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Rozeznanie cenowe na dostawę regałów magazynowych wraz z montażem 

dla Agencji Badań Medycznych 

 

Agencja Badań Medycznych zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę oraz montaż 

mebli magazynowych, zgodnie z poniżej opisanymi wymaganiami. W związku z powyższym, 

zwracamy się do Państwa, z uprzejmą prośbą o przesyłanie kalkulacji cenowych w odniesieniu 

do przedstawionego Opisu Przedmiotu Zamówienia na załączonym Formularzu wartości 

szacunkowej. 

Niezbędne informacje należy przesłać na załączonym formularzu wartości szacunkowej do dnia 

02.09.2022 r. do godz. 12.00 na adres email: bohdan.kulinski@abm.gov.pl. 

Przedmiotowe zapytanie ma charakter szacowania wartości, nie zostanie zakończone wyborem 

oferty oraz nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Tym 

samym nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia 

i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, gdy Agencja Badań Medycznych przystąpi 

do realizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego, skutkować będzie to zaproszeniem 

Państwa do złożenia oferty na realizację usługi. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie obejmuje dostawę stacjonarnych regałów magazynowych do siedziby Archiwum 

zakładowego Agencji Badań Medycznych przy ul. Chałbińskiego 8 w Warszawie, z wniesieniem 

do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy oraz montażem, zgodnie 

z opisem i wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) 

i specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany starannie, z dużą dbałością 

o szczegóły i z materiałów opisanych w sposób szczegółowy w OPZ. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę 

z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca 

dostarczy, zmontuje i ustawi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego przedmiot 

zamówienia. 

4. Oferowane regały magazynowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Nie mogą pochodzić 

z odzysku, nie mogą pochodzić z projektów realizowanych u innych klientów, nie mogą 

pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz muszą być wolne od jakichkolwiek wad 

fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, muszą być wykonane z materiałów 

posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży 

i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zaoferowanych i dostarczonych regałów, 

w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 

towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 

z wprowadzeniem mebli do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; za ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu 

dostawy odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 

II. Zgodność z obowiązującymi przepisami i normami: 

1. Tam, gdzie w treści OPZ występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający 

dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania 

co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu lub normy. 

2. Zamówienie musi spełniać warunki i wymagania określone w § 8.1. rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). 

3. Ponadto regały muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami: 

PN-EN 15629:2010 – Stalowe statyczne systemy składowania – Specyfikacja urządzeń 

do składowania; PN-EN 15635:2010 – Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie 

i utrzymanie urządzeń do składowania. Dokumenty potwierdzające zgodność produktów 

z normami muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego 

rodzaju zaświadczeń. 

 

III. Konstrukcja i technologia wykonania regałów: 

1. Stelaże, stężenia, ograniczniki oraz półki muszą być wykonane w całości ze stali 

zimnowalcowanej. 

2. Zamawiający wyklucza zastosowanie do realizacji drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych. 

3. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tworzyw sztucznych jedynie do wykonania stopek 

stelaży. 

4. Regały po zmontowaniu i ustawieniu we wskazanych miejscach muszą zachowywać 

stabilność konstrukcyjną bez konieczności dodatkowego mocowania do ścian lub podłóg. 

5. Elementy mające wpływ na stabilność konstrukcji regałów muszą być ze sobą połączone 

za pomocą wykonanych z metalu łączeń śrubowych. Zamawiający nie dopuszcza innych 

rodzajów połączeń. 

6. Regały muszą być niezabudowane. 

7. Dla zapewnienia stabilności i trwałości konstrukcyjnej Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

stężeń krzyżowych. 

8. Konstrukcja regałów musi zapewniać możliwość zmiany wysokości półek bez konieczności 

demontażu całego regału oraz potrzeby użycia innych narzędzi niż śrubokręt i/lub klucze 

(płaskie, oczkowe lub nastawne). 

9. Każdy regał musi być wyposażony w metalowe ograniczniki-listwy zapobiegające wypadaniu 

przechowywanej na półkach dokumentacji, w liczbie trzech dla każdej półki użytkowej 

(2 boczne i jeden tylny). 

10. Regały muszą być pozbawione szorstkich i ostrych powierzchni. 
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11. Powierzchnia regałów musi zostać zabezpieczona poprzez pomalowanie jej proszkowo, 

technologią elektrostatycznego nanoszenia farby (oczekiwane farby polimerowe – hybrydowe 

poliestrowoepoksydowe lub ich odpowiedniki o najniższym poziome odgazowywania lotnych 

substancji chemicznych). Zamawiający nie dopuszcza aby malowanie odbyło 

się w pomieszczeniu archiwum oraz na terenie obiektu w którym znajduje się archiwum. 

12. Zamawiający zastrzega, że ostateczny wybór ewentualnej kolorystyki nastąpi po zawarciu 

umowy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Próbniki oraz docelowe 

farby muszą posiadać atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz wymaganą 

wytrzymałość na palność oraz ścieranie. Atesty lub sprawozdania z badań muszą być 

wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. 

 

IV. Parametry i wymiary: 

1. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres 

tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego 

wyposażenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 

2. Wymagane parametry i wymiary regałów: 

a) liczba regałów: 55; 

b) wysokość (liczona od podłogi do górnego krańca słupa nośnego): max 230 cm min. 225 

cm; 

c) szerokość użytkowa półki: 100 cm; 

d) głębokość użytkowa półki: 30 cm; 

e) liczba użytkowych półek dla pojedynczego regału (nie licząc półki kryjącej/wierzchniej): 5; 

f) minimalna przestrzeń użytkowa pomiędzy półkami: minimum 35 cm; 

g) grubość blachy użytej do wykonania elementów konstrukcyjnych regałów (słupy nośne): 

minimum 2 mm; 

h) profil kątownika użytego do wykonania elementów konstrukcyjnych regałów (słupy nośne): 

minimum 35x35 mm; 

i) grubość blachy użytej do wykonania półek: minimum 1 mm; 

j) pojedyncza półka użytkowa o dopuszczalnym obciążeniu minimum 100 kg; 

k) najniższa półka użytkowa umieszczona na wysokości 10–15 cm ponad poziomem 

podłogi. 

 

V. Dostawa i montaż: 

1. Wymagane jest, aby regały magazynowe zostały dostarczone do Zamawiającego wraz 

z rozładunkiem (wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) i montażem. 

Przez montaż należy rozumieć: instalację kompletnych i gotowych do użycia regałów 

magazynowych, z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczenia, w którym będą 

używane. Montaż będzie polegał w szczególności na: złożeniu/skręceniu, wypoziomowaniu 

oraz połączeniu i ustawieniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas ich używania 

poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z Regulaminem Zarządcy budynku ul. Chałbińskiego 8 

w Warszawie, dostawa może odbyć się w każdym czasie z zastrzeżeniem, że prace głośne 

mogą być prowadzone z wyłączeniem godzin 8:00–18:00 od poniedziałku do piątku. Prace ciche 

związane z montażem mogą odbywać się od poniedziałku do piątku bez ograniczeń 

godzinowych. Zamawiający informuje, że lokal archiwum znajduje się na kondygnacji -1, 

a budynek jest wyposażony w windę towarową. 
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3. Zamawiający zastrzega, że: 

a) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości będących 

efektem montażu przedmiotu zamówienia oraz pokrycia kosztów ewentualnych uszkodzeń 

powstałych podczas wnoszenia, montażu oraz usuwania odpadów. 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku w trakcie wykonania prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających 

na terenie budynku, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia. 


