
Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty 
 
 
 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia „Dostawa i montaż regałów na akta w pomieszczeniu| 
nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy 

 ul. Wspólnej 2 oraz jego remont” 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż metalowych regałów na akta w pomieszcze-
niu nr S 074 (magazyn archiwum) w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 oraz wykonanie jego remontu. 
 
 
 

I  Dostawa i montaż regałów. 
 

1. Zamówienie obejmuje: 
1) regały przesuwne, 
2) regały stacjonarne. 

 

2. Regały przesuwne należy wykonać jak w poniższej tabeli. 
 

Regały przesuwne dwustronne 
Liczba regałów w zabudowie  9 szt. 

Wysokość regałów (orientacyjna – 
określona na podstawie wymiarów 
„zdjętych” z podobnych regałów 
posiadanych przez zamawiającego: 
wysokości cokołu ok. 100 mm, 
wysokości wieńca ok. 40 mm,  
„grubości” półek ok. 20 mm 
i prześwitu między nimi 360 mm) 

• ok. 2450 mm (poruszających się w przestrzeni 
między podłogą a sufitem o prześwicie ok. 2600 mm, 
ograniczonym do tej wielkości przez oprawy 
oświetlenia sufitowego ) - 3 szt. (długie) 

• ok. 2065 mm (poruszających się pod istniejącymi 
podciągami ograniczającymi wysokość pomieszcze-
nia w tych miejscach do ok. 2210 mm) – 6 szt. 
(2 szt. długie + 2 szt. średnie + 2 szt. krótkie) 

Długość regałów (nie wliczając 
modułu mechanizmu napędowego ok. 
150 mm ) 

• 4600 mm [(1200+1200+1200+1000) mm] - 5 szt. (długie) 
• 3600 mm [(1200+1200+1200) mm] - 2 szt. (średnie) 
• 1700 mm [(850+850)] mm - 2 szt. (krótkie) 

Długość półek 1200 mm, 1000 mm, 850 mm 
Głębokość półek 350 mm 
Liczba poziomów użytkowych (półek) • regały o wys. ok. 2450 mm:  6 (+1 wieniec) 

• regały o wys. ok. 2065 mm:  5 (+1 wieniec)  
Całkowita długość półek użytkowych ok. 363600 mm (nie wliczając wieńca)  

Prześwit między półkami (odległość 
między nimi pozwalająca na swobodne 
umieszczenie na każdej półce i zdjęcie 
z niej pudła z aktami o wysokości 
350 mm)  

360 mm 

Regulacja odległości między półkami co 20 mm  
Dopuszczalna nośność półek 60 kg 
Usztywnienie konstrukcji regałów (plecy) krzyżakowe 
Mechanizm przesuwny korbowy 
Rodzaj paneli frontowych stalowe 
Kolorystyka regałów RAL 7035 
Instalacja szyn nawierzchniowa z najazdami 
Sposób oznakowania regałów tabliczki opisowe 
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3. Regały stacjonarne należy wykonać jak w poniższej tabeli. 
 

Regały stacjonarne 
Regał 5-częściowy o wspólnych ściankach bocznych 

Wysokość (orientacyjna – jak w ust. 2) ok. 2065 mm 
Długość całkowita (dokładnie określona – regał 
musi się zmieścić we wnęce o szerokości 5500 mm)  

5500 mm (5 x 1100 mm) 

Długość półek ˂1100 mm  
Głębokość półek 350 mm 
Liczba poziomów użytkowych (półek) 5 (+1 wieniec) 
Całkowita długość półek użytkowych ok. 27500 mm (nie wliczając wieńca) 
Prześwit między półkami (odległość między 
nimi pozwalająca na swobodne umieszczenie 
na każdej półce i zdjęcie z niej pudła z aktami 
o wysokości 350 mm) 

360 mm 

Regulacja odległości między półkami co 20 mm  
Dopuszczalna nośność półek 60 kg 
Usztywnienie konstrukcji regałów (plecy)  krzyżakowe 
Kolorystyka regałów RAL 7035 
Sposób oznakowania regałów tabliczki opisowe 

