DO-0133/29/2014

Komunikat nr 29
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 1 września 2014 roku
w sprawie: zakupu oraz dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla
potrzeb
jednostek
organizacyjnych
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
(z wyłączeniem Collegium Medicum)

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na zakup oraz dostawę
papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum), uprzejmie informuję,
iż najkorzystniejszą ofertę złożył poniższy Wykonawca:
Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga, ul. Grzegórzecka 79, 31-559 Kraków
Z powyższym Wykonawcą w dniu 21 lipca 2014 r. została podpisana umowa
nr CRZP/UJ/136/2014 na okres od dnia 4 sierpnia 2014 roku do dnia 4 sierpnia 2016 roku.
Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zapewnia dostawę zamówionych artykułów do siedziby jednostki, która
dokonała zamówienia, w terminie do 2 dni roboczych od poniedziałku do piątku,
licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, w godzinach od 8.00 do 15.30.
2. Zamówienia mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy, telefonicznie:
12 411 25 09, za pośrednictwem faksu: 12 411 67 54 lub drogą elektroniczną:
biuro@primakrakow.pl.
3. Koszty transportu zamówionych materiałów ponosi Wykonawca.
4. Ceny jednostkowe brutto artykułów podane w załączniku do niniejszego komunikatu
nie ulegają zwiększeniu przez czas trwania umowy.
5. Przysługuje prawo odmowy podpisania częściowego protokołu odbioru w przypadku,
gdy przedmiot umowy będzie niekompletny, uszkodzony lub nie będzie odpowiadał
parametrom technicznym, określonym w SIWZ, ofercie Wykonawcy lub umowie
albo też będzie posiadał wady.
6. Zapłata za otrzymane artykuły nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia jednostce zamawiającej prawidłowo
wystawionej faktury VAT, o ile dane zamówienie zostało odebrane bez zastrzeżeń.
7. Oferowany asortyment w czasie trwania umowy nie ulegnie zmianie.
Niedopuszczalna jest zmiana asortymentu na tańszy, o gorszej jakości niż
zaoferowany, bądź też oferowanie asortymentu o gorszej jakości po ustalonej cenie
przetargowej.

8. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad
przedmiotu umowy zostały zastrzeżone kary umowne. Umowa jest do wglądu
w Dziale Zamówień Publicznych.
Jednocześnie informuję, że zawarta umowa nie przewiduje możliwości dostarczenia
innych artykułów niż wymienione w załączniku do niniejszego komunikatu. Ze środków
Uczelni pokrywane będą wyłącznie koszty zakupów artykułów wymienionych
w załączniku, dokonywanych u ww. Wykonawcy.
Przy składaniu zamówień można również korzystać z pomocy Sekcji Zakupów w Dziale
Zaopatrzenia, ul. Reymonta 4 w Krakowie, pok. 109, tel. 12 663 27 10 lub 12 663 27 11,
e-mail: zaopatrzenie@uj.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,
Kanclerz UJ

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska

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

Załącznik do komunikatu nr 29 Kanclerza UJ z 1 września 2014 r.

Cena
jedn.
netto (zł)

Cena
jedn.
brutto (zł)

rolka

0,40 zł

0,49 zł

rolka

0,93 zł

1,14 zł

rolka

2,02 zł

2,48 zł

rolka

0,96 zł

1,18 zł

Papier typu Jumbo do podajników, dwuwarstwowy,
biały, makulatura z domieszką celulozy, białość min.
80%, szer. 9 cm , gramatura min. 2x19g/m2, waga :
450g, BigRoll 18.Producent: Z.P.H.U. STARPAP

rolka

2,22 zł

2,73 zł

Papier toaletowy szary, jednowarstwowy,
makulaturowy, szer. 9 cm, gramatura min. 1x38g/m2,
dł. min. 20 m, Producent: Z.P.H.U. STARPAP
Ręczniki kuchenne, papierowe białe, miękkie,
dwuwarstwowe, dł. min. 11 m, perforacja listka co
12 - 13 cm, Producent: Metsa Tissue Poland
Ręczniki papierowe typu C-C, zielone, wym. 25 cm x
31 cm, jednowarstwowe, składane, makulaturowe,
gramatura min. 37g/m2, Producent: WEPA.
Cena dla kartonu zawierającego 3600 szt.
pojedynczych ręczników.

