
                                                                                                                                   Załącznik nr.1 

Opis  zadania inwestycyjnego 

Przedmiotem zadania jest budowa systemu pozyskiwania mleka dla 1200 krów na nowej 
fermie krów w Pępowie wyposażonego w; 

• Karuzelę bok w bok 60 stanowisk z wyposażeniem (pkt.1) 
• Schładzalniki do mleka 2 x 25 tys.l z  systemem odzysku ciepła (pkt.2) 
• Wyposażenie poczekalni (pkt.3) 
• System wykrywania rui dla 200 szt. jałówek (pkt.4) 
• Wyposażenie obory (pkt.5) 
• Wyposażenie izolatki (pkt.6) 
• Wykonania  przyłączy elektrycznego  , informatycznego i wodnego. (pkt.7) 

Każdy z oferentów zobowiązany jest do przedstawienia technologii doju i ruchu zwierząt 
w stadzie opierając się na gabarytach budynków podanych do specyfikacji. 

Szczegółowy opis wyposażenia zamieszczono poniżej. 

1.0.Karuzela udojowa bok  w bok 60 stanowisk zewnętrzna  przystosowana do 20 godzinnego  
      doju/dobę. 

1.1. Wyposażona w:  
a) system osłon ze stali nierdzewnej, osłaniające dolną część karuzeli 
b) platforma betonowa napędzana elektrycznie z matami gumowymi na stanowiskach, 
c) regulacja prędkości platformy, 
d) aparaty udojowe z możliwością działania na niskim podciśnieniu i oddzielające mleko ćwiartkowe  
e) automatyczne zdejmowanie aparatów udojowych po zakończeniu doju. 
f) system automatycznej dezynfekcji aparatów udojowych na każdym stanowisku  

            udojowym indywidualnie. 
      g)   dipowanie w systemie automatycznym 

h) inwestor wymaga przejazdu aparatów udojowych pod platformą wejściową na karuzelę 
            w celu bezpiecznego zajmowania i opuszczania stanowisk udojowych.( wymóg  
            konieczny ze względów BHP ) 

i) system informujący o krowach nie wydojonych ( świetlny i z powiadamianiem na panelu dojarza) 

(Przedstawić koncepcję dojenia krów leczonych i wycielonych) w izolatce dojarka bańkowa dla 
krów leczonych wyposażona w płukarkę, wannę myjącą, pompę podciśnienia ,rurociąg 
podciśnienia (umożliwiający obsługę krów w każdym boksie )  i dwa aparaty udojowe z 
kolektorem min 300 ml. 

  Bojler i chłodnia do mleka typu zamkniętego do 2000 l 

1.2. Karuzela wyposażona w system zarządzania stadem zaproponowany przez oferentów musi   
       współpracować z dotychczas użytkowanym w oborach systemem Afimilk i umożliwiać  
       przeniesienie danych o stadzie do nowego systemu (jeśli będzie zainstalowany)   
       (konieczne oświadczenie)  i musi umożliwiać : 

a) pełną identyfikację zwierząt : 
• numer oborowy, ewidencyjny i rejestracyjny, rasa, płeć, przynależność do grupy  

                          produkcyjnej,  wiek, status ginekologiczny, data przybycia, ubycia,         
                          przyczyna i typu bycia.  

b) dane szczegółowe o produkcji mleka: 



• produkcja dzienna z podziałem na doje, średnia produkcja z 7-10 dni, czas doju,  
                          przewodność mleka,   numer laktacji, dni laktacji, wykres laktacji bieżącej i  
                          poprzednich, przewidywana produkcja w laktacji. 

c) dane hodowlane: 
• status ginekologiczny, data rui, data inseminacji, ilość inseminacji, ilość  

             nasienia, nazwa buhaja,  przewidywana data wycielenia , zasuszenia. 
• rodowód   

d) dane zdrowotne: 
• rejestracja zdarzeń zdrowotnych, możliwość wpisania jednostki chorobowej,  
• podjętego leczenia i zastosowanych leków ,magazyn leków, tworzenie raportów – 

wizyta weterynarza, protokół badania,  
e) system wykrywania rui z automatycznym tworzeniem raportów sztuk do inseminacji, 

wykazujących nadmierną aktywność i podejrzanych o resorpcję płodu. 
            System powinien  umożliwiać bieżącą kontrolę procesów produkcyjnych oraz  
            tworzenie szczegółowych raportów zawierających kombinację parametrów   
            hodowlanych,  produkcyjnych i zdrowotnych w bieżącej i wcześniejszych  
            laktacjach (możliwość wglądu w dane archiwalne). 

