
Załącznik nr 6 

Opis przedmiotu zamówienia 
  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem 
elektrycznym , regałów przesuwnych z napędem korbowym oraz regałów stacjonarnych do 
biblioteki.  
 
 
Regały  przesuwne z napędem elektrycznym i korbowym 
 

Konstrukcja szyn i ich posadowienie 
 

1. Szyny wykonane ze stali pokrywanej galwanicznie lub stali nierdzewnej.  
2. Montaż szyn nawierzchniowy z systemem podłogi własnej z płyty laminowanej, 

antypoślizgowej, wykonanej z płyt o grubości min. 22 mm .  
3. Minimalne wymiary szyn: szerokość 60 mm, wysokość 13 mm, długości szyn zgodnie 

z rysunkiem. 
4. Konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia powinna zagwarantować całkowite 

poziome ich położenie, górna krawędź szyny powinna być na równi z podłogą własną. 
5. Ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków regałów, zewnętrzne szyny muszą 

być szynami prowadzącymi posiadającymi co najmniej 2 rowki utrzymujące 
prawidłowy tor jazdy regału, pozostałe szyny środkowe  płaskie. 
 

System napędu i zabezpieczenia 
 

Regały  przesuwne z napędem  korbowym 
 

1.  Mechanizm napędowy powinien składać się z korby i cichobieżnej łańcuchowej 
przekładni zębatej. 

2. Przesuw regału powinien odbywać się poprzez obrót trójramiennej korby 
i za pomocą łańcucha poprzez przekładnię zębatą na koło zębate znajdujące się 
w pierwszej  podstawie regału. Zastosowanie rozwiązania napędu w powiązaniu 
z konstrukcją podstaw jezdnych powinno gwarantować przemieszczanie regałów 
o różnym stopniu napełnienia przy użyciu siły nie większej niż 5 kN . Korba 
powinna być wykonana z tworzywa sztucznego, natomiast sam uchwyt do kręcenia 
korby wykonany z gumy powinien być ruchomy ( swobodny obrót wokół własnej 
osi). Kolor korby szary lub grafitowy. 

3. Przesuw regałów blokowany przy pomocy przycisku/blokady w korbie w celu 
zabezpieczenia pracownika znajdującego się w otwartym korytarzu. 

 
 
Regały  przesuwne z napędem elektrycznym  

 
1. Napęd każdego regału powinien być realizowany silnikiem elektrycznym 

jednofazowym, o mocy  maksimum 40 W i napięciem sterującym  24V z 
odpowiednio dobraną przekładnią ( podłączany do standardowej instalacji 
elektrycznej, parametry gniazda: 230 VAC/16 A ) 

2. Prowadzenie regału powinno odbywać się przy pomocy koła zębatego zazębiającego 
się z łańcuchem umieszczonym wzdłuż jednej z szyn, nie dopuszcza się innego 
rozwiązania napędu w którym przesuw regału spowodowany jest wyłącznie siłą tarcia 
pomiędzy kołem jezdnym lub prowadzącym a szyną. 
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3. Sterowanie regałem powinno odbywać się poprzez panel sterujący znajdujący się na 
ścianie frontowej każdego regału . Panel powinien posiadać  łatwe w obsłudze 
przyciski zapewniające intuicyjną obsługę systemu regałów. 

4. Przesuw równoczesny kilku lub wszystkich  regałów w jednym bloku powinien 
odbywać się po dotknięciu panelu sterującego tylko w jednym regale  sąsiadującym z  
wybranym korytarzem . 

5. Regały powinny przesuwać się w sposób płynny, w szczególności powinny 
charakteryzować się łagodnym startem i zatrzymaniem , aby uniemożliwić 
przesuwanie się książek podczas ruchu ( maksymalna prędkość przesuwu 8 m/min ). 
Każdy regał powinien być wyposażony w czujnik odległości montowany w podwoziu, 
który zapewniałby łagodne zwalnianie regalu podczas dojeżdżania do następnego. 

6. Regały powinny być wyposażone w system przeciążeniowy (elektroniczny, 
rozłączający napęd regałów), reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym 
przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami ( ochrona pracowników 
obsługujących regały). 

7. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników instalacja doprowadzająca zasilanie do 
regałów oraz przewody sterujące  powinny być poprowadzone w plastikowych 
osłonach znajdujących się nad najwyższą półką w każdym regale.  

