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 Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

na: „Dostawę i montaż mebli specjalistycznych do magazynu zbiorów w Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku realizowaną w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa 

kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady 

Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami.” 

Nr ref.: ZP/MJP/DZ/4/2019 

 

 

ZAKRES OPRACOWANIA: 

1. INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA – WYKAZ 

2. OPIS WALORÓW TECHNOLOGICZNYCH I FUNKCJONALNYCH MODELI MEBLI  

3. OPIS NIEZBĘDNYCH CERTYFIKATÓW  
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I. WYKAZ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA 

1. Magazyn malarstwa. 

1.1. - Siatki wysuwane: 1 kpl. tj. 20 sztuk: rozstawione osiowo co 300 mm, wysokość siatki 3000 mm, 

długość siatki 3000 mm. Prowadnice wysuwu przez całą szerokość pomieszczenia. 

1.3. - Szafka gł.1000mm, szer. 1200mm, wysokość 3000 mm, od dołu szuflady 6x140, 6x100mm, 

powyżej 4 półki co ok. 330 mm. 

2. Magazyn obiektów papierowych. 

2.2. - Szafka: szer.1400mm, gł.1000mm, wys.3000mm, od dołu szuflady 4x200mm, 4x150mm, 

4x100mm, powyżej 4 półki co 330 mm. 

2.3., 2.4. i 2.5. - Szafka: szer.1000mm, gł.500mm, wys.3000mm, od dołu szuflady 4x200mm, 

4x150mm, 4x100mm, powyżej 4 półki co ok. 330 mm. 

2.6. - Siatki wysuwane: 1 kpl. tj. 4 sztuki: dł. 3000 mm, wys. 3000 mm, osiowo rozstawione co 200 

mm. 

3. Magazyn tkanin i skóry 

3.1. - Szafa z szufladami do przechowywania sztandarów i transparentów.  

Szerokość 2000 mm. głębokość 1500 mm, od dołu szuflady z perforacją.  

3.2., 3.3. - Szafka: szer.1000mm, gł.700mm wys. 3000mm, na dole, 2 szuflady po 250 mm, powyżej 

drążki na ubrania, na górze 1 półka na czapki. 

3.4. – Szafka na długie tkaniny: szer.1000mm, gł.700mm wys. 3000mm, na dole 1 szuflada 250 mm, 

powyżej drążek na ubrania, na górze 1 półka na czapki. 

3.5. – Szafka na 3 siodła szer. 1000, gł. 700. 

3.6. i 3.8. - Regał elektryczny z szufladami: 6x160mm, szer.1000mm, gł.600mm, wys.3000mm,   – 

powyżej 3 półki. 

3.10. i 3.11. - Regał elektryczny: szer.1000mm, gł.600mm, wys.3000mm,  z półkami co 300 mm, 

3.7., 3.9., - Regał elektryczny – od dołu po 3 szuflady po 200 mm, powyżej 3 poziomy wałków ø 50 po 

3 rzędy, długości 1000mm, powyżej wałki ø 100mm długości 2000 mm, powyżej jedna półka (wg 

rysunku – załącznik nr 1c do SIWZ). 

4. Magazyn sztuki zdobniczej. 

4.4. i 4.5. Szafka półkowa otwarta: szer. 1200mm, głęb. 600mm, wys. 3000 mm, 9 półek w rozstawie 

co 300 mm. 

4.6 i 4.7. Szafka szer. 1200mm, głęb. 600mm, wys. 3000mm, od dołu 4 szuflady 160mm i 4 szuflady 

po 100mm, powyżej 4 półki w rozstawie co 330 mm. 
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4.8 i 4.9. Szafka na numizmaty: szer. 1000(2x500)mm, głęb. 500mm, wys. 3000mm, od dołu 50 

szuflad 30mm, powyżej 4 półki w rozstawie co 330 mm. Szuflady wyłożone  pianką B20HV gr.2mm, 

ciętą na formatki. 

4.10 i 4.11. Szafka na ceramikę: szer. 1200mm, głęb. 500mm, wys. 3000mm, od dołu 4 szuflady 

200mm, 4 szuflady 150mm i 4 szuflady 100mm, powyżej 4 półki w rozstawie co 330 mm. 