f) możliwość wymiany danych z centrami obliczeniowymi i bazami danych, 
g) system wykrywania rui z analizą spożywania paszy, 
h) automatyczna rejestracja ciężaru zwierząt połączona z automatycznym tarowaniem, 
i) wspomaganie tych systemów będzie przy współpracy z 2 komputerami z drukarkami  

           + 2 tabletami, nie wliczając serwera. 
j) identyfikatory dla 800 krów.( łącznie z obrożą , numerami i identyfikatorem )  
k) system alarmowania o wycieleniu  
l) możliwość przechowywania danych o krowie przez cały okres jej użytkowania. 

            Pomiar tłuszczu , białka ,laktozy oraz poziomu krwi w mleku. 

1.3. Pompy podciśnienia bezolejowe zapewniające właściwe podciśnienie zgodne z ISO 
       wyposażone w zbiornik próżniowy z wbudowanym przemiennikiem częstotliwości  
      ( falownikiem ). Konieczność podania wydatku instalacji i pojemności zbiornika i  
      jaką rezerwę podciśnienia przewiduje wykonawca. 

       Przewody udojowe ze stali nierdzewnej o minimalnej średnicy wewnętrznej 4”. 

1.4. Dwie jednostki końcowe do 4” przewodu mlecznego, separator mleka ze stali szlachetnej 
       2 pompy mleczne z łopatkami ze stali nierdzewnej.  

1.5. Aparaty udojowe o pojemności użytkowej nie mniejszej niż  300 ml. 
       Z możliwością dezynfekcji indywidualnej 
       Pulsacja indywidualna na każdym stanowisku 

1.6. System automatycznego mycia wszystkich elementów przez które przepływa mleko  
       (centralne rozdzielanie wody i chemii).  myjnia na gorącą wodę z podgrzewaniem zasilana  
       z bojlerów.      

1.7. Wentylacja nadciśnieniowa  w hali udojowej – zapewniającą pełną wentylację  
       pomieszczenia karuzeli. 

1.8. System mycia hali udojowej (myjką wysokociśnieniową– krany na każdej ścianie     
       pomieszczenia karuzeli umożliwiające spłukiwanie każdego miejsca z węży nie      
       dłuższych niż 15 m). 



2. Schładzalniki do mleka  
a) dwa schładzalniki zewnętrzne pojemności 25 tys. litrów każdy  o dnie stożkowym. 

          Przedmiotem przetargu jest jeden zbiornik o pojemności 25 tys. z dodatkową śluzą  
          dla drugiego zbiornika , drugi zbiornik z gwarancją ceny, montaż w terminie do 4 lat.  

b) ściany zbiornika dwupłaszczowego wykonane ze stali nierdzewnej o grubości nie mniejszej  
           niż 2 mm, 

c) ściana izolacyjna minimum 100 mm z pianki poliuretanowej (położonej między dwoma  
           płaszczami),  

d) zbiornik wyposażony w mieszadło i automatyczny systemem mycia (automatyczny pobór  
           środków myjących) z dodatkowymi  grzałkami. 

  2.1 System odzysku ciepła z mleka  
      System do chłodzenia dużej ilości mleka ( 50 tys/l dziennie)  
      Dzięki czemu agregaty chłodnicze mają za zadanie utrzymanie temperatury     
      magazynowanego mleka. 
      Przepływowy wymiennik ciepła  

3. Poczekalnia wyposażona w: 
a) bramkę napędzającą wykonaną ze stali ocynkowanej ogniowo z akustycznym  

            wspomaganiem nagarniacza , wyposażoną w zgarniacz obornika, 
b) wagę dla zwierząt umożliwiającą systematyczną rejestrację i kontrolę mas ciała, 
c) bramkę selekcyjną połączoną systemem zarządzania stadem,  
d) łaźnię do kąpieli i higieny racic wyposażoną w mate antypoślizgową, automatyczne  

            napełnianie wanny wodą oraz środkami higieny i opróżniania jej, 
e) system wygrodzeń poczekalni umożliwiający selekcję krów po udoju do dwóch  