 
 
Konstrukcja regałów 

 
1. Podstawy (podwozia regałów) mają być wykonane z wygiętej do odpowiedniego 

kształtu blachy stalowej o grubości minimum 2 mm . Podstawy muszą być 
polakierowane proszkowo na kolor ciemny - np. grafitowy RAL7016. 

2. Wysokość podstaw jezdnych: minimum 150 mm . 
3. Podstawy regałów muszą być wyposażone w otwory dopasowane do osi kół. Ze 

względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę, minimalna szerokość kół w 
podstawach jezdnych powinna wynosić 30 mm, minimalna średnica kół  150 mm. 

4. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi podstawy jezdne muszą posiadać elementy 
zapobiegające wywróceniu się regałów i odboje dystansowe o szer. minimum 25 mm. 

5. Odstęp pomiędzy dolną krawędzią podstawy, a górną powierzchnią torowiska 
powinien wynosić 10-12 mm. 

6. Ściana boczna regału powinna być wykonana z blachy stalowej, malowanej 
proszkowo na kolor jasno-szary np.RAL 9002. Lakierowanie ściany powinno 
odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów. W celu lepszego zabezpieczenia 
antykorozyjnego blacha stalowa powinna być przed lakierowaniem zabezpieczona 
powłoką fosforanową o gr. min 500 mg/m2. 

7. Ściana boczna musi być wykonana jako pełna , w celu zapewnienia dużej sztywności, 
usztywnienie ścian powinno stanowić odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego 
elementu (zagięcie na brzegach stanowiące profil zamknięty tzw. słupek ściany o 
wymiarach nie mniejszych niż 25x25mm. W słupkach ściany bocznej muszą 
znajdować się otwory do umieszczenia zaczepów półek. Zaczepy należy montować 
bez użycia jakichkolwiek narzędzi ( prosty montaż w celu swobodnej zmiany 
położenia półki ). 

8. Szerokość ściany bocznej  250 mm, 300 mm lub 350 mm( zgodnie ze schematycznym 
rozmieszczeniem regałów). 

9. W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, 
otwory do zamieszczenia zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być 
rozmieszczone co 15-20 mm.  
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10. Półki powinny być wykonane z blachy stalowej, fosforanowanej i malowanej 
proszkowo na kolor jasno-szary np. RAL 9002. Lakierowanie półek musi się odbywać 
po wykonaniu wszystkich otworów i zagięć technologicznych. 

11. Każda półka musi być koniecznie regulowana niezależnie, zamontowana na 
oddzielnych czterech zaczepach ( prosty, ręczny montaż ). 

12. Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości, grubość półki powinna być nie 
mniejsza niż 25 mm, dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej 
trzykrotnie, a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod katem prostym. 
Zagięte krawędzie półek ( krótsze i dłuższe ) muszą być połączone na zasadzie 
zaczepu w celu uniknięcia możliwości rozerwania półki po jej obciążeniu. Wygięcie 
trzykrotne dłuższej krawędzi wynika również z bezpieczeństwa osób obsługujących 
regały ( brak wystających, ostrych krawędzi ). 

13. Wymagana głębokość półki: 245-250 mm, 295-300 mm, 345-350 mm ( zgodnie ze 
schematycznym rozmieszczeniem regałów).  

14. Wymagane długości półek: 800±30 mm, 1000±30 mm, 1200±30 mm ( zgodnie ze 
schematycznym rozmieszczeniem regałów). 

15. Wymagana wytrzymałość półek: 100 kg/mb półki ( potwierdzone badaniami 
statycznymi ). 

16. W celu uniknięcia przesuwania się zbiorów pomiędzy półkami w regałach 
dwustronnych, pomiędzy dwoma półkami użytkowymi musi występować ogranicznik 
półki o wys. 25-35 mm ( wspólny dla dwóch półek ). Ogranicznik powinien być 
montowany niezależnie bez przykręcania na stałe poprzez włożenie w szczelinę 
między dwiema sąsiednimi półkami. Ogranicznik powinien być wykonany z plastiku z 
uszczelką gumową. Nie dopuszcza się zastosowania trwałego wygięcia dłuższej 
krawędzi półki jako tylnego ogranicznika przed przesuwaniem się książek. 
Regały przesuwne podwójne o głębokości półki 300 mm powinny posiadać środkową 
pełną płytę rozdzielającą z lakierowanej blachy stalowej. 

17. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w 
tylne ( regały pojedyncze ) lub środkowe ( regały podwójne ) stężenia krzyżakowe.  

18. Każdy regał od strony czołowej musi być wyposażony w  panel osłaniający  
      system sterowania i napędu (w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym), wykonany z  
      płyty meblowej w okuciu z aluminium anodowanego wykończonego na półokrągło.  

Każdy panel powinien być wyposażony w dwie tabliczki do opisu regałów, format 
A5, przymocowane w trwały sposób.  

 
 
Regały stacjonarne 
Konstrukcja regałów 

1. konstrukcja musi być analogiczna do tych samych elementów regałów co w systemie 
przesuwnym. 

 
 

 
Zestawienie ilości i parametrów regałów 
 
System 1 – Pomieszczenie 049 ( regały z napędem elektrycznym + regały stacjonarne ) 
 – 415,2 mb półek użytkowych 
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Lp. Nazwa regału Długość 
(mm) 

Głębokość 
(mm) 

Wysokość 
(mm) 

Ilość 
półek w 
regale 

Ilość 
regałów 

1 Regał przesuwny dwustronny z 
napędem elektrycznym 4000 2x250 maks. 2550 6+kryjąca 4 

2 Regał przesuwny dwustronny z 
napędem elektrycznym 4000 2x300 maks. 2550 6+kryjąca 3 

3 Regał stacjonarny dwustronny 4000 2x300 maks. 2550 6+kryjąca 1 
4 Regał stacjonarny dwustronny 2600 2x300 maks. 2550 6+kryjąca 1 

 
 
System 2– Pomieszczenie 040 ( regały z napędem korbowym + regały stacjonarne ) 
 – 232,8 mb półek użytkowych 
 

Lp. Nazwa regału Długość 
(mm) 

Głębokość 
(mm) 

Wysokość 
(mm) 

Ilość 
półek w 
regale 

Ilość 
regałów 

1 Regał przesuwny dwustronny z 
napędem korbowym 4200 2x250 maks. 2650 6+kryjąca 1 

2 Regał przesuwny dwustronny z 
napędem korbowym 4200 2x300 maks. 2650 6+kryjąca 1 

3 Regał stacjonarny jednostronny 4200 1x250 maks. 2650 6+kryjąca 1 

4 Regał przesuwny dwustronny z 
napędem korbowym 3000 2x250 maks. 2650 6+kryjąca 1 

5 Regał przesuwny dwustronny z 
napędem korbowym 3000 2x300 maks. 2650 6+kryjąca 1 

6 Regał stacjonarny jednostronny 3000 1x250 maks. 2650 6+kryjąca 1 
7 Regał stacjonarny jednostronny 2800 1x350 maks. 2200 6+kryjąca 1 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do istniejących, sprawnie działających 
otworów rewizyjnych. 
 
 
Dodatkowe wymagania: 
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz regałami, następujących wystawionych na 
przedmiot zamówienia: 
-atestu higienicznego na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne; 
-klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007; 
-dokumentów potwierdzających, że regały spełniają warunki normy PN-88/M-78321 dot. 
regałów, przepisy bhp i p.poż. 
-ekspertyzy technicznej dotyczącej badań statycznych regałów przesuwnych i  stacjonarnych 
przeprowadzoną przez niezależną jednostkę naukowo badawczą, uwzględniającą ich 
poszczególne elementy. 
 
Gwarancja, przeglądy gwarancyjne i wymiana części w okresie gwarancji: 
Wymagana minimalna gwarancja na dostarczone regały: 24 miesiące od protokolarnego 
odbioru przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancji – Wykonawca z udziałem 
przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest do dokonania przeglądu gwarancyjnego 
regałów po 6 misiacach użytkowania, jednak nie później niż nastąpi 7 miesiąc użytkowania; 
po 12 miesiącach, jednak nie później niż nastąpi 13 miesiąc użytkowania; po 18 miesiącach 
użytkowania, jednak nie później niż nastąpi 19 miesiąc użytkowania oraz po 23 miesiącach 
użytkowania, jednak nie później niż w 15 dniu 23 (dwudziestego trzeciego) miesiąca. W tym 
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czasie wszelkie naprawy i wymiana zużywających się części dokonana zostanie na koszt 
Wykonawcy wliczony w cenę oferty. 
 
 
 
Integralną częścią niniejszego przedmiotu zamówienia są rysunki nr 1 A i 2 A. 
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