
Załącznik nr 2 

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA: 

WYMIANA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO W OBORACH 

HODOWLANYCH NA TERENIE GOSPODARSTW WRÓBLIN I ZAWADA 

Składający zapytania w ramach realizacji wymiany oczekuje dostawy, demontażu i montażu nowych 

elementów wyposażenia technologicznego obór hodowlanych krów mlecznych w gospodarstwach 

WRÓBLIN i ZAWADA. Dla uporządkowania wymagań, poszczególne obory w gospodarstwach 

będą opisane symbolami W-WRÓBLIN i Z-ZAWADA. 

1. Wymiana obejmuje: 

a) Demontaż elementów poziomych wygrodzeń (deski, bariery, bramki) (W,Z) 

b) Wymianę (skucie lub obcięcie równo z posadzką) istniejących słupków wygrodzeń stołu 

paszowego na nowe. Montaż słupków na śruby wkręcane do betonu lub kotwienie w 

wykutych wnękach na zaprawach szybkowiążących (W,Z) 

c) Wymianę (skucie lub obcięcie równo z posadzką) istniejących słupków utrzymujących 

bramki. Montaż słupków na śruby wkręcane do betonu lub kotwienie w wykutych wnękach 

na zaprawach szybkowiążących(W,Z) 

d) Wymianę (skucie lub obcięcie równo z posadzką) istniejących słupków utrzymujących 

wygrodzenia stałe na przejściach. Montaż słupków na śruby wkręcane do betonu lub 

kotwienie w wykutych wnękach na zaprawach szybkowiążących (W) 

e) Montaż bramek koniecznych na przejściach (W) 

f) Montaż istniejących bramek na przejściach (Z) 

g) Montaż wygrodzeń stałych poziomych (minimum 3 rury poziome miedzy słupkami) (W) 

h) Montaż desek drewnianych przy posadzce wysokości 40cm, na długości stołu paszowego, 

między słupkami, oprócz przejścia (W) 

i) Wykonanie „deski” betonowej na całej długości stołu paszowego (zbrojenie, betonowanie) 

wysokości 40cm, między słupkami, oprócz przejścia (Z) 

j) Montaż rur karkowych na stole paszowym (W,Z) 

k) Montaż sznura lub rury na szczycie słupków na stole paszowym (W,Z) 

l) Wymiana poideł wg specyfikacji (W) 

2. Istotnym wymogiem wykonywania prac, jest to, że winny być wykonywane w budynkach w 

ciągłym ruchu technologicznym. Istotne wymagania dla wykonania prac ze względu w/w aspekt: 

a) Nie przewiduje się wyprowadzania zwierząt ze stref, w których będą prowadzone prace, 

b) Zamawiający zezwoli na zamknięcie w ciągu doby, maksymalnie 25% długości dostępu do 

stołu paszowego na każdej grupie. 

c) Konieczne jest wykonanie indywidualnego zabezpieczenia pola prac przed dostępem zwierząt 

d) Konieczne jest wykonanie zabezpieczeń wymienionych elementów technologii, jeśli czas 

rozpoczęcia użytkowania będzie przekraczał czas zajęty na prace związane z wymianą 

e)  Konieczne jest stosowanie szybkowiążących mieszanek betonowych do realizacji prac (np. 

zaprawa Ceresit CX15, beton Baumit B30 lub podobnych)  

f) Nie należy kotwić uchwytów barier podłużnych do elementów konstrukcji budynków (słupów 

stalowych lub żelbetowych), wyłącznie do słupków podtrzymujących wygrodzenia 

g) Należy tak ustawić słupki, aby funkcjonowały oznaczone przejścia techniczne dla obsługi  

h) Rury karkowe winny być umieszczone na wspornikach skręcanych do słupa, w celu 

umożliwienia zmiany położenia na wysokości rury karkowej, na całej długości stołu 

paszowego 



3. Dodatkowo wskazuje się, że gruz betonowy po wykuciu elementów słupków, należy 

każdorazowo na koniec dnia pracy wywieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego na 

terenie każdego z gospodarstw.   

4. Wymagania techniczne dla elementów technologicznych: 

1) Wszystkie elementy stalowe winny być ocynkowane dla pracy w klasie korozyjności C5-I 

2) Wymaga się wykonania stref dolnych słupków w pogrubieniu (w celu zwiększenia odporności 

na korozję) – dotyczy słupków na przepędach 

3) Poidła należy dostarczyć jako stalowe wykonane z blachy nierdzewnej, z podgrzewaniem 

przeciw zamarzaniu, na nodze, z odpływem do kanalizacji. Podstawa wykonana z „główną 

nogą” z prawej strony, w której prowadzone są podejścia wodociągowe i elektryczne. 

Podstawa wykonana jako stalowa ocynkowana dla pracy w klasie korozyjności C5-I 

4) Należy zweryfikować wskazane na załączonych rysunkach wymiary samodzielnie. 

5. Załączone przedstawiają układy wygrodzeń: 

Rys. A – Ciąg wygrodzeń do wymiany w oborze krów mlecznych w gospodarstwie Zawada 

Rys. B – Ciąg wygrodzeń i bramek do wymiany w oborze krów mlecznych w gospodarstwie Wróblin  

Opracował: 

Witold ISALSKI 



4
0

4
0

11

Bariera

betonowa

Stół

paszowy

Rura

karkowa

Sznur

lub rura

Sznur

lub rura

574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574 26 574

50 120 4156 504598

przejścia dla obsługi

50

OHZ "Głogówek" Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 2b

48-250 GŁOGÓWEK

techniczny@ohz-glogowek.pl

tel.(+48) 605 36 09 08

Rys. A

WYGRODZENIA W OBORZE
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WYGRODZENIA W OBORZE

KRÓW MELCZNYCH NA TERENIE

GOSPODARSTWA WRÓBLIN


