
 

 
Załącznik Nr 1 do SIWZ  
 

 Opis przedmiotu zamówienia  

 
 
I. OZNACZENIA KODU CPV - WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (KOD I OPIS): 

22000000-0  Druki i produkty podobne 
 
II. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia ma być przygotowanie, druk, skompletowanie oraz 
dostarczenie "Łódzkiej Tytki Seniora" na okres lipiec-sierpień, papierowej koperty wraz 
z materiałami informacyjnymi, które będą  wykorzystywane do informowania 
najstarszych mieszkańców Łodzi na temat oferty Miasta na rzecz seniorów. 
 
Każdy zestaw „tytki” b ędzie składał si ę z : 

1/  Koperta o wymiarach: 250 mm x 176 mm  
Koperta ma być przygotowana z papieru pakowego (gramatura 170 g papier 
brązowy-ekologiczny); 
Na kopercie będzie znajdować się logo projektu oraz  jednolita grafika na każde 
wydanie (kolor nadruku 1:0). 

2/  Materiał informacyjny  - wkładka   
Materiał w formie kartek A4; 
Ilość: maksymalnie 15 kartek  (w zależności od przygotowanego przez zleceniodawcy 
ilości materiału informacyjnego); 
Gramatura papieru: 80 g; 
Druk dwustronny, offsetowy,  kolorowy: 4+4; 
Układ druku: druk pionowy; 
Składanie: Kartki składane do formatu A5; 

 
Nakład:  
20 000 sztuk wydrukowane i dostarczone w terminie maksymalnie do 21 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Materiał informacyjny jest przygotowany 
przez Zleceniodawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do wydrukowania i złożenia 
otrzymanych informacji w ujednolicony materiał, który finalnie zostanie wydrukowany 
i włożony do koperty i dostarczony do Zleceniodawcy. 

 
 

III. Określenie wymaga ń zatrudnienia przez wykonawc ę lub podwykonawc ę na 
podstawie umowy o prac ę osób wykonuj ących wskazane przez zamawiaj ącego 
czynno ści w zakresie realizacji zamówienia , jeżeli wykonanie tych czynno ści polega  
na wykonywaniu pracy w sposób okre ślony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: 

 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy 
określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 



 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia:  
- co najmniej 1 osoby na umowę o pracę na stanowisku grafik komputerowy, 
- co najmniej 1 osoby na umowę o pracę na stanowisku maszynista offsetowy, 
- co najmniej 1 osoby na umowę o pracę na stanowisku obsługi maszyn introligatorskich, 
chyba, że przedmiot umowy będzie wykonany przez niego osobiście.  

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy 
będą realizowali przedmiot umowy.  
 

Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia 
zostały określone we wzorze umowy, w szczególności w § 7, a także w  § 4 ust. 2 
(Załącznik nr 6 do SIWZ), tj.: 

1. Wykonawca składa oświadczenie o zatrudnieniu  wskazanych pracowników – w terminie 3 dni 
od zawarcia umowy.  

2. Jeżeli Wykonawca nie spełni wymogu opisanego w ust. 1 zostanie zobowiązany  
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 4 ust.1 umowy.    

3. Do faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę należy dołączyć oświadczenia pracowników 
o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, że przy realizacji umowy byli zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę. 

 
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówieni a, zawarte s ą we wzorze 
umowy.  

 


