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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch trwałych elektrycznych ogrodzeń pastwisk w 

Puszczy Knyszyńskiej. 
2. Wymagany zakres prac: 

2.1. Zad. 1. Budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska o długości do 1800 m. 
Grunty połoŜone w Borkach, Kol. Borki, obręb ewidencyjny Borki, nr ewidencyjne działek 
planowanych do ogrodzenia: 61/1, cz. 64/1, cz. 63, cz. 67/1. 
W ramach zadania przewidziano następujące prace:  

a) Przygotowanie materiałów do budowy ogrodzenia m.in.: 
– do 450 słupków dębowych lub z innego drewna (sosnowych, świerkowych lub in.) całych 
o średnicy od 10 cm (bez kory) lub 225 słupków o średnicy powyŜej 20 cm (bez kory) – 
połówek, długości 1,80 m, 
– do 3600 m drutu o średnicy minimum 2,5 mm, 
– do 1800 m taśmy do pastucha o szerokości minimum 20 mm, 

             – izolatory do taśmy (do 550 sztuk, tj. jeden izolator na jeden słupek), 
             – akumulator do zasilania ogrodzenia o długości ponad 1800 m, 

 - elektryzator akumulatorowo-sieciowy (wraz z akumulatorem) właściwy do pracy z 
ogrodzeniem o długości minimum 1800 m. 
b) Transport  materiałów wymienionych w pkt 2 lit. a do miejsca realizacji zadania. 
c) Budowa ogrodzenia: 
– słupki zostaną okorowane, 
– słupki zostaną zabezpieczone poprzez ich opalenie w części, która zostanie umieszczona 
w ziemi, 
– pod słupki zostaną wykopane dziury za pomocą świdra glebowego ślimakowego i 
posadowienie na głębokość 0,50 m w odległości 4 m od siebie (część nadziemna słupków 
1,30 m), 
– drut zostanie przymocowany w dwóch nitkach oraz izolatory do taśmy na słupkach na 
wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 
Termin zakończenia całości ww. prac: do 31 sierpnia 2012 r. 

2.2. Zad. 2. Budowa trwałego elektrycznego ogrodzenia pastwiska o długości do 1800 m. 
Grunty połoŜone w pobliŜu wsi Tatarowce, obręb ewidencyjny Bobrowa, nr ewidencyjne 
działek planowanych do ogrodzenia: 603/3, 604, 605 i 606. 
W ramach zadania przewidziano następujące prace:  
a) Przygotowanie materiałów do budowy ogrodzenia m.in.: 

– do 450 słupków dębowych lub z innego drewna (sosnowych, świerkowych lub in.) całych 
o średnicy od 10 cm (bez kory) lub 225 słupków o średnicy powyŜej 20 cm (bez kory) – 
połówek, długości 1,80 m, 
– do 3600 m drutu o średnicy minimum 2,5 mm, 
– do 1800 m taśmy do pastucha o szerokości minimum 20 mm, 

             – izolatory do taśmy (do 550 sztuk, tj. jeden izolator na jeden słupek), 
             – akumulator do zasilania ogrodzenia o długości ponad 1800 m, 

 - elektryzator akumulatorowo-sieciowy (wraz z akumulatorem) właściwy do pracy z 
ogrodzeniem o długości minimum 1800 m. 

b) Transport  materiałów wymienionych w pkt 2 lit. a do miejsca realizacji zadania. 
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c) Budowa ogrodzenia: 
– słupki zostaną okorowane, 
– słupki zostaną zabezpieczone poprzez ich opalenie w części, która zostanie umieszczona 
w ziemi, 
– pod słupki zostaną wykopane dziury za pomocą świdra glebowego ślimakowego i 
posadowienie na głębokość 0,50 m w odległości 4 m od siebie (część nadziemna słupków 
1,30 m), 
– drut zostanie przymocowany w dwóch nitkach oraz izolatory do taśmy na słupkach na 
wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 
Termin zakończenia całości ww. prac: do 31 sierpnia 2012 r. 
 

3. Zamawiający okaŜe granice obszarów objętych wyŜej wymienionymi pracami. 