           niezależnych kojców celem wykonania zabiegów weterynaryjnych (drabiny  
           zatrzaskowe), 

f) układ technologiczny dwóch bramek selekcyjnych ( z rozdziałem selekcyjnym na każdą z linii ) 
pozwalający obsługiwać zwierzęta w dwóch odrębnych grupach technologicznych, każdą z linii 
jednocześnie może zajmować do 8 krów, 

g) wentylatory w poczekalni (6 sztuk), plus zraszacze wody, 
h) układ wygrodzeń umożliwiający swobodne i szybkie dojście i wyjście krów z karuzeli. 
i) system wygrodzeń stałych na poczekalnię wykonany z rur o przekroju min. 2” grubości 
ścianek min. 3,2 mm wygrodzenia umożliwiające oddzielenie poszczególnych grup 
technologicznych , niektóre ciągi komunikacyjne muszą być wyposażone w wodoodporne 
płyty oddzielające krowy, 

j) Komfortowe maty dla bydła na  poczekalni  i łączniku (ruszta) 

 4.0. System wykrywania rui dla 200 szt. jałówek do oddzielnego usadowienia z możliwością    
         komunikacji przez Internet. 

   5.0. Wyposażenie Obory 598 stanowisk  : 
a) legowiska bez słupkowe ocynkowane ogniowo , rury o przekroju min. 60,3 mm i grubości ścianek 

min. 3,2 mm , rura oporowa DN160 o grubości ścianki nie mniejszej niż 6,5 mm, 
b) system bram przepędowych umożliwiający swobodny przepęd zwierząt na i z hali 

udojowej , rury o przekroju min. 2”  i grubości ścianek min. 3,2 mm, 
c) system wygrodzeń stałych na oborę i poczekalnię , rury o przekroju min. 2” grubości 
ścianek min. 3,2 mm wygrodzenia umożliwiające oddzielenie poszczególnych grup 
technologicznych , niektóre ciągi komunikacyjne muszą być wyposażone w wodoodporne 
płyty oddzielające krowy, 

d) słupki wygrodzeniowe zabetonowane  z opaskami chemokurczliwymi o średnicy min. 2,5” 



e) oddzielenie części dla zwierząt od części technologicznych budynku w którym zwierzęta 
nie powinny przebywać ( napędy zgarniacze, bramy). 

     Koncepcja wygrodzeń konieczna do zaakceptowania przez inwestora przed wyborem  
     oferenta. 
f) zraszacze na gankach gnojowych przy stole paszowym  

  5.1  Poidła w oborach połączone z systemem odzysku ciepła :  
a) zasilane z hydroforu obsługującego zbiornik na podgrzaną wodę (z odzysku ciepła z mleka) o 

pojemności 25 m3, ( hydrofor po stronie wykonawcy ). 
System uzupełnienia wody w zbiorniku w przypadku małej ilości wody w zbiorniku. 
( bajpas umożliwiający pobór wody na poidła bezpośrednio z sieci )  

b) 16 poideł ( z zaworami odcinającymi ) podgrzewanych na oborze , połączonych w systemie 
cyrkulacji, 

c) zasilanie pod poidła, 
d) minimalne ciśnienie 4 bar przy średnicy rury zasilającej  nie mniejszej niż 40 mm 
e) wejście wody do obory na każdą stronę oddzielnie z zaworem odcinającym przed budynkiem. 
f) poidła wykonane z tworzywa lub stali nierdzewnej wyposażone w grzałkę umieszczoną w komorze 

pływakowej, powierzchnia lustra wody nie mniejsza niż 2 m2, (szer. poidła nie mniejsza niż 0,5 m) 
g) możliwość pełnego mycia komory pływakowej.  
h) Inwestor umożliwi pobranie próbek wody w celu dostosowania instalacji do prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń. 

