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OP-ZP.272.1.00094.2016.AS              Załącznik nr 3 do SIWZ/ 

Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

 
„Usługa wykonania artykułu promocyjnego – papierowej rękawicy reklamowej 

(łapy) z logo województwa śląskiego” 

 

Papierowa rękawica reklamowa (łapa) 

 

Ilość - 10.000 sztuk 

 

1.  Materiał: papier kredowany dwustronnie 300 g/m2, laminowanie dwustronne folią    

     błyszczącą. Rękawica klejona z możliwością umieszczenia dłoni w środku. 

2.  Wymiary: 39 cm x 29,5 cm    (+/- 2%) 

3.  Nadruk: nadruk 4x4, zgodny z projektem udostępnionym przez Zamawiającego: 

 nadruk na dwóch stronach rękawicy. 

4. Kształt rękawicy: kształt przypominjący rękawicę kuchenną/rękawicę zimową 

dwupalczastą (patrz: foto na str. 2 SOPZ). 

5. Pakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja 

dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

 

 

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

 

 

1. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

obejmującą: nadruk była wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu 

umowy. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub 

wspólników spółek osobowych oraz kapitałowych niezatrudniających pracowników, 

Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdza, że ww. czynności  

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonują osobiście osoby prowadzące 

działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych. 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca lub Podwykonawca wskaże osobę wykonującą 

czynności określone w pkt 1 zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt 1. Wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia oświadczenia o jej zatrudnieniu wraz z przystąpieniem do 

podpisania umowy. Oświadczenie musi zawierać co najmniej informacje, o których 

mowa w pkt 5. 

4. Zamawiający może zażądać przedłożenia do wglądu kopii dokumentacji kadrowo-

płacowej Wykonawcy związanej z zatrudnieniem osoby, o której mowa w pkt 1.  

5. Do takiej weryfikacji niezbędne są następujące informacje: oznaczenie stron, rodzaj 

umowy, data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, 

stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy), miejsce wykonywania pracy. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest zanonimizować pozostałe 

dane dotyczące pracownika. Za wszelkie wynikłe szkody w przypadku nie dokonania 

anonimizacji lub dokonania wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca. 
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Poglądowy kształt rękawicy 


