7 mm.
5. W słupach ram bocznych powinny wyst powa na stałe haczyki (zaczepy)
umo liwiaj ce zawieszenie półek o du ej wytrzymało ci. Półki powinny posiada
niezale ne wzmocnienie (dodatkow belk wspieraj c ) w celu uzyskania no no ci do
150 kg. Takie rozwi zanie konstrukcyjne zabezpiecza przed uszkodzeniami i
zarysowaniami jak równie daje mo liwo archiwizowania du ych i ci kich formatów
przy prawidłowym funkcjonowaniu regałów.
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6. W celu dostosowywania rozmieszczenia elementów regałów niezb dnych do
przechowywania eksponatów, mocowanie półek mo liwe co min. 25mm.
7. Ka dy regał od frontu musi by wyposa ony w panel frontowy osłaniaj cy system
sterowania i nap d, wykonany z poliw glanu komorowego w kolorze grafitowym w
okuciu z aluminium anodowanego wyko czonego na półokr gło. Grubo poliw glanu
10mm.
8. Ka dy panel powinien by wyposa ony w dwie tabliczki do opisu regałów, format
A6, przymocowane w trwały sposób. Tabliczki wykonane z pleksi.
System nap du i zabezpiecze
1. We wszystkich regałach jezdnych nale y zastosowa nowoczesny nap d
elektryczny ze sterowaniem elektronicznym, mikroprocesorowym zapewniaj cym
bardzo łagodny start regału ruchem jednostajnie przyspieszonym od 0 do 0,2 m/s w
czasie nie dłu szym ni 1,5 s, jednostajny ruch o pr dko ci co najmniej 0,2 m/s i
bardzo łagodne zatrzymanie ruchem jednostajnie opó nionym, zarówno w regałach
cz ciowo jak i całkowicie załadowanych, zapobiegaj c niekontrolowanemu
przesuwaniu si eksponatów.
2. Nap d regałów silnikiem elektrycznym jednofazowym, na napi cie 24 V DC (const.)
z odpowiednio dobran przekładni (podł czany do standardowej instalacji
elektrycznej) - moc silnika 40 W.
3. Zasilanie układu – standardowa instalacja 230 VAC/16A., pobór całego bloku
systemowego nie powinien przekracza 400 W podczas przesuwu.
4. Sterowanie regałem mo liwe poprzez pulpit steruj cy znajduj cy si na cianie
frontowej jak równie za pomoc komputera. Wszystkie regały przesuwane za pomoc
jednego przycisku.
5. Pulpit posiada trzy przyciski tj. jazda w prawo, stop, jazda w lewo,
6. W pierwszym (lewym) regale przesuwnym musi znajdowa si rozszerzona wersja
pulpitu steruj cego; pulpit musi posiada ciekłokrystaliczny, dotykowy wy wietlacz
umo liwiaj cy dost p do funkcji i ustawie parametrów bez konieczno ci podł czenia
komputera.
7. Wymagane funkcje wy wietlacza dotykowego: menu w j z. polskim, zegar cyfrowy
wbudowany w pulpit umo liwiaj cy automatyczn zmian czasu z okresu letniego na
zimowy i odwrotnie, mo liwo zaprogramowania czasu (godziny) przej cia regału w
stan spoczynku tzn. stanu ograniczonego poboru pr du, mo liwo zaprogramowania
godziny w której regały maj rozsun si na ustalon odległo (5-20 cm), by
umo liwi wentylacj , mo liwo ustawienia odległo ci (z poziomu menu) w jakiej
powinny zatrzymywa si regały jeden od drugiego.
8. System regałów winien by wyposa ony w tzw. „kontrol dost pu” bez u ycia
dodatkowych kluczy lub czujników. Identyfikacja u ytkownika przeprowadzana b dzie
za pomoc co najmniej czterocyfrowego kodu PIN wpisywanego na pierwszym pulpicie
steruj cym,
9. Regały poł czone przewodami poprowadzonymi w plastikowych pantografach
znajduj cymi si nad regałami,
10. Cała instalacja regałowa, wszelkie prowadzenie przewodów, ze wzgl dów
bezpiecze stwa musi by prowadzone w napi ciu 24V; zmiana napi cia sieciowego na
24V musi odby si bezpo rednio przy podł czeniu do instalacji 230 VAC/16A,
11. Regały wyposa one w system przeci eniowy (elektroniczny, rozł czaj cy nap d
regałów), reaguj cy na wzrost pr du w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na
przeszkod mi dzy rozsuni tymi regałami.
Zestaw regałów przesuwnych z nap dem elektrycznym,
wyposa ony w półki, szuflady oraz wałki aluminiowe na tkaniny.
Konstrukcja szyn i ich posadowienie
Identyczna jak w Magazynie Broni (poz. Nr 5).
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Konstrukcja regałów
Identyczna jak w Magazynie Broni (poz. Nr 5).
Dodatkowo regały wyposa one w:
a. Wałki na tkaniny – wykonane z aluminium o rednicy 100 mm (+/- 5mm) , grubo ci
cianki 2mm (+/- 0,5mm), perforowane otworami o rednicy min. 8 mm w rozstawie co
min. 100mm. W osi wałka zainstalowana na pr tach stalowych o rednicy 10 mm (+/2mm) (szprychach) stalowa o o rednicy 25 mm (+/- 2mm), słu ca do oparcia wałka
w ło u mocuj cym regału. Ło e wykonane z blachy stalowej o grubo ci 2 mm (+/0,5mm), montowane do ciany bocznej regału za pomoc zaczepów (mo liwo
regulacji zawieszania co min. 20 mm).
System nap du i zabezpiecze
Identyczny jak w Magazynie Broni (poz. Nr 5).
Wymiary i pojemno ci regałów
- długo całego zestawu 3325 mm (+/- 25mm)
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 300 mm (+/- 5mm) i
długo ci 1 x 1600 mm (+/- 10mm) + 1 x 1800 mm (+/- 10mm) - 2 szt.
- liczba regałów przesuwnych dwustronnych o gł boko ci półek 300 mm (+/- 5mm) i
długo ci 1 x 1200 mm (+/- 10mm) + 1 x 2200 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 300 mm (+/-5mm) i
długo ci 1 x 2400 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- liczba regałów stacjonarnych jednostronnych o gł boko ci półek 300 mm (+/- 5mm) i
długo ci 1 x 3400 mm (+/- 10mm) + 1 x 1200 mm (+/- 10mm) - 1 szt.
- wysoko regałów maks 2600 mm
- liczba szuflad o wysoko ci 400 mm w regałach oznaczonych na projekcie jako „T1” 1 szt. (brak zał czonego projektu)
- liczba wałków na tkaniny w regałach oznaczonych na projekcie jako „T1” - 7 szt.
- liczba szuflad o wysoko ci 200 mm w regałach oznaczonych na projekcie jako „T2” 2 szt.
- liczba wałków na tkaniny w regałach oznaczonych na projekcie jako „T2” - 7 szt.
- liczba wałków na tkaniny w regałach oznaczonych na projekcie jako „T3” - 8 szt.
- no no półek nie mniej ni 60 kg
- no no szuflad nie mniej ni 40 kg
- no no wałków nie mniej ni 50 kg

Razem netto

………………………………………………………………

Kwota podatku VAT

………………………………………………………………

Razem brutto

………………………………………………………………
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