 5.2.Wygrodzenie stołu paszowego: 
a) oddzielenie strefy bytowej od strefy pobierania paszy, 
b) wygrodzenia z rur o średnicy min. 2 ” i grubości min. 3,2 mm,  
c) w ciągu stołu paszowego zaplanować minimum 4 przejścia bezpieczeństwa. 
d) słupki wygrodzeniowe zabetonowane  z opaskami chemokurczliwymi o średnicy min 2,5 ” 

 5.3. Zgarniacze na oborze : 
a) łańcuchowe (grubość ogniwa min. 13 mm) z elektronicznym sterowaniem cyklu pracy 

ilość przejazdów 8-12/dobę 
b) czas pracy / przejazd około 40 min w pełnym cyklu 
c) po stronie Wykonawcy zakup i montaż ceowników prowadzących łańcuch 
d) system zapobiegający przymarzaniu  

6.0. Wyposażenie izolatki - 23 boksy z wyposażeniem obejmującym : 
a) wygrodzenie stołu paszowego z częściową drabiną samoblokującą (4-5 stanowisk na 

boks) z wejściem technicznym od strony stołu paszowego, 
b) poidła podgrzewane z tworzywa lub ze stali nierdzewnej ze stacją obiegową (w każdym boksie), 
c) bramy wjazdowe do kojców ( wygrodzeniowe ) przedstawić koncepcję 

7.0. Wykonania  przyłączy elektrycznego  , informatycznego i wodnego. ( z określeniem 
        zakresu wykonawstwa) 

7.1.Wykonawca przedstawi inwestorowi dokumentację dotyczącą  zapotrzebowania mocy na  
      zastosowane urządzenia będące przedmiotem zadania inwestycyjnego w budynkach 
      obór , hali udojowej i izolatki. 

      Wykonawca zawiadomi inwestora jeśli zaproponowane przekroje kabli energetycznych   
      są nie wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń. 
      Inwestor doprowadzi zasilanie do : 

a) głównego przyłącza energetyczne fermy umieszczonego przed budynkiem  
            socjalno-technicznym dwoma kablami 4 x 240 YAKY. (pkt.I.1 PZT) 



            Jeden kabel będzie zasilał urządzenia z agregatu prądotwórczego w przypadku 
            wyłączenia zasilania ( karuzela , chłodnia , poczekalnia i światła dyżurne na  
            izolatce i oborach ) a drugi pozostałe urządzenia . 

b) do pomieszczenia magazynowego w budynku socjalno-tech. i obory na 598 szt (pkt.I.2 PZT) 
dwoma kablami 4 x 120 YAKY, 

c) do izolatki dwoma kablami 4 x 25 YAKY, (pkt.I.3 PZT) 
d) do studni nr.4 i 9. (pkt.I.4 i pkt.I.5 PZT) 

Wszystkie miejsca do których zostanie doprowadzone zasilanie zakończone są 
rozdzielniami z zabezpieczeniami. 

      Miejsca doprowadzenia zasilania do poszczególnych punktów wskazane jest na projekcie 
      zagospodarowania terenu PZT. Miejsca te umożliwiają zabudowę głównych zabezpieczeń pod  
      montowane urządzenia. 

      Rozprowadzenie zasilania ze skrzynkami bezpiecznikowymi do urządzeń będących    
      przedmiotem zamówienia leży po stronie oferentów. 

      Zasilanie elektryczne i wod-kan. budynku socjalnego nie jest przedmiotem niniejszego      
      postępowania.  

7.2.Inwestor doprowadzi wodę do pomieszczenia myjni rurą o średnicy fi 90 mm.  
      Dalsze rozprowadzenie wody do urządzeń będących przedmiotem zamówienia leży po   
      stronie wykonawcy. 
      Ze względu na twardość wody konieczne jest wykonanie przez wykonawcę systemu  
      zmiękczania wody do systemu schładzania i obsługi karuzeli ( bez mycia hali udojowej), 

7.3.Inwestor doprowadzi do pomieszczenia biurowego internet po stronie Wykonawcy leży  
      wykonanie sieci informatycznej koniecznej do prawidłowego działania systemu.(oferent  
      jest zobowiązany do przekazania do zatwierdzenia koncepcji działania systemu ). 
      Przedstawienie koncepcji działania systemu będzie przedmiotem dodatkowych rozmów     
      przed podjęciem decyzji o wyborze oferenta.  

7.4.Zastosowane przez oferentów urządzenia takie jak pompy, wstępny schładzalnik, system  
      hydroforowy do zasilania wodą poideł  musi uwzględniać całość inwestycji, a więc dwie    
      obory z 598 stanowiskami każda. 

7.5.W momencie rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania  
       rysunków wykonawczych fundamentów pod zbiorniki na mleko, karuzelę, zgarniacze,  
       wygrodzenia i wszystkie inne elementy będące przedmiotem zamówienia.  


