OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa i montaż regałów jezdnych i stałych w
budynku archiwum przy ul. Pużaka 53 w Opolu” w ramach inwestycji pn. „Nabycie
nieruchomości gruntowej zabudowanej położnej w Opolu przy ul. Pużaka 53 oraz
dostosowanie obiektu na potrzeby archiwum zakładowego”.

Charakterystyka obiektu
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Pużaka 53
Powierzchnia zabudowy całego budynku – 488,35 m2
Powierzchnia użytkowa w zakresie przebudowywanego parteru – 405,60 m2
Kubatura całkowita budynku – 1967,98 m3
Pomieszczenia do zabudowy w regały jezdne to pomieszczenia nr 4, 5 i 6., a w stałe
to pomieszczenie nr 6.
Rozmiary tj, długości, szerokości i wysokości pomieszczeń określone są na rysunku A-1
projektu technicznego dot. przebudowy budynku magazynowo – handlowego z przeznaczeniem
na archiwum zakładowe. Opis techniczny regałów stanowi pkt 4 str. 10 projektu technicznego
dot. przebudowy budynku magazynowo – handlowego z przeznaczeniem na archiwum
zakładowe.
Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zamówienia obejmuje:
a) wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń przed montażem dla celów własnych,
b) Wykonanie wszystkich elementów regałów,
c) transport, wniesienie do miejsca montażu,
d) rozmieszczenie, ustawienie i montaż wszystkich elementów,
e) opracowanie i dostarczenie przed odbiorem końcowym dokumentacji powykonawczej w
tym: instrukcja obsługi, poniższe atesty, certyfikaty, zaświadczenia i ekspertyzy.
f) oznakowanie regałów w tabliczki znamionowe po wykonaniu montażu,
g) prowadzenie serwisu gwarancyjnego zgodnie z zapisami umowy,
h) regały jezdne –z dostępem z obu stron z blach stalowych (stal konstrukcyjna wyższej
jakości, walcowana, tłoczona na zimno), zabezpieczenie antykorozyjne. Regały powinny
posiadać powłokę wykonaną metodą proszkową, w kolorze jasnoszarym. Zastosowana
farba powinna być trwała, odporna na ścieranie i zadrapania nieszkodliwa dla zdrowia,
obojętna dla środowiska naturalnego. Dodatkowe elementy opisane w projekcie
technicznym str. 10 dot. przebudowy budynku magazynowo – handlowego z
przeznaczeniem na archiwum zakładowe.
i) regały stałe (stacjonarne) – podstawa oraz korpus wykonany jest podobnie jak w regałach
jezdnych, lecz nie mają posiadać mechanizmów jezdnych. Regały stałe(stacjonarne)
powinny być mocowane w sposób zapewniający ich stabilność. Regały stałe(stacjonarne)
ze ściana działową pełną (plecami),
j) ściany tylne regałów (pomiędzy rzędami) z usztywnieniem w postaci stężeń krzyżowych, a
także tylne listwy oporowe zapobiegające przesuwaniu się zasobów na drugą stronę regału.
Ściany boczne wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na zaczepach.
k) napędy – zgodnie z opisem w projekcie jednakże korba z blokadą z zamkiem,
l) na regałach należy zamontować ramki do opisu zawartości regałów,
m) drabiny – 3 szt.
Atesty i certyfikaty:
a) atest higieniczny na wyrób tj. regały jezdne i stałe
b) klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg PN 13501-1+A1:2010 (lub aktualna)

c) certyfikat ISO 9001:2015 (lub aktualny) na produkcję regałów jezdnych i stałych
d) certyfikat do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa B ~ dla regałów jezdnych i stałych.
e) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, wydanego na podstawie badań
statycznych regałów przesuwnych i stałych uwzględniających ich poszczególne elementy i
poświadczających możliwość zastosowania tych regałów w archiwach zgodnie z normami
PN-EN 15512:2011 (lub aktualna) i PN-15095+Al :2012 (lub aktualna) ,
f) ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i stałych
przeprowadzoną przez niezależną jednostkę naukowo badawczą wystawioną na producenta
regałów, uwzględniającą ich poszczególne elementy.
Przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, nieużywane regały, nie dopuszcza się regałów i
wszelkich elementów z demontażu.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,
wiedzą techniczną oraz na ustalonych w OPZ i projekcie umowy warunkach.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z projektem Zamawiającego. Zamawiający
informuje, ze wzdłuż okien w pomieszczeniu 4 i 5 znajdują się grzejniki. W pomieszczeniu nr 5 i
6 na ścianie z zamurowanymi oknami znajdują się grzejniki.
Zestawienie regałów:
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**+/- do 2 cm

