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Komunikat nr 23 

Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 17 sierpnia 2015 roku 

 

w sprawie: realizacji zakupu naturalnej wody źródlanej i plastikowych pojemników 

jednorazowych wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę dla 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 naturalnej wody źródlanej i plastikowych pojemników jednorazowych 

(kubeczków) wraz z dzierżawą urządzeń dozujących wodę w temperaturze pokojowej 

i grzewczo-chłodzących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

zlokalizowanych w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum) uprzejmie informuję, 

że najkorzystniejsza oferta została złożona przez:  
 

Nestle Waters Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41 

Oddział Dar Natury w Warszawie, ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa 
 

tel. 12 64 69 351 Biuro Kraków 

e-mail  beata.gut@waters.nestle.com 

            janusz.kubala@waters.nestle.com  
 

Z powyższym Wykonawcą w dniu 6 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa 

Nr CRZP/UJ/190/2015 na okres od dnia 6 sierpnia 2015 r. do dnia 6 sierpnia 2017 r.   
 

Cennik: 

a) dostawa naturalnej wody źródlanej Dar Natury w butlach o pojemności 18,9 l – cena za 

1 litr wody wynosi brutto 0,49 zł,  

b) dostawa opakowań po 100 sztuk plastikowych pojemników jednorazowych (kubeczków) 

o pojemności 0,2 l – cena za 1 opakowanie zawierające 100 sztuk pojemników wynosi 

brutto 4,92 zł, 

c) dzierżawa urządzeń dozujących wodę o temperaturze pokojowej – cena dzierżawy 

1 sztuki urządzenia dozującego wodę o temperaturze pokojowej za jeden miesiąc wynosi 

brutto 0,12 zł,  

d) dzierżawa urządzeń dozujących wodę grzewczo-chłodzących – cena dzierżawy 1 sztuki 

urządzenia dozującego wodę grzewczo-chłodzącego za jeden miesiąc wynosi brutto 

0,12 zł. 
 

Inne postanowienia umowy: 

1. Zamówienia na dostawę naturalnej wody źródlanej i pozostałych artykułów objętych 

postępowaniem przetargowym będą przyjmowane całodobowo, od poniedziałku do 

piątku, za pomocą poczty elektronicznej (z adresów w domenie uj.edu.pl) e-mail 

kontakt.krk@waters.nestle.com. 
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2. Wykonawca zapewnia bezpłatną (na własny koszt) dostawę zamawianych artykułów do 

siedziby jednostki Zamawiającego, która dokonała zamówienia (niezależnie od wartości 

zamówienia). Dostawy będą odbywać się w sposób cykliczny, tj. co dwa lub co cztery 

tygodnie (w uzgodnieniu z daną jednostką Zamawiającego będącą użytkownikiem), do 

każdej jednostki UJ na terenie miasta Krakowa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania sanityzacji urządzeń dozujących wodę 

co najmniej raz na 6 miesięcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia dzierżawy użytkowanego urządzenia 

z miesięcznym wypowiedzeniem bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu. 

5. 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. 

 

W związku z powyższym zamówienia na artykuły 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 wymieniony powyżej.  

 

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) 
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