5. Magazyn dużych elementów. 

5.1., 5.2., 5.3., Regały elektryczne – dł. 2x2400+1200 mm, gł.1200mm, wys.3000mm,  z półkami 

poziom na dole + 2 poziom półek regulowanych, 

8. Magazyn Fotografii. 

8.1., 8.2. – Dwa otwarte regały z możliwością regulacji półek - długość 1200 mm, głębokość 600 mm, 

wysokość  3000 mm. 

 

 

II. OPIS WALORÓW TECHNOLOGICZNYCH I FUNKCJONALNYCH MODELI MEBLI  

1. Magazyn malarstwa. 

1.1. - Siatki wysuwane: 1 kpl. tj. 20 sztuk: rozstawione osiowo co 300 mm, wysokość siatki 3000 mm, 

długość siatki 3000 mm. Prowadnice wysuwu przez całą szerokość pomieszczenia. 

1.3. - Szafka gł.1000mm, szer. 1200mm, wysokość 3000 mm, od dołu szuflady 6x140, 6x100mm, 

powyżej 4 półki co ok. 330 mm. 

2. Magazyn obiektów papierowych. 

2.2. - Szafka: szer.1400mm, gł.1000mm, wys.3000mm, od dołu szuflady 4x200mm, 4x150mm, 

4x100mm, powyżej 4 półki co 330 mm. 

2.3., 2.4. i 2.5. - Szafka: szer.1000mm, gł.500mm, wys.3000mm, od dołu szuflady 4x200mm, 

4x150mm, 4x100mm, powyżej 4 półki co ok. 330 mm. 

2.6. - Siatki wysuwane: 1 kpl. tj. 4 sztuki: dł. 3000 mm, wys. 3000 mm, osiowo rozstawione co 200 

mm. 

3. Magazyn tkanin i skóry 

3.1. - Szafa z szufladami do przechowywania sztandarów i transparentów.  

Szerokość 2000 mm. głębokość 1500 mm, od dołu szuflady z perforacją.  

3.2., 3.3., - Szafka: szer.1000mm, gł.700mm wys. 3000mm, na dole, 2 szuflady po 250 mm, powyżej 

drążki na ubrania, na górze 1 półka na czapki. 
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3.4. – Szafka na długie tkaniny: szer.1000mm, gł.700mm wys. 3000mm, na dole 1 szuflada 250 mm, 

powyżej drążek na ubrania, na górze 1 półka na czapki. 

3.5. – Szafka na 3 siodła szer. 1000, gł. 700. 

3.6. i 3.8. - Regał elektryczny z szufladami: 6x160mm, szer.1000mm, gł.600mm, wys.3000mm,   – 

powyżej 3 półki. 

3.10. i 3.11. - Regał elektryczny: szer.1000mm, gł.600mm, wys.3000mm,  z półkami co 300 mm, 

3.7., 3.9., - Regał elektryczny – od dołu po 3 szuflady po 200 mm, powyżej 3 poziomy wałków ø 50 po 

3 rzędy, długości 1000mm, powyżej wałki ø 100mm długości 2000 mm, powyżej jedna półka (wg 

rysunku – załącznik nr 1c do SIWZ). 

4. Magazyn sztuki zdobniczej. 

4.4. i 4.5. Szafka półkowa otwarta: szer. 1200mm, głęb. 600mm, wys. 3000 mm, 9 półek w rozstawie 

co 300 mm. 

4.6 i 4.7. Szafka szer. 1200mm, głęb. 600mm, wys. 3000mm, od dołu 4 szuflady 160mm i 4 szuflady 

po 100mm, powyżej 4 półki w rozstawie co 330 mm. 

4.8 i 4.9. Szafka na numizmaty: szer. 1000(2x500)mm, głęb. 500mm, wys. 3000mm, od dołu 50 

szuflad 30mm, powyżej 4 półki w rozstawie co 330 mm. Szuflady wyłożone  pianką B20HV gr.2mm, 

ciętą na formatki. 

4.10 i 4.11. Szafka na ceramikę: szer. 1200mm, głęb. 500mm, wys. 3000mm, od dołu 4 szuflady 

200mm, 4 szuflady 150mm i 4 szuflady 100mm, powyżej 4 półki w rozstawie co 330 mm. 

5. Magazyn dużych elementów. 

5.1., 5.2., 5.3., Regały elektryczne – dł. 2x2400+1200 mm, gł.1200mm, wys.3000mm,  z półkami 

poziom na dole + 2 poziom półek regulowanych, 

8. Magazyn Fotografii. 

8.1., 8.2. – Dwa otwarte regały z możliwością regulacji półek - długość 1200 mm, głębokość 600 mm, 

wysokość  3000 mm. 