Regał 2-częściowy o wspólnej ściance bocznej 
Wysokość (orientacyjna – jak w ust. 2) ok. 2065 mm 
Długość 2000 mm (2 x 1000 mm) 
Długość półek ˂ 1000 mm 
Głębokość półek 350 mm 
Liczba poziomów użytkowych (półek) 5 (+1 wieniec) 
Całkowita długość półek użytkowych ok. 10000 mm (nie wliczając wieńca) 
Prześwit między półkami (odległość między 
nimi pozwalająca na swobodne umieszczenie 
na każdej półce i zdjęcie z niej pudła z aktami 
o wysokości 350 mm) 

360 mm 

Regulacja odległości między półkami co 20 mm  
Dopuszczalna nośność półek 60 kg 
Usztywnienie konstrukcji regałów (plecy)  krzyżakowe 
Kolorystyka regałów RAL 7035 
Sposób oznakowania regałów tabliczki opisowe 

Regał 2-częściowy o wspólnej ściance bocznej 
Wysokość (orientacyjna – jak w ust. 2) ok. 2065 mm 
Długość 1700 mm (2 x 850 mm) 
Długość półek ˂ 850 mm 
Głębokość półek 350 mm 
Liczba poziomów użytkowych (półek) 5 (+1 wieniec) 
Całkowita długość półek użytkowych ok. 8500 mm (nie wliczając wieńca) 
Prześwit między półkami (odległość między 
nimi pozwalająca na swobodne umieszczenie 
na każdej półce i zdjęcie z niej pudła z aktami 
o wysokości 350 mm) 

360 mm 

Regulacja odległości między półkami co 20 mm  
Dopuszczalna nośność półek 60 kg 
Usztywnienie konstrukcji regałów (plecy)  krzyżakowe 
Kolorystyka regałów RAL 7035 
Sposób oznakowania regałów tabliczki opisowe 
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4. Regały należy ulokować jak na załączonym schemacie, spełniając następujące warunki 
wynikające z wymiarów pomieszczenia: 
1) głębokość pomieszczenia mierzona w najszerszym miejscu przy podłodze (od drzwi do 

osłony rur CO przy przeciwległej ścianie )  wynosi ok. 5850 mm – należy, zachowując 
wymiary regałów podane w ust. 2 i 3: 
a)  zapewnić wolne miejsce dla operatora między regałami stacjonarnymi a mecha- 

nizmem korbowym regałów przesuwnych min.  625 mm, 
b) zapewnić wolne miejsce między regałami przesuwnymi a zainstalowaną osłoną 

rur CO ok. 20 mm; 
2) szerokość pomieszczenia mierzona w trzech istotnych miejscach limitujących  długość 

regałów przesuwnych wynosi: 
 -  5050 mm [5320 mm – 270 mm (obudowa rur CO)], 
 -  6510 mm, 
 -  7730 mm:  
należy zapewnić minimalną odległość 750 mm między sąsiednimi regałami 
przesuwnymi po zsunięciu pozostałych oraz między ścianą a skrajnym regałem 
przesuwnym przy maksymalnym zsunięciu regałów przesuwnych i dosunięciu ich do 
przeciwległego regału stacjonarnego. 

 
II Remont pomieszczenia obejmuje: 
 
1. Wymianę wykładziny podłogowej z PCV. 

Należy usunąć starą wykładzinę podłogową położoną z rulonu, przygotować podłoże pod 
nową i położyć nową, zmywalną wykładzinę PCV z rulonu (ok. 47 m²), o odpowiednich 
parametrach użytkowych (m.in. właściwa klasa trudnozapalności, odporność na ścieranie), 
oraz zainstalować próg zakrywający zakończenie wykładziny w drzwiach wejściowych 
(listwa Al). 

2. Dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu pomieszczenia białą farbą emulsyjną 
(2 x ok. 130 m²), po uprzedniej naprawie tynków, głównie na suficie (likwidacja ubytków 
w miejscach poprzednio zainstalowanych opraw oświetleniowych). 

3. Usunięcie odpadów. 

 

Zamawiający zaprasza oferentów do swej siedziby w celu zapoznania się na miejscu 
z przedmiotem zamówienia (wizja lokalna w pomieszczeniu nr S 074).   
 

 

 

 

 

 

Załącznik: schemat ustawienia regałów. 
 

 


