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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik do siwz 

Regały magazynowe stacjonarne 

Regały stacjonarne  o wym. 2834x300x1000 (1200) mm, 8+1 półek w regale, odstęp 307 mm 

– 6426,4 mb. 

 Regały stacjonarne  o wym. 2600x300x1000 (1200) mm, 7+1 półek w regale, odstęp 307 mm 

– 554,4 mb. 

Wszystkie regały muszą posiadać łącznie min. 6980,80 mb półki użytkowej ( tzn. tej półki, na 

której będą układane książki, bez wliczenia półek przykrywających regały. 

Ściany boczne regałów wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo lakierem 

odpornym na ścieranie, utwardzonym wypalaniem w piecu. 

Kolor ścian bocznych RAL9002 (jasno-szary).  

Blacha stalowa z powłoką fosforanową o gr. 200-500 mg/m2 oraz powłoka lakiernicza odporna 

na ścieranie i zarysowania. 

Lakierowanie ścian bocznych po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i 

elementów mocujących.  

Ściana boczna wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy. Usztywnienie ściany poprzez 

jej odpowiednie wyprofilowanie z jednego elementu (zagięcie na brzegach stanowiące profil 

zamknięty tzw. słupek ściany o wymiarach 30x35mm) - rys. 1. 

W słupkach ścian bocznych -prostokątne otwory do umieszczenia zaczepów półek. Możliwość 

regulacji zawieszania półek z każdej strony ze skokiem co 20mm. Półki zawieszane na 

zaczepach. Zaczepy umieszcza się ręcznie w otworach słupków ściany bez użycia 

jakichkolwiek narzędzi. Otwory w ścianie oraz konstrukcja zaczepów wykluczają przypadkowe 

ich wypadanie (np. przy wyjmowaniu półki). 

Ściany boczne stężone za pomocą specjalnych stężeń krzyżakowych, zapewniających 

odpowiednią sztywność regału. Stężenia są instalowane w specjalnych otworach słupków 

ściany bocznej ręcznie poprzez włożenie i przekręcenie - rys. 2. 

Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po 

obu stronach ściany bocznej regału.  

Ściany czołowe wyposażone w tabliczki do opisu zawartości regałów. Przykład tabliczki 

wykonanej z tworzywa sztucznego, od frontu wysuwana płytka z przeźroczystego tworzywa 

pokazano na rys. nr 3. 

Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe 

wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność (np. przy wyjmowaniu półki). 

Półki regałów są wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor jasnoszary RAL9002 (jasno-

szary). Na odtłuszczoną blachę stalową nałożona jest powłoka fosforanowa 200-500 mg/m2, 

a następnie powłoka lakiernicza odporna na ścieranie i zarysowania.  

Lakierowanie półek odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i 

elementów mocujących.  
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Wymagana grubość półki wynosi 30-35 mm, dłuższa krawędź półki powinna być zagięta co 

najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź, co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte 

od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie muszą być połączone ze sobą w sposób 

trwały. Nie dopuszcza się zgrzewu lub spawu jako sposobu łączenia krawędzi. Każda półka 

jest regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, 

ręczny montaż), których konstrukcja uniemożliwia ich wypadanie przy montażu lub demontażu 

półki. Regulacja zaczepów ma odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie 

zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej 

i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału.  

Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą 

posiadać ostrych krawędzi i kantów.  

 

Przykładowy sposób zamocowania półki na zaczepach pokazano na rys. 5. Przykładową 

konstrukcję zaczepu półki pokazano na rys. nr 5. Wytrzymałość półek: min 80 kg/mb półki 

(potwierdzone badaniami pólek).  

W celu uniknięcia przesuwania się akt pomiędzy półkami w regałach dwustronnych między 

dwiema sąsiednimi półkami należy zastosować ogranicznik półki o wys. od 20 mm do 40 mm 

(wspólny dla dwóch półek). Tylny ogranicznik musi spełniać swoją funkcję również w sytuacji, 

gdy sąsiadujące ze sobą półki (w regałach dwustronnych) nie są umieszczone na tej samej 

wysokości. Ogranicznik jest montowany niezależnie bez przykręcania na stałe poprzez 

włożenie w szczelinę między dwiema sąsiednimi półkami.  

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 
 
1000 szt. podwieszanych oddzielaczy 

Dodatkowe wymagania 

 
1. Elementy metalowe regałów takie jak ściany boczne, półki, panele frontowe, tylne ograniczniki 

przesuwu wykonane z ocynkowanych blach stalowych  

2.  Wszystkie elementy metalowe powinny być malowane lakierem proszkowym po wykonaniu 
wszystkich otworów technologicznych i gięciu. 