Opis wykonania w/w wyposażenia dla pomieszczeń 1,2,3,4,5,8: 

Opis regałów przesuwnych. 

Konstrukcja szyn 

Szyny mają być wykonane ze stali nierdzewnej wyższej jakości. W ramach wykonania przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument wystawiony przez 

niezależną jednostkę potwierdzający wykonanie badań szyny i potwierdzenie zgodności 

z wymaganiami. 
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Szyny ułożone w systemie na istniejącym podłożu. Wymiary szyn: szerokość min. 60 mm, wysokość 

min. 14 mm. 

Ze względu na prawidłowe prowadzenie podstaw jezdnych regałów, dwie skrajne szyny mają być 

szynami prowadzącymi, posiadającymi 2 rowki (wyprofilowanie bieżni odpowiadającej wklęsłej 

powierzchni wieńca koła prowadzącego) utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału. Pozostałe szyny - 

płaskie.  

Wzdłuż jednej szyny położonej w środkowej części podstawy jezdnej ma przebiegać łańcuch 

napędowy do zazębienia koła napędowego regałów. Przykładową szynę prowadzącą z kołem 

prowadzącym i łańcuchem napędowym przedstawia rys. nr 1.  

 Rys. 1 - Szyna prowadząca z kołem. 

Konstrukcja podstaw jezdnych 

Ze względu na duże obciążenia podstawy jezdne regałów wykonane ze stalowej blachy o grubości 

min.  2,6 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. 

Dla zapewnienia odpowiedniej sztywności w podstawach mają być umieszczone belki poprzeczne, 

w których są osadzone stalowe koła posiadające szczelne bezobsługowe łożyska. Szerokość kół 

stalowych w podstawach jezdnych min. 30 mm, a średnica kół min. 145 mm. Wysokość podstawy 

jezdnej min. 150-160 mm.  

Regały przesuwane równolegle z prowadzeniem za pomocą koła zębatego połączonego z wałem 

napędowym, umieszczonego w środkowej części podstawy jezdnej, które zazębia się z łańcuchem 

przy szynowym. Łańcuch poprowadzony w specjalnym kanale, umieszczonym przy środkowej szynie. 

Przykładową podstawę jezdną pokazano na rys. nr 2. 
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Rys. 2. Podstawa jezdna. 

Konstrukcja ściany bocznej regału 

Ściana boczna regału ma być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor jasno-

szary. Lakierowanie ściany ma być wykonane po wytworzeniu wszystkich otworów i zagięć 

technologicznych. W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed 

lakierowaniem ma być zabezpieczona powłoką fosforanową o gr. min 500 mg/m2. 

Ściana boczna ma być wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy. W celu zapewnienia dużej 

sztywności, usztywnienie ściany ma stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu 

(zagięcie na brzegach ma stanowić profil zamknięty, tzw. słupek ściany o wymiarach min. 35xmin. 

30mm). 

Przykładową ścianę boczną pokazano na rys. (zdjęciu) nr 3. 

Rys. 3 – Konstrukcja ściany bocznej 

W słupkach ściany bocznej mają znajdować się otwory do umieszczenia zaczepów półek. Zaczepy 

mają być montowane w ścianie bez użycia jakichkolwiek narzędzi (prosty montaż w celu swobodnej 

zmiany położenia półki). Otwory do umieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej mają być 

rozmieszczone nie rzadziej niż co 20 mm.  
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W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów ściany boczne mają być usztywnione 

stężeniami krzyżowymi.  

Każdy regał jezdny od strony czołowej ma być wyposażony w  panel osłaniający wykonany z płyty 

laminowanej o gr. min. 10 mm w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Płyta ma być zamocowana 

w profilach aluminiowych zaokrąglonych. Przykładowy fragment ściany bocznej z panelem 

frontowym pokazano na rys. nr 4.   

Rys. 4 – Ściana czołowa wykończona panelem ozdobnym z płyty 

laminowanej. 

Panele wyposażone mają być w tabliczki do opisu zawartości regałów. Tabliczki o wymiarach około 

160x120 cm ±5 mm wykonane mają być z tworzywa sztucznego. 

Konstrukcja półki regału 

Półki mają być wykonane z blachy stalowej, fosforanowanej i malowanej proszkowo na kolor jasno-

szary. Lakierowanie półek odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów i zagięć technologicznych. 

