
Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu rozpoznania 

 

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 5 sztuk zestawów pastuchów elektrycznych w celu 

zabezpieczenia inwentarza przed szkodami wyrządzanymi przez wilki. Zamawiający podzielił 

przedmiot zamówienia na dwa zadania: 

I. Zadanie 1: Dostawa 2 sztuk zestawów pastuchów elektrycznych. Każdy z zestawów 

musi składać się z: 

1) elektryzatora akumulatorowego (skrzynkowy z miejscem na akumulator) lub jako 

zestaw: elektryzator, akumulator oraz skrzynka do elektryzatora i akumulatora – nie 

mniej niż 3 J , z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji; 

2) akumulatora 70 Ah; z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji; 

3) taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 2500 mb, szerokości 20 mm; 

4) 60 sztuk słupków z polipropylenu o wysokości 140 cm. od powierzchni ziemi; 

z możliwością mocowania 5 rzędów taśm, 

5) 25 sztuk izolatorów narożnych do taśmy; 

6) 12 łączników do taśmy; 

7) 8 łączników do linii; 

8) 3 łączniki pozwalające podłączyć sygnał do linii; 

9) 5 uchwytów sprężynowych (bramowych); 

10) 10 izolatorów bramowych; 

11) kontrolera napięcia 10 kV; 

12) odgromnika; 

13) pręta uziemiającego min. 1 mb; 

14) kabel do podłączenia uziemienia, w izolacji – 20 mb; 

15) 4 tabliczki ostrzegające przed ogrodzeniem elektrycznym; 

16) instrukcji montażu ogrodzenia. 

Dostawa zestawów powinna nastąpić w terminie do 27 grudnia 2018 r. do podanych 

poniżej miejscowości położonych na terenie województwa podlaskiego: Mochnate - gmina 

Hajnówka. 

Dokładny adres dostawy zostanie podany wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. 

Wykonawca dostarczy zestawy pastuchów na wskazany adres na własny koszt i ryzyko. 

II. Zadanie 2: Dostawa 3 sztuk zestawów pastuchów elektrycznych. Każdy z zestawów 

musi składać się z: 

1) elektryzatora akumulatorowego (skrzynkowy z miejscem na akumulator) lub jako 

zestaw: elektryzator, akumulator oraz skrzynka do elektryzatora i akumulatora – nie 

mniej niż 3 J , z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji; 

2) akumulatora 70 Ah; z minimum 12-miesięcznym okresem gwarancji; 

3) taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 5000 mb, szerokości 20 mm; 

4) 130 sztuk słupków z polipropylenu o wysokości 140 cm. od powierzchni ziemi; 

z możliwością mocowania 5 rzędów taśm, 

5) 25 sztuk izolatorów narożnych do taśmy; 

6) 25 łączników do taśmy; 

7) 8 łączników do linii; 

8) 3 łączniki pozwalające podłączyć sygnał do linii; 

9) 5 uchwytów sprężynowych (bramowych); 

10) 10 izolatorów bramowych; 



11) kontrolera napięcia 10 kV; 

12) odgromnika; 

13) pręta uziemiającego min. 1 mb; 

14) kabel do podłączenia uziemienia, w izolacji – 20 mb; 

15) 4 tabliczki ostrzegające przed ogrodzeniem elektrycznym; 

16) instrukcji montażu ogrodzenia. 

 

Dostawa zestawów powinna nastąpić w terminie do 27 grudnia 2018 r. do podanych 

poniżej miejscowości położonych n terenie województwa podlaskiego: Puchły – gmina 

Narew; Zubowo - gmina Bielsk Podlaski.  

Dokładny adres dostawy zostanie podany wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. 

Wykonawca dostarczy zestawy pastuchów na wskazany adres na własny koszt i ryzyko. 

 

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych (na poszczególne zadania). 

 


