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Komunikat nr 24 

Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 4 lipca 2013 roku 

 

w sprawie: zakupu i dostawy wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego (art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych) na zakup i dostawę wód 

mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego 

zlokalizowanych w Krakowie, informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka: 

 

Centrum Dystrybucji „SOK-POL II” Spółka Jawna Marcin Pocięgiel Jacek Pocięgiel 

ul. Powstańców 64b, 31-670 Kraków 

tel.: 12 640 72 90 

fax: 12 640 72 92. 

 

Z powyższą Spółką, zwaną dalej Wykonawcą, w dniu 17 czerwca 2013 roku została 

podpisana umowa Nr CRZP/UJ/259/2013 na okres od 17 czerwca 2013 roku do 

17  czerwca 2015 roku lub do czasu wyczerpania kwoty, na którą zawarto umowę, 

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 

Rodzaje, pojemność butelek i ceny jednostkowe wód mineralnych objętych umową 

zawiera załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

Istotne postanowienia umowy: 

1. Wykonawca zapewnia, iż zamówienia będą przyjmowane od godz. 7.30 do godz. 15.30, 

od poniedziałku do piątku, bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy, telefonicznie lub za 

pośrednictwem faksu. 

2. Wykonawca zapewnia bezpłatną dostawę wody do siedziby jednostki, która dokonała 

zamówienia (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) w ciągu dwóch dni 

roboczych licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 

3. Wykonawca zapewnia, że zaoferowane ceny nie ulegną wzrostowi przez okres trwania 

umowy. 

4. 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. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z rachunku 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni licząc 

od daty odbioru zamówienia i dostarczenia faktury jednostce składającej zamówienie. 



6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy Uniwersytet 

Jagielloński uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kar umownych. 

 

Ponadto informuję, że zawarta umowa nie przewiduje możliwości dostarczenia innego 

asortymentu. Koszty zakupu butelkowanej wody mineralnej nabywanej poza dostawcą 

wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego nie będą pokrywane ze środków uczelni. 

 

Niezależnie od postanowień pkt 1 zamówienia mogą być składane za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: zamowienia@sok-pol.pl. Osobami do kontaktu ze strony 

Wykonawcy są p. Dorota Wojtala tel.: 12 640 72 90 i p. Tomasz Godula tel.: 664 192 744. 

 

Przy składaniu zamówień można również korzystać z pomocy Zespołu ds. Informacji 

Rynkowej i Zaopatrzenia przy ul. Kopernika 31 w Krakowie, tel. 12 663 3689 lub 3690,       

e-mail: czeslawa.marchewka@uj.edu.pl lub sylwester.gorka@uj.edu.pl. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Kanclerz UJ 

 

 

 

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez CM) 

 

 

 

mailto:zamowienia@sok-pol.pl


 

Załącznik 

do komunikatu nr 24 Kanclerza UJ z 4 lipca 2013 r. 

 

 

Lp. 
Nazwa 

asortymentu 
Opakowanie 
i pojemność 

Nazwa handlowa 
wody / Producent 

Cena jednostkowa 
w PLN netto i brutto 

(za 1 butelkę) 
1 2 3 4 5 

1 
Woda naturalnie 
mineralizowana 
niegazowana 

Butelka typu 
PET 
1,5 l 

Muszynianka 1,27 1,56 

2 
Woda naturalnie 
mineralizowana 

gazowana 

Butelka typu 
PET 
1,5 l 

Muszynianka 1,27 1,56 

3 
Woda naturalnie 
mineralizowana 
niegazowana 

Butelka typu 
PET 
0,6 l 

Muszynianka 0,96 1,18 

4 
Woda naturalnie 
mineralizowana 

gazowana 

Butelka typu 
PET 
0,6 l 

Muszynianka 0,96 1,18 

5 
Woda mineralna 

niegazowana 

Butelka typu 
PET 
1,5 l 

Nałęczowianka 1,39 1,71 

6 
Woda mineralna 

gazowana 

Butelka typu 
PET 
1,5 l 

Nałęczowianka 1,39 1,71 

7 
Woda mineralna 

niegazowana 

Butelka typu 
PET 
0,5 l 

Nałęczowianka 1,06 1,30 

8 
Woda mineralna 

gazowana 

Butelka typu 
PET 
0,5 l 

Nałęczowianka 1,06 1,30 

9 
Woda mineralna 

niegazowana 

Butelka typu 
PET 
0,33 l 

Cisowianka  0,75 0,92 

10 
Woda mineralna 

niegazowana 

Butelka typu 
PET 
1,5 l 

Stępinianka  0,75 0,92 

11 
Woda mineralna 

gazowana 

Butelka typu 
PET 
1,5 l 

Stępinianka 0,75 0,92 

 


