
Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

1 
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 10A - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 

oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach Projektu  
pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Nr sprawy 

DO.JRP.ZP-1/2015 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU DLA ZAMÓWIENIA: 

 

Kontrakt 10A - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 

oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach Projektu  

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

Bełchatowa” 

 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: DO.JRP.ZP-1/2015 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
„WOD. - KAN.” Spółka z o.o. 
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 
97-400 Bełchatów 
woj. łódzkie 
Polska 

tel. centr. 44 634 90 00,  
fax.: 44 633 83 06, 44 634 90 05 
www.wodkan-belchatow.pl 
 
 

 
2. WYKONAWCA: 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

1.  
 
 
 

 

2.  
 
 
 

 

 
 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z poź. zm.) spełniam(y) warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Kontrakt 10A - 
„Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków  
w Bełchatowie”, realizowanego w ramach Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu 
sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Nr sprawy DO.JRP.ZP-1/2015 

 

 
1. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie ; 
2. dysponuję(jemy) potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 



Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

2 
Nazwa Zamówienia: Kontrakt 10A - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej 

oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, realizowany w ramach Projektu  
pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Nr sprawy 

DO.JRP.ZP-1/2015 
 

 
 
Podpisy 
----------------------------- 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

  
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 

    

 