Ilość mb półek
użytkowych

uwagi

regał 8-półkowy, długość L= 440 cm
2.182,4 np. (3x100+2x70 cm), głębokość 2
*35 cm**
regał 8-półkowy, długość L= 200 cm
160,0 np. (2x100 cm)¸ głębokość 2 *35
cm**
regał 8-półkowy, długość L= 200 cm
16,0 np. (2x100 cm), głębokość 1 *35
cm**
regał 8-półkowy, długość L= 440 cm
140,8 np. (3x100+2x70 cm), głębokość 2
*35 cm**
regał 8-półkowy, długość L= 800 cm
1.920,0 np. (8x100 cm), głębokość 2 *35
cm**
regał 8-półkowy, długość L= 280 cm
89,6 np. (2x100+80 cm), głębokość 2 *35
cm**
regał 8-półkowy, długość L= 300 cm
192,0 np. (3x100 cm), głębokość 2 *35
cm**
regał 8-półkowy, długość L= 1100
88,0 cm np. (11x100 cm), głębokość 1 *35
cm**
regał 8-półkowy, długość L= 940 cm
75,2 np. (11x100 cm), głębokość 1 *
35 cm**
4.864,0

Warunki wykonania zamówienia
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej
oraz zapoznać się z dokumentacją projektową i SWZ dla uzyskania niezbędnych
informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszelkich innych okoliczności niż
opisane w dokumentacji i SWZ, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Założona ilość półek wynosi ok. 4 864,00 mb.

Informacje dodatkowe oraz warunki szczegółowe i zmiany:
1.Wszystkie prace prowadzone będą w obiekcie nieużytkowanym. Jednakże w obiekcie tym
trwają prace budowlane określone w postępowaniu o zamówienie publiczne nr
AG.272.4.2021. Materiały dotyczące postępowania AG.272.4.2021 są dostępny pod adresem
https://bip.powiatopolski.pl/5560/5458/przebudowa-budynku-magazynowo-handlowego-zprzeznaczeniem-na-archiwum-zakladowe-i-etap-ag27242021.html Termin zakończenia prac
zgodnie z zawartą umową z Wykonawca robót budowlanych przypada na 01.12.2021 r.
W związku powyższym termin rozpoczęcia montażu pierwszych regałów może nastąpić z dn.
01.12.2021 r.
Termin realizacji całego zamówienia 70 dni, w tym:
a) 50 dni od dnia podpisania umowy na przygotowanie w siedzibie Wykonawcy
wszystkich regałów jezdnych i stałych,
b) 20 dni licząc od dnia 01.12.2021 r. na dostawę, rozmieszczenie, ustawienie i montaż
regałów jezdnych i stałych.
Miejsce składowania regałów jezdnych i stałych przed dostawą, rozmieszczeniem, ustawieniem
i montażem to magazyn Wykonawcy regałów jezdnych i stałych.
2.W wypadku potrzeby zajęcia chodnika lub pasa drogowego Wykonawca załatwi wszelkie
formalności oraz poniesie opłaty z tym związane.
3.Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w innych godzinach w dni robocze niż normalny
ośmiogodzinny czas pracy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów.
5. Dla wszystkich materiałów, środków i urządzeń, które wymagają atestów, certyfikatów lub
dokumentów dopuszczających, przekazanie dokumentów musi nastąpić przed odbiorem
końcowym.
6. W każdym przypadku określenia w dokumentacji materiałów, urządzeń czy innych
produktów poprzez wskazanie producenta, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza
stosowanie innych produktów o tych samych lub lepszych właściwościach, parametrach i
wartościach użytkowych..
7. Elementy i urządzenia p.-poż., jeśli wymagają tego przepisy muszą posiadać trwałe
oznakowanie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności podczas wykonywania
prac, w przypadku powstałych zniszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku zobowiązany jest
do ich usunięcia na jego koszt.
9. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia dostarczonych regałów na zewnątrz budynku
(podwórze) do dnia następnego lub do dnia ich montażu.

10.Rękojmia za wady fizyczne równa okresowi gwarancji lub 5 lat w przypadku gdy gwarancja
będzie niższa niż 5 lat.
11.Przedmiot umowy objęty jest gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z
postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania
całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w
protokole odbioru końcowego.
Wszelkie koszty wynikające z powyższego zakresu, dokumentacji technicznej, projektu
umowy oraz innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do SWZ należy wkalkulować w
cenę oferty.

