Oznaczenie sprawy: 10/DR/2015

Kalisz: Wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych w 2015
roku w podziale na 26 części
Numer ogłoszenia w BZP: 303446 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 71A, 62-800
Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 42 62 598 52 70, faks +48 62 598 52 74.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswietlenie.kalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie prac eksploatacyjno konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych
otwartych terenach publicznych w 2015 roku w podziale na 26 części.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które składają
się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace eksploatacyjnokonserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków działania siły wyższej, aktu
wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia
bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury
oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż ozdób świątecznych, grupowa
wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp. w podziale na26 samodzielnych części. 2. Szczegółowy
zakres prac określony jest w załącznikach do SIWZ. 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla
wszystkich części: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należyte wykonanie usług (prac) związanych z konserwacją,
remontem, budową lub przebudową infrastruktury oświetleniowej lub innych urządzeń
elektroenergetycznych o napięciu do 1kV o wartości co najmniej 10.000,00 PLN brutto
w ramach jednej umowy lub sumarycznie w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie
podnośnikiem koszowym o wysięgu nie mniejszym niż 12m w górę od poziomu gruntu
- 1 szt.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie Zamawiający uznaje za wystarczające
wskazanie w wykazie, o którym mowa wyżej tylko takich zamówień, które potwierdzą
spełnianie warunku, o którym mowa w pkt III.3.2) ogłoszenia wraz ze złożeniem dowodów
czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty;
 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1) wypełniony Formularz
oferty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ lub na nim; 2) w przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza - poświadczenie notariusza musi zostać załączone w
oryginale); 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) wymagane jest załączenie
dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do
reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy (w oryginale albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - poświadczenie notariusza musi zostać
załączone w oryginale); 4) W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
(tj. w oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien
wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o
zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne
istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści powyższego dokumentu,
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega
Wykonawca, musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, w tym czego dotyczy zobowiązanie i w jaki sposób będzie wykonywane np. rodzaj i ilość
oddawanych do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia, potencjału
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, b) w jaki sposób
zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia i
na czym będzie polegało dysponowanie nim, c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie
brał udział przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy w szczególności warunku w zakresie wiedzy i
doświadczenia)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1 - Cena - 99
 2 - Termin płatności - 1
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.oswietlenie.kalisz.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 15
w budynku przy ul.Wrocławskiej 71A w Kaliszu nieodpłatnie lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
(przesyłka pobraniowa - koszty przesyłki ponosi Wykonawca).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.11.2015 godzina 10:00, miejsce: wyłącznie sekretariat w siedzibie Zamawiającego, Kalisz,
ul. Wrocławska 71A.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: 1.Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie
korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie, faksem na nr
+48 62 5985274 lub drogą elektroniczną: gstepniewski@ouid.pl, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna. 2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. 3.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema (przyjmuje), iż pismo (dokument) wysłane przez
Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 4.Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana
może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje
jakichkolwiek skutków prawnych. 5.W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez
Wykonawcę dokumentów - Zamawiający uzna je za skutecznie uzupełnione, jeżeli zostaną złożone
Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym w formie określonej w SIWZ, a w przypadku
pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. 6.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Grzegorz Stępniewski
tel. +48 62 598 52 79, gstepniewski@ouid.pl.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Babiak.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności – 1
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Blizanów.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Chodów.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Golina.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Gołuchów.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
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znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Grabów.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Grodziec.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Grzegorzew.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
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działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Jaraczewo.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kazimierz Biskupi.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Kłodawa.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
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elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Kościelec.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Koźmin Wielkopolski.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Kramsk.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Krzymów.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Lisków.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Nowe Skalmierzyce.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
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2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Osiek Mały.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Słupca Gmina.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Sompolno.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności – 1
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CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Stare Miasto.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Ślesin.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Tuliszków.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Władysławów.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
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znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zagórów.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Żelazków.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonywanie prac eksploatacyjno - konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej
znajdującej się przy ulicach, drogach oraz innych otwartych terenach publicznych, na które
składają się: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne, 2) pozostałe prace
eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków
działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego,
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych
elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż
ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp..
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.10-9.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 99
o 2. Termin płatności - 1
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