W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed lakierowaniem musi być 

zabezpieczona powłoką fosforanową o gr. min 500 mg/m2. 

Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości, grubość półki wynosi 33 mm + 1 mm, dłuższa krawędź 

półki ma być zagięta co najmniej trzykrotnie, a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod 

kątem prostym. Zagięte krawędzie półek (krótsze i dłuższe) mają być połączone na stałe w celu 

uniknięcia możliwości rozerwania półki po jej obciążeniu. Wygięcie trzykrotne dłuższej krawędzi ma 

wpływać również  na bezpieczeństwo osób obsługujących regały (brak wystających, ostrych 

krawędzi). Każda półka ma być regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech 

zaczepach (prosty, ręczny montaż), których konstrukcja w kształcie litery H uniemożliwia ich 

wypadanie przy montażu lub demontażu półki. Wytrzymałość półek: min. 80 kg/mb. półki.  

System zabezpieczeń i napędu elektrycznego 

W regałach jezdnych należy zastosować napęd elektryczny ze sterowaniem mikroprocesorowym oraz 

z podświetlanymi pulpitami dotykowymi z automatyczną numeracją regałów. 
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Napęd regałów silnikiem elektrycznym jednofazowym, napięcie stałe 48 V (tzw. bezpieczne) 

z odpowiednio dobraną przekładnią. Moc jednego silnika maks. 60 W. 

Zasilanie układu – standardowa instalacja 230 VAC/16A. 

Zmiana napięcia sieciowego na 48 V (const) ma się odbywać w specjalnym zasilaczu umiejscowionym 

bezpośrednio przy podłączeniu do instalacji elektrycznej. Po wyjściu z zasilacza ma być wyłącznie 

napięcie stałe 48 V, które zasila cała instalację regałów. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy 

regałami (niebezpiecznego dla użytkownika) napięcia wyższego niż 48V. 

Sterowanie (przesuw) regałem ma się odbywać poprzez dotyk w odpowiednim miejscu dotykowego 

pulpitu sterującego znajdującego się na ścianie frontowej regału lub mechanicznie poprzez przesuw 

dźwigni. Wszystkie regały przesuwane za pomocą jednego dotyku tzn. wskazanie miejsca rozsunięcia 

regału ma uruchamiać jednocześnie wszystkie regały.    

Podświetlenie panelu ma wskazywać stan regału w danym momencie. 

Funkcje pulpitów sterowniczych:  

a. Informacja o wszystkich parametrach pracy bądź awaryjnego zatrzymania regału na każdym 

pulpicie sterującym. 

b. Monitorowanie regałów za pomocą smartfona. 

c. Blokada Systemu – ma unieruchamiać system regałów, odblokowanie będzie możliwe po 

wprowadzeniu kodu PIN. 

d. Wentylacja i zasilanie – wymagana jest możliwość zaprogramowania czasu (godziny) przejścia 

regału w stan spoczynku tzn. stanu ograniczonego poboru prądu, możliwość zaprogramowania 

godziny w której regały mają rozsunąć się na ustaloną odległość (w zakresie od 5 do 20 cm), by 

umożliwić wentylację. 

e. Kalibracja - możliwość ustawienia odległości w jakiej powinny zatrzymywać się regały jeden od 

drugiego. 

Przykładowy pulpit sterujący pokazano na rys. nr 5.  

Rys. nr 5. Pulpit sterujący 
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Regały mają być połączone ze sobą przewodami poprowadzonymi w znajdujących się nad regałami 

plastikowych pantografach (osłonach) - cała instalacja bezpieczna 48 V. 

Przykładowy sposób prowadzenia kabli w osłonach pokazano na rys. 6. 

 
Rys. nr 6. Przykładowy sposób prowadzenia okablowania regałów. 

W przypadku zaniku zasilania ma istnieć możliwość swobodnego przesunięcia ręcznego regałów. 
Regały muszą być wyposażone w minimum dwa systemy zabezpieczeń, rozłączające napęd regałów 
przy natrafieniu na przeszkodę między regałami: 

1.  Reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym, 
2. System fotokomórek w korytarzach regałowych, 

Regały mają posiadać odpowiedni system antywyważenia regałów. 
Regały mają posiadać krańcowe czujniki odległościowe rozłączające automatycznie napęd po 
dojechaniu regałów do końca toru.  
 