rolka

0,17 zł

0,21 zł

rolka

1,29 zł

1,59 zł

karton

29,00 zł

35,67 zł

9

Ręczniki papierowe, makulaturowe, jednowarstwowe
typu Z-Z, szare, wym. 25 cm x 23 cm, gramatura min.
37 g/m2, Producent: F.H. OLMAR
Cena dla kartonu zawierającego 5000 szt.
pojedynczych ręczników.

karton

25,96 zł

31,93 zł

10

Ręczniki papierowe, makulaturowe, jednowarstwowe
typu Z-Z, zielone, gramatura min. 37 g/m2, wym.
25 x 23 cm. Producent: F.H. OLMAR.
Cena dla kartonu za karton zawierający 5000 szt.
pojedynczych ręczników.

karton

23,20 zł

28,54 zł

Lp.

Artykuł

1

Papier toaletowy biały, białość min. 80%, gramatura
min: 2x19 g/m2 , dwuwarstwowy, listkowany,
miękki, dł. papieru min. 20 m, „Puch", Producent:
Z.P.H.U. STARPAP
Papier toaletowy biały, trzywarstwowy, miękki,
listkowany, min. 160 listków - Metsa, Katrin Classic
Papier do podajników makulaturowy, szary,
nielistkowany, jednowarstwowy, gofrowany, miękki,
szer. 9 cm, średnica roli 28 cm, gramatura min.
1x38g/m2, waga: 1070g, BigRoll28,
Producent: Z.P.H.U. STARPAP
Papier typu Jumbo do podajników, szary,
makulaturowy, jednowarstwowy, szer. 9 cm, średnica
roli 18 cm, nielistkowany, gramatura min. 1x38g/m2,
waga: 520g, Big Roll 18, Producent: Z.P.H.U.
STARPAP
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11

Ręcznik papierowy składany biały, dwuwarstwowy,
do podajników, miękki i delikatny, wym. 25 x 23 cm,
typu Z-Z, gramatura min. 2x20g/m2
Cena dla kartonu zawierającego 3200 szt.
pojedynczych ręczników Producent: WEPA

karton

43,73 zł

53,79 zł

12

Ręczniki papierowe, długość 320 mb, białe, szer. 20
cm, gramatura min. 28-30g/m2, białość min 75%,
jednowarstwowe, wyciągane ze środka, bez
perforacji, MERIDA
Ręczniki białe papierowe, dwuwarstwowe,
celulozowe, miękkie, klasa białości: 85-95%,
gramatura min. 2x20 g/m2, średnica 14 cm,
wyciągane ze środka, waga roli: 420g, Producent:
Z.P.H.U. STARPAP
Podkładki higieniczne papierowe GP1, MERIDA

rolka

4,55 zł

5,60 zł

rolka

2,73 zł

3,36 zł

karton
(100 szt)

15,00 zł

18,45 zł

15

Ręczniki białe papierowe, dwuwarstwowe,
celulozowe, miękkie, gramatura min. 2x20 g/m2,,
średnica 19 cm, wyciągane ze środka, perforowany,
waga 920g, Producent: Z.P.H.U. STARPAP

rolka

7,22 zł

8,88 zł

16

Ręcznik papierowy, celulozowy, 100% celulozy,
biały, dwuwarstwowy, dł. 157 mb, białość min. 80%,
gramatura min. 2x19 g/m2, średnica 19,5 cm,
szer. 21 cm, perforowany, MERIDA

rolka

15,00 zł

18,45 zł

13

14