3. Łączenie elementów metalowych za pomocą zagięć, zacisku, śrub, nitów itp. Wyklucza się 
wszelkie spawy lub zgrzewy (ze względu na ocynkowaną powierzchnię elementów metalowych). 

4. Kolor – RAL 7035. 
5. Do oferty należy dołączyć: 

- Ściankę boczną o wysokości max. 100 cm  
- Półkę z zaczepami oraz cokołem, tylnym ogranicznikiem przesuwu i listwą opisową 
- Podwieszany oddzielacz 
- Certyfikat ISO 14001 : 2015 
- Certyfikat ISO 9001 : 2015 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności parametrów zainstalowanych 
regałów z wymaganiami z SIWZ. 
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Rys. 1 – Ściana boczna 

Rys. 2 – Stężenia krzyżakowe 

 

Rys. 3 – Tabliczka opisowa 
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Rys. 4 – Konstrukcja półki oraz sposób jej montażu na zaczepach    

 

 

 

 

 

Rys. 5 – Zaczep półki 

Kondygnacja +1 - Magazyn 

1 

Regały stacjonarne  o wym. 
2834x300x1000 (1200) mm, 8+1 półek w 
regale, odstęp 307 mm 6426,4 

2 

Regały stacjonarne  o wym. 
2600x300x1000 (1200) mm,7+1 półek w 
regale, odstęp 307 mm 554,4 

3 podwieszacze 1000 szt 
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Regały magazynowe czytelni 

Konstrukcja regałów do czytelni jest zgodna z opisaną powyżej. 

Dodatkowo wszystkie regały powinny być obudowane płytą meblową dwustronnie laminowaną 

o gr. 18 mm w kolorze imitującym dąb naturalny. Ostateczny kolor należy skonsultować na 

podstawie próbki przed zamówieniem z Projektantem i Inwestorem w celu dopasowania 

okładziny do reszty materiałów wykończeniowych. Wszystkie krawędzie płyty powinny być 

oklejone pcv o gr. 2 mm. Przykładowe rozwiązanie z płytą pokazano na zdjęciu poniższym 

rysunku. 

 

 

 

 

Wózki na książki- kolor biały, koła z możliwością blokady położenia – 5 szt 

Przykładowe rozwiązanie z płytą pokazano na zdjęciu poniższym rysunku. 
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Kondygnacja 0 - Czytelnia 

1 

Regał stacjonarny dwustronny  o wym. 
1834x(2x300)x1000 mm, 5+1 półek w 
regale, obudowany płytą meblową 50 szt. 

2 

Regał stacjonarny dwustronny  na 
czasopisma z 5 półkami pochyłymi i 5 
półkami zwykłymi o wym. 
1834x(2x300)x1000 mm, 5+1 półek + 5 
półek pochyłych 5 szt. 

3 
Regał stacjonarny jednostronny o wym. 
2514x300x1000 mm, 7+1 półek w regale 6 szt. 

4 Wózki biblioteczne 5 szt. 

 

Regały do magazynu zbiorów specjalnych 

 

 

 Szafa A0 na grafiki o wym. 1330x930x562 mm, pięcioszufladowa - łącznie 2  szafy tj. 

10  szuflad  

Przykładowe rozwiązanie z płytą pokazano na zdjęciu poniższym rysunku. 

 

 

 Regał do przechowywania plakatów o wym. 2200x450x1000 mm, z półkami (3 szt.) 

oraz przegrodami na plakaty w rulonach - łącznie 2 regały 

 

Przykładowe rozwiązanie z płytą pokazano na zdjęciu poniższym rysunku. 
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 Siatki wysuwane do obrazów o wym. wys. 2500 mm, szer, 3000 mm - łącznie 2 szt. 

siatek wysuwanych 

 

Przykładowe rozwiązanie z płytą pokazano na zdjęciu poniższym rysunku. 
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Kondygnacja 0 - NZB 

1 

Szafa A0 na grafiki o wym. 1330x930x562 
mm, pięcioszufladowa - łącznie 2 szaf tj. 10 
szuflad 1 kpl. 

2 

Regał do przechowywania plakatów o 
wym. 2200x450x1000 mm, z półkami (3 
szt.) oraz przegrodami na plakaty w 
rulonach - łącznie 2 regały 1 kpl.-2 regały 

3 

Siatki wysuwane do obrazów o wym. wys. 
2500 mm, szer, 3000 mm - łącznie 2 szt. 
siatek wysuwanych 1 kpl. 

 


