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MODYFIKACJA  SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

Dotyczy : postępowania na wykonanie zadania: Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków wraz z dostawą i 

montażem infrastruktury turystycznej 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych ( art. 286 ust.1) 

( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) w celu  doprecyzowania opisu zamówienia Zamawiający wprowadza modyfikację 

następujących materiałów:  

SWZ cz. II_ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – w Rozdziale II , podrozdział VIII, pkt 4  

( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Ławostoły drewniane- Impregnacja) 

 ( modyfikacja w SWZ zaznaczona  kolorem) : 

 „ 4. Impregnacja 
Zabezpieczenie impregnatem elementów drewnianych należy dokonać przed montażem w terenie (w warunkach i wg 
zasad zgodnych z kartą techniczną i kartą produktu danego środka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na długość 
okresu 
utrwalania się preparatu w drewnie). Za niedopuszczalne uważa się zabezpieczenie drewna w terenie bez użycia mat 
absorpcyjnych. 
Wszystkie elementy drewniane muszą być zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie niewymywalnym środkiem 
zabezpieczającym drewno (w 3 klasie zagrożenia) przed grzybami i owadami. Należy zachować okres utrwalania się 
preparatu w drewnie (zgodnie z kartą techniczną i kartą produktu preparatu )– przez ten czas powierzchnie 
impregnowane 
chronić przed deszczem. Następnie całość konstrukcji zabezpieczyć dwukrotnie dekoracyjnym impregnatem z woskiem 
do drewna chroniącym przed grzybami, sinizną i owadami. Impregnacje należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami 
producenta środków impregnujących. Do impregnacji całej powierzchni drewna użytego do budowy ławostołu należy 
użyć środka impregnującego dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Po impregnacji należy odczekać min. 2 tygodnie 
przed instalacją w terenie. Wszystkie elementy drewniane muszą być zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie 
niewymywalnym środkiem zabezpieczającym drewno (w 3 klasie zagrożenia) przed grzybami i owadami. Należy 
zachować okres utrwalania się preparatu w drewnie (zgodnie z kartą techniczną i kartą produktu preparatu ) – przez 
ten czas powierzchnie impregnowane chronić przed deszczem. 
Kolor i rodzaj impregnatu podlega przed użyciem zatwierdzeniu przez Zamawiającego.” 
 
 
Wprowadzona modyfikacja nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
W załączniku : Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji 
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