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Projekt pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa – etap II”,  

planowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach 

Działania 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

 

 

Nr sprawy: 77 /SK/JRP/2016      Bełchatów, dnia 02.11.2016 r. 

 

 

 

                                   

 

 

                   

 

Dotyczy postępowania pn.: „Opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku  

o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami dla Projektu pn.: „Budowa  

i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, 

planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, działania 2.3 – Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, konkursu numer 

POIiŚ.2.3/3/2016” Nr sprawy: 77/SK/JRP/2016     

Postępowanie prowadzone jest na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych 

udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale 6.5 podrozdziale 6.5.3 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości 

niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831), a 

jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, informuje, że postępowanie pn.: „Opracowanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku  

o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami dla Projektu pn.: „Budowa  

i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”,  

zostało unieważnione bez podania przyczyny. 
 

 

 

 Zatwierdził: 

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr Piotr Kopek 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny mgr inż. Wiesława Kuc 
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