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Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  wyposażenia  do  budynku  chlewni  dydaktycznej 
w  Zespole  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  im.  Jadwigi  Dziubińskiej  w  Zduńskiej
Dąbrowie 

1. Dostawa  i  montaż  wyposażenia  w  nowym  budynku  chlewni  do  20.12.2019r.  w  ramach
zaoferowanej kwoty.

2.  Miejsce dostawy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie 64.
3.  Zakup obejmuje następujące rodzaje urządzeń:

SEKTOR LP SYSTEM OPIS ILOŚĆ j.m.
Sektor
Porodowy

1 System podłogowy Rodzaj/układ  ruszt   wg  rysunku
technologicznego,  podciągi  ze  stali
galwanizowanej,  maty grzewcze elektryczne,
montaż

34,56 m2

2 Kojec porodowy Jarzmo  porodowe  montowane  do  podłogi  i
ściany, elementy mocujące wykonane ze stali
kwasoodpornej,  koryto  21l.  kwasoodporne,
obudowa kojca profil PCV 35x500mm, motaż

6 kpl

3 Daszki dla prosiąt Materiał  PVC,  typ narożny,  otwór na lampe
grzewczą, montaż

3 kpl

4 Lampy grzewcze 230V,  250W,  kolor  czerwony,  możliwość
regulacji  0%-50%-100%,  podwieszenie,
osłona, montaż

3 Kpl

5 Ściana działowa Ściana rozdzielająca komory, typ PVC 35x500,
zestaw mocujący do ściany działowej, montaż

18 Mb

6 Zasilanie wodne Poidło  miskowe  dla  prosiąt  ssących,  poidło
2w1  dla  lochy  karmiącej  zraszacz/zawór,
zestaw przyłączeniowy, montaż

6 kpl

7 Doprowadzanie
powietrza

Sufit  oddychający,  płyta  GRP,  wełna szklana
2x4cm  w  włókniną  antywilgociową,  zestaw
montażowy, wskaźnik podciśnienia, montaż

34,56 m2

Sektor
Inseminacyjny

1 Kojec indywidualny Kojec  inseminacyjny,  koryta  ze  stali
kwasoodpornej,  kpl  mocowań  ze  stali
kwasoodpornej  do  betonowej  podłogi
szczelinowej, montaż

12 kpl
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2 Zasilanie wodne Zawór napływowy, samopoziomujący, zestaw

przyłączeniowy, montaż
2 Szt.

3 Doprowadzanie
powietrza

Kanał  nawiewny  perforowany,  płyta  GRP,
zestaw montażowy, montaż

20 m2

Sektor  Loch
Prośnych

1 wygrodzenia Koryta  ze  stali  kwasoodpornej,  deska
wygrodzeniowa  35x1000mm  PVC  wraz  z
jedną  rurą  ¾,  słupki  H=1100mm   ze  stali
kwasoodpornej,  mocowania  do  ścian  oraz
podłogi ze stali kwasoodpornej, montaż

Wg
rys

Wg
rys

2 Krótkie  przegrody  barkowe,  mocowania  do
ścian  oraz  podłogi  ze  stali  kwasoodpornej,
montaż

12 kpl

3 Kojec indywidualny Koryta  ze  stali  kwasoodpornej,  Stanowisko
koszowe, mocowania do ścian oraz podłogi ze
stali kwasoodpornej, montaż

4 Kpl

4 Zasilanie wodne Poidło  miskowe  pojedyncze,  zestaw
przyłączeniowy, montaż

4 Kpl

5 Doprowadzanie
powietrza

4xWlot  sufitowy,  zestaw  montażowy,  silnik
nastawczy  24V  wraz  z  awaryjnym
otwieraniem, wskaźnik podciśnienia, montaż

1 kpl

Sektor  Loszek
Remontowyc
h

1 wygrodzenia Koryta  ze  stali  kwasoodpornej,  deska
wygrodzeniowa  35x750mm  PVC  wraz  z
dwoma rurami ¾, słupki H=1000mm  ze stali
kwasoodpornej,  mocowania  do  ścian  oraz
podłogi ze stali kwasoodpornej, montaż

Wg
rys

Wg
rys

2 Zasilanie wodne Zestaw poideł ze stali kwasoodpornej  4w1: 3
poidła  smoczkowe  diagonalne,  1  poidło
miskowe, zestaw przyłączeniowy, montaż 

3 szt

3 Automat  paszowy
indywidualny

Koryta  ze  stali  kwasoodpornej,  pojemnik
paszowy o pojemności 60l. PVC, 1x zraszacz,
montaż

3 szt

4 Doprowadzanie
powietrza

2xWlot  ścienny  325x600mm,  zestaw
montażowy,  silnik  nastawczy  24V  wraz  z
awaryjnym  otwieraniem,  wskaźnik
podciśnienia, montaż

1 kpl

Sektor
Odchowu
Warchlaka
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1 wygrodzenia deska wygrodzeniowa 35x750mm PVC wraz z

jedną  rurą  ¾,  słupki  H=800mm   ze  stali
kwasoodpornej,  mocowania  do  ścian  oraz
podłogi ze stali kwasoodpornej, montaż

Wg
rys

Wg
rys

2 System podłogowy Rodzaj/układ  ruszt   wg  rysunku
technologicznego,  podciągi  ze  stali
galwanizowanej,  maty grzewcze elektryczne,
montaż

