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Dotyczy: odpowiedzi na pytania dot. opisu przedmiotu zamówienia 
 
 
W dniu 19 października wpłynęły do Zamawiającego pytania dot. opisu przedmiotu 
zamówienia w poz. 20, 21, 22 
Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 20 

Radomska Fabryka Farb i Lakierów RAFIL S.A. obecnie nie oferuje już farby 
chlorokauczukowej w kolorze szary ciemny w wersji mat. Dostępna jest tylko wersja połysk. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 21 

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiana farba olejno-ftalowa ma być dostarczona  
w opakowaniach 1-litrowych, czy w opakowaniach o pojemności 0,8 L.                                                                      
Jeśli w opakowaniach o pojemności 0,8 L, to taka farba dostępna jest tylko w wersji mat lub 
połysk. Nie ma wersji półpołysk. Jeśli w opakowaniach o pojemności 1 L, to owszem 
dostępna jest wersja półmat, ale nie będzie to ani ŚNIEŻKA, ani DEKORAL, ani JEDYNKA, 
tylko produkt mniej uznanej marki. 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 22 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy farby akrylowej marki DULUX  
w opakowaniu 10-litrowym. Bowiem w opakowaniach o pojemności 10 L, dostępna jest 
lateksowa emulsja akrylowa.                         .                                                                                                                                                  
Natomiast w opakowaniach 9-litrowych marka DULUX oferuje akrylową emulsję wodną. 
 
Odpowiedź na pytanie 1  
 Poz. 20  (Rafil farba chlorokauczuk szary ciemny. mat. 5 litr. mat.7046)   
Zamawiający dopuszcza farbę w wersji „połysk” 
 
Odpowiedź na pytanie  2 
Poz. 21 (farba do metalu olejno –ftalowa 1l  RAL 8017 półmat po. 0,8l) 
Zamawiający dopuszcza farbę  w wersji „mat” w pojemności jak w opisie : 0,8l  
 
Odpowiedź na pytanie  3 
Poz. 22 (Emulsja akrylowa Dulux  do ścian i sufitów kol. biały mat op. 10l) 
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o lateksową farbę akrylową Dulux  do ścian i sufitów kol. 
biały mat op. 10l 
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