75.0203.21.2015
Komunikat nr 22
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 10 sierpnia 2015 roku
w sprawie: realizacji zakupu wód mineralnych w butelkach typu PET dla potrzeb
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, w oparciu o postanowienia art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
na zakup i dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET dla potrzeb jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum)
uprzejmie informuję, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez:
LEWAL-POL Dybała i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Krzywda 37, 30-720 Kraków
tel./fax 12 653 23 01
Z powyższym Wykonawcą w dniu 3 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa
Nr CRZP/UJ/189/2015 na okres od dnia 3 sierpnia 2015 r. do dnia 3 sierpnia 2017 r.
Wykaz wód mineralnych objętych postępowaniem przetargowym wraz z ich cenami
stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Istotne postanowienia umowy:
1. Zamówienia na dostawę wód mineralnych objętych postępowaniem przetargowym będą
przyjmowane całodobowo, od poniedziałku do piątku, wyłącznie za pomocą
uruchomionej w systemie SAP funkcjonalności pozwalającej na tworzenie
zapotrzebowań w referencji do kontraktu (nr SAP 7100000012). Wygenerowany
w systemie SAP formularz zamówienia zostanie automatycznie przesłany Wykonawcy na
adres lewal98@gmail.com oraz osobie składającej zamówienie na adres z domeny
www.uj.edu.pl.
2. Wykonawca zapewnia bezpłatną (na własny koszt) dostawę zamawianych artykułów do
siedziby jednostki Zamawiającego, która dokonała zamówienia (niezależnie od wartości
zamówienia) w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
3. Ceny jednostkowe brutto określone w załączniku do umowy i niniejszego komunikatu są
cenami stałymi i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem
przypadków wskazanych w umowie.
4. Płatność za zamówione artykuły będzie realizowana po ich dostawie, przelewem na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia odbioru
artykułu i doręczenia faktury do siedziby jednostki składającej zamówienie.

5. Faktura winna być wystawiona na Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, NIP: PL 675-000-22-36 i winna być opatrzona dopiskiem dla jakiej jednostki
zamówienie zrealizowano.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
7. Umowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Działu Zamówień Publicznych.
W związku z powyższym zamówienia na butelkowane wody mineralne objęte
postępowaniem przetargowym winny być składane przez jednostki organizacyjne
Uniwersytetu u wskazanego Wykonawcy. Jednocześnie informuję, że zawarta umowa
nie przewiduje możliwości dostarczania innego asortymentu niż podany w załączniku do
niniejszego komunikatu.
Przy składaniu zamówień można również korzystać z pomocy Sekcji Zakupów w Dziale
Zaopatrzenia pisząc na adres zaopatrzenie@uj.edu.pl i podając w treści zapotrzebowania
asortyment, ilość, numer ośrodka kosztów (MPK, PSP) oraz adres dostawy. Kontakt
telefoniczny z Sekcją Zakupów: 12 663 27 10 lub 12 663 27 11.

Z wyrazami szacunku
Kanclerz UJ

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

Załącznik do komunikatu nr 22 Kanclerza UJ z 10 sierpnia 2015 r.

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
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Nazwa handlowa wody

Woda niegazowana
„Muszynianka”
Woda gazowana
„Muszynianka”
Woda niegazowana
„Muszynianka”
Woda gazowana
„Muszynianka”
Woda niegazowana
„Nałęczowianka”
Woda gazowana
„Nałęczowianka”
Woda niegazowana
„Nałęczowianka”
Woda gazowana
„Nałęczowianka”
Woda niegazowana
„Koracjusz”

10. Woda gazowana
„Koracjusz”

Opakowanie
i pojemność

butelka typu
PET 1,5 l
butelka typu
PET 1,5 l
butelka typu
PET 0,6 l
butelka typu
PET 0,6 l
butelka typu
PET 1,5 l
butelka typu
PET 1,5 l
butelka typu
PET 0,5 l
butelka typu
PET 0,5 l
butelka typu
PET 1,5 l
butelka typu
PET 1,5 l

Cena jednostkowa w zł
netto i brutto
(za 1 butelkę)
---------------------------------netto (zł)
brutto (zł)
1,40

1,72

1,40

1,72

1,07

1,32

1,07

1,32

1,52

1,87

1,52

1,87

1,12

1,38

1,12

1,38

0,82

1,01

0,82

1,01