45,36 m2

3 Ściana działowa Ściana rozdzielająca komory, typ PVC 35x500,
zestaw mocujący do ściany działowej, montaż

36 Mb

4 Zasilanie wodne Zestaw  poideł  smoczkowych  ze  stali
kwasoodpornej,  zestaw  przyłączeniowy,
montaż 

8 szt

5 Dozownik  leków,  zestaw  przyłączeniowy,
montaż

1 szt

6 Automat  paszowy
typu  tubomat  z
roterem

Koryta  ze  stali  kwasoodpornej,  pojemnik
paszowy o pojemności 100l. PVC, 2x zraszacz,
płyta  8x1200x1200mm  PVC   pod  karmidło,
montaż

3 szt

7 Doprowadzanie
powietrza

Sufit  oddychający,  płyta  GRP,  wełna szklana
2x4cm  w  włókniną  antywilgociową,  zestaw
montażowy, wskaźnik podciśnienia, montaż

45,36 m2

Sektor
Tuczarni

1 wygrodzenia deska wygrodzeniowa 35x750mm PVC wraz z
dwoma rurami ¾, słupki H=1000mm  ze stali
kwasoodpornej,  mocowania  do  ścian  oraz
podłogi ze stali kwasoodpornej, montaż

Wg
rys

Wg
rys

2 Automat  paszowy
typu  tubomat  z
roterem

Koryta  ze  stali  kwasoodpornej,  pojemnik
paszowy o pojemności 100l. PVC, 2x zraszacz,
płyta  8x1200x1200mm  PVC   pod  karmidło,
montaż

1 szt

3 Automat  paszowy
typu  tubomat  z
roterem

Koryta  ze  stali  kwasoodpornej,  pojemnik
paszowy o pojemności 200l. PVC, 3x zraszacz,
płyta  8x1200x1200mm  PVC   pod  karmidło,
montaż

1 szt

4 Automat  paszowy
typu  tubomat  z
„gruszką”

Koryta  ze  stali  kwasoodpornej,  pojemnik
paszowy o pojemności 100l. PVC, 2x zraszacz,
płyta  8x1200x1200mm  PVC   pod  karmidło,
montaż

1 szt

5 Automat  paszowy
typu skrzynkowego

Koryta ze stali  kwasoodpornej,  4stanowiska,
obustronny,  sciany  ze  stali  kwasoodpornej,
płyta  8x1200x1200mm  PVC   pod  karmidło,

1 szt
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montaż

6 Zasilanie wodne Zestaw  poideł  ze  stali  kwasoodpornej  ,
zestaw przyłączeniowy, montaż 

10 szt

7 System
namaczania

Sterowanie,  podwieszenie,  12x  dysza
360stopni,  klej,  oczyszczacz,  materiały
montażowe, montaż 

8 Doprowadzanie
powietrza

18xWlot  ścienny  325x885mm,  zestaw
montażowy,  silnik  nastawczy  24V  wraz  z
awaryjnym  otwieraniem,  wskaźnik
podciśnienia, montaż

1 kpl

Elementy
wspólne

1 Sterowanie
klimatem

Wentylacja automatyczna 3 fazowa,  czujniki
temp.  w  każdym  sektorze,  czujnik
podciśnienia  1szt.,  awaryjne  otwieranie,
alarm  dźwiękowo-świetlny,  alarm  GSM,
montaż 

1 Kpl

2 Platforma
informacyjna

Platforma  informacyjna  o  systemie  klimatu,
żywienia,  pojenia  typ  on-line/off-line  na
urządzenia  mobilne  typu  smartfon,  laptop,
tablet,  Okablowanie,  elementy  montażowe,
montaż 

1 kpl

3 Wentylacja
centralna

Jednostka  zasysająca  370mm  3faz,  silnik
nastawczy  24V,  awaryjne  otwieranie,
elementy montażowe, montaż

4 kpl

4 Jednostka  zasysająca  650mm  3faz  ,  silnik
nastawczy  24V,  awaryjne  otwieranie,
elementy montażowe, montaż

1 kpl

5 Jednostka  zasysająca  820mm  3faz  ,  silnik
nastawczy  24V,  awaryjne  otwieranie,
elementy montażowe, montaż

3 kpl

6 Ogrzewanie Nagrzewnica 40kW propan, przyłącze, zestaw
montażowy, montaż

1 Kpl

7 Rozprowadzenie
paszy

system  rozprowadzania  paszy  łańcuchowo-
krążkowy, dł. 220mb, rura 60mm z powłoką
magnezowaną,  2x  napęd  1,5kW,  naroża
26szt,  kpl  mocowań  ,  rura  kontrolna,  rura
spustowa  prosta  12szt,  rura  spustowa
dogięta  36szt,  dozownik  objętościowy  10l
34szt,  wyzwalacz  z  windą  2szt,  5x  rura
spustowa,  elementy

1 kpl
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montażowe/pomocnicze, montaż

8 Instalacja
ciśnieniowa  do
systemu
zadawania paszy

kompresor  ciśnieniowy  50/50  230/400V
50Hz,  zawór  pneumatyczny  40szt,  kpl
instalacja,  elementy
montażowe/pomocnicze, montaż

1 kpl

9 Silosy Pojemność=6,30m3/śr=1800mm/H=4350mm,
drabina,  kosz  zabezpieczający  zestaw
montażowy, montaż 

5 Szt

10 Instalacja wodna Kpl. Instalacji wodnej, elementy montażowe,
montaż

1 kpl


