Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie
Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie
Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016

Załącznik nr 9 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie
Poniższy opis przedstawia wymagania dotyczące wyposażenia.
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W takim przypadku zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zmawiającego i posiadają
parametry nie gorsze niż opisane w niniejszym załączniku.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących materiałów :
- kartę katalogową zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapisów SIWZ , obejmującą zdjęcie, nazwę producenta i nazwę handlową wyrobu oraz opis
produktu potwierdzający spełnienie wszystkich wymogów zamawiającego,
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy do
dostarczenia atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie w/w norm, wydanych przez uprawnioną do tego instytucję wszystkich wymienionych w
opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.
Zakres zamówienia dotyczy dostawy mebli wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z załączonymi do opisu
przedmiotu zamówienia załącznikami.

Część 1 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Redzie
Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum dla Urzędu Miasta w Redzie
Postępowanie 5.ZF.PN.U.2016

Opis techniczny regałów przesuwnych i stałych wg załącznika: ARCHIWUM – pomieszczenie – 0.9.
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PIWNICA:
MAGAZYN 0.9

•

wysokość regałów - max 2019 mm

•

szerokość półki – 750 - 1000 mm

•

głębokość półki – 350 mm

•

ilość półek w regale – 5 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem

•

światło między półkami – 350 mm

•

nośność półki – 40 kg (80 kg)

•

odboje dystansowe (20 mm)

Konstrukcja torów jezdnych.
Tory jezdne wykonane są z płaskownika (2 x 70 mm) i płaskownika (10 x 20 mm) - ocynkowane. Oba te elementy są ze sobą
łączone (spawane). Wysokość całkowita toru 12 mm. W torach skrajnych znajduje się odbój krańcowy zapobiegający wyjeżdżaniu
regałów z torów.
Podwozie regałów.
Podwozie (rama) regałów o wys. 100 mm wykonana jest z profili stalowych zamkniętych (100x40 mm) oraz elementów giętych z
blachy stalowej gr. 2 mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 (istnieje możliwość zastosowania innego koloru – do wyboru
na podstawie standardowej palety RAL) po uzgodnieniu z Zamawiającym. W ramie znajdują są wały. Na wałach ø17 mm osadzone
są żeliwne koła jezdne z jednostronnym obrzeżem o średnicy ø94 mm (z kołnierzem ø108 mm). Wszystkie koła jezdne są
standardowo wyposażone w łożyska kulkowe co dodatkowo podnosi jakość użytkowania.
Konstrukcja korpusu regałów.
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Korpus regałów - ściany frontowe i boczne - wykonane są z blachy stalowej gr. 0,8 mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035
(istnieje możliwość zastosowania innego koloru – do wyboru na podstawie standardowej palety RAL) po uzgodnieniu z
Zamawiającym. Ściany przykręcane są do ramy (podwozia) regałów za pomocą blachowkrętów. Posiadają perforację skokową, co
25 mm (+/- 3 otwory). Dodatkowo dla uzyskania większej sztywności zastosowane są wzmocnienia krzyżowe wykonane z pręta Ø6
cynkowanego ogniowo z naciągiem (regulacją).
Konstrukcja półki.
Półka wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 (istnieje możliwość zastosowania innego
koloru – do wyboru na podstawie standardowej palety RAL) po uzgodnieniu z Zamawiającym. Występują dwa rodzaje półek: półka
puszka i półka z ogranicznikiem przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę o wys. 22 mm. Nośność półki 40 kg. Grubość półki 22
mm. Półki montowane są na podwójnych zaczepach.
Konstrukcja mechanizmu napędowego.
Rodzaj zastosowanego napędu – mechaniczny, wspomagany przez korbę trójramienną – z tworzywa sztucznego z trzema
obrotowymi gałkami. Przekładnia łańcuchowa jest wyposażona w element napędowy i element redukcyjny. Przełożenie 1 do
6,8. Przemieszczenie regału następuje przy użyciu niewielkiej siły. Blokada w osi korby.
Konstrukcja panela ozdobnego.
Stalowe panele przednie (pełne) osłaniają mechanizm przesuwu. Osłona łamana o grubości 70 mm - zwiększenie estetyki regałów.
Panele wyposażone są w etykiety do opisywania zawartości regału. Kolor jasno szary - RAL 7035 (istnieje możliwość zastosowania
innego koloru – do wyboru na podstawie standardowej palety RAL) po uzgodnieniu z Zamawiającym.
•
•
•
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PIWNICA:
MAGAZYN
0.11

regał przesuwny (6x1000)x712 mm
regał stacjonarny (2x750)x712 mm
regał stacjonarny (3x1000+1x750)x712 mm

- 4 sztuk
- 1 sztuka
- 1 sztuka

Zabudowy pomieszczeń regałami przesuwnymi systemu wg załącznika: ARCHIWUM – pomieszczenie – 0.11.
•
•

regał przesuwny (5x1000+1x750)x712 mm
regał stacjonarny (5x1000+1x750)x356 mm

- 7 sztuk
- 1 sztuka
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Pozostałe parametry zgodne z pozycją 66.
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II PIETRO:
ARCHIWUM
3.21

Zabudowy pomieszczeń regałami przesuwnymi systemu wg załącznika: ARCHIWUM – pomieszczenie – 3.21.
•

regał przesuwny (4x1000+1x750)x712 mm - 5 sztuk

Pozostałe parametry zgodne z pozycją 66.

Rzuty poszczególnych pomieszczeń:
MAGAZYN 0.9
- załącznik nr 1 do załącznika nr 9 do SIWZ (Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum)
MAGAZYN 0.11
- załącznik nr 2 do załącznika nr 9 do SIWZ (Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum)
ARCHIWUM 3.21
- załącznik nr 3 do załącznika nr 9 do SIWZ (Dostawa i montaż wyposażenia do archiwum)
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