Opis muzealnych szaf stacjonarnych. 

Konstrukcja ściany bocznej szafy. 

Ściana boczna regału ma być wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor jasno-

szary. Lakierowanie ściany ma być wykonane po wytworzeniu wszystkich otworów i zagięć 

technologicznych. W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed 

lakierowaniem ma być zabezpieczona powłoką fosforanową o gr. min 500 mg/m2. 

Ściana boczna ma być wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy. W celu zapewnienia dużej 

sztywności, usztywnienie ściany ma stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu 

(zagięcie na brzegach ma stanowić profil zamknięty, tzw. słupek ściany o wymiarach min. 35xmin. 

30mm). 

W słupkach ściany bocznej mają znajdować się otwory do umieszczenia zaczepów półek lub innego 

wyposażenia. Zaczepy mają być montowane w ścianie bez użycia jakichkolwiek narzędzi. W celu 

zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów ściany boczne mają być usztywnione stężeniami 

krzyżowymi lub placami stalowymi. 

Konstrukcja półki do szaf stacjonarnych. 

Półki mają być wykonane z blachy stalowej, fosforanowanej i malowanej proszkowo na kolor jasno-

szary. Lakierowanie półek odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów i zagięć technologicznych. 

W celu lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego blacha stalowa przed lakierowaniem musi być 

zabezpieczona powłoką fosforanową o gr. min 500 mg/m2. 
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Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości, grubość półki wynosi 33 mm + 1 mm, dłuższa krawędź 

półki ma być zagięta co najmniej trzykrotnie, a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod 

kątem prostym. Zagięte krawędzie półek (krótsze i dłuższe) mają być połączone na stałe w celu 

uniknięcia możliwości rozerwania półki po jej obciążeniu. Wygięcie trzykrotne dłuższej krawędzi ma 

wpływać również  na bezpieczeństwo osób obsługujących regały (brak wystających, ostrych 

krawędzi). Każda półka ma być regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech 

zaczepach (prosty, ręczny montaż), których konstrukcja w kształcie litery H uniemożliwia ich 

wypadanie przy montażu lub demontażu półki.  

Konstrukcja szuflad do szaf stacjonarnych. 

Szuflady - powinny być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9002. Wysokość 
szuflady podana na poszczególnych projektach. Każda szuflada umocowana jest do prowadnic 
zapewniających odpowiedni wysuw. Każda szuflada wyposażona w listwę opisową.  
W przypadku szafy na numizmaty, szuflady powinny być wyłożone pianką B20HV gr.2mm, ciętą na 
formatki.  
 

Konstrukcja siatek do regałów. 

Siatka na obrazy - wykonana w całości ze stali lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9002. Rama siatki 
wykonana z kątownika 40 x 40 mm i grubości nie mniej niż 2 mm. Rama spawana pachwinowo. 
Wnętrze siatki wykonane z drutu prostego o śr. 5 mm. Druty oddalone od siebie o 50 mm. Każde 
skrzyżowanie drutów oraz ich mocowanie do ramy zgrzewane. Siatka może składać się z mniejszych 
modułów łączonych ze sobą za pomocą śrub M8. Łby śrub i nakrętek niewidoczne, schowane 
w ramie. Każdy moduł wchodzący w skład docelowej siatki mocowany w 4 punktach do ściany. Na 
każdy metr kwadratowy siatki przypadają 2 szt. haczyków do zawieszania obrazów i innych dzieł. 
 

OPIS NIEZBĘDNYCH CERTYFIKATÓW  

W przypadku szaf i regałów metalowych jezdnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w ramach 

wykonania przedmiotu umowy, przekazał Zamawiającemu zaświadczenia niezależnego podmiotu 

uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego: 

 własności, wytrzymałość i rodzaj stali szyn regałów – zgodnie z wymaganiami OPZ, 

 niepalności (klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności) na elementy regałów, 

 higienicznych (atest higieniczny),  

 bezpieczeństwa pracy i zgodności z polskimi normami (deklaracja zgodności),  

 deklaracja zgodności CE z odpowiednimi normami i dyrektywami na regały 

z napędem elektrycznym, 

 certyfikat zatwierdzenia wymagań normy EN ISO 9001:2015 na projektowanie, 

produkcję, sprzedaż i serwis regałów. 

Powyższe dokumenty powinny być ważne i wystawione na Wykonawcę i oferowany przez niego 

wyrób. 


