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Dotyczy: prowadzonego post^powania o udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego w
ramach zamowienia na roboty budowlane z dnia 23.11.2017r. w post̂ powaniu o udzielenie zamowienia
na „Przeprowadzenie prac remontowych i restauratorskich przy cz^sci obiektow wchodzgcych w sktad
zespotu klasztornego 00 Kamedutow w Bieniszewie, obejmujqcych budynek bramy wjazdowej, budynek
gokinny pierwszy (obydwa skrzydta), budynek goscinny drugi „Forysterium", budynek Kokiota p.w.
Narodzenia NMP".

Wyjasnienie do zapytania ofer towego

W zwigzku z otrzymanymi zapytaniami od potencjalnych Wykonawcow z dnia 27.11.2017r. z prosbg o
udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczqce przedmiotu zapytania ofertowego z dnia 23.10.207r. na
„Przeprowadzenie prac remontowych i restauratorskich przy cz^ki obiektow wchodz^cych w sktad
zespotu klasztornego 00 Kamedutow w Bieniszewie, obejmujqcych budynek bramy wjazdowej, budynek
goscinny pierwszy (obydwa skrzydta), budynek gokinny drugi „Forysterium", budynek Kokiota p.w.
Narodzenia NMP", wyjakiam, co nast^puj^

Wykonawca nr 1

Pytanie 1

ProszQ 0 informacĵ  czy przewiduĵ  Pahstwo mozliwok przeprowadzenia wizji lokalnej'? jezeli tak to w
jakim terminie lub w jaki sposob uzgodnic termin takiej wizji?

O d p o w i e d z :

Zgodnie z pkt. 19.7. Zapytania ofertowego, „Zamawiaj^cy nie przewiduje zorganizowania
zebrania z wykonawcami".

Wedtug zamawiajqcego opracowana dokumentacja techniczna w petni odzwierciedia zakres
prac budowlanych do wykonania 1 tym samym nie przewiduje sIq zorganizowania wizji lokalnej
dia potencjalnych Wykonawcow.
Dodatkowo nalezy rowniez wzî c pod uwag^, iz Kameduli Kongregacja Pustelnikow, w
zwigzku z tym uwazani s^ za najsurowszy zakon w Polsce. Zyjq wedtug wtasnych surowych
zasad pustelniczych opartych m.in. na Regule sw. Benedykta. Codzienne zycie wspolnoty
pustelniczej, przebiega w odosobnieniu, piel^gnujqc i stojqc na strazy uniwersalnych,
chrzekijanskich cnot. Erem Pî ciu M ĉzennikow w obiektach przeznaczonych do modernizacji
aktualnie goki osoby, ktore poprzez pobyt i aktywne uczestnictwo w zyciu wspolnoty
Kamedutow w Bieniszewie, ucz^ si^ wyciszenia, kontemplacji, medytacji, rezygnacji z
codziennych udogodnieh 1 postQpu cywilizacyjnego, zjednoczenia z nature, wi^c aktualnie
niemozliwym jest dost^p do cz^ki pomieszczeh.

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego-30.11.2017r.
„Remont bramy wjazdowej domu gokinnego pierwszego (dwa skrzydta), remont i rozbudowa budynku

forysterium (dom gokinny drugi) oraz wymiana okien w kokiele klasztornym 00. Kamedutow p.w. Narodzenia
NMP w Bieniszewie"
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