
Opis przedmiotu konkursu  

– Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU MAJĄCEGO NA CELU WYŁONIENIE OPERATORA 

PRZESTRZENI W PAWILONIE WYSTAWIENNICZYM MUZEUM SZTUKI 

NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE, PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNEJ PRZYLEGAJĄCEJ 

DO PAWILONU WRAZ Z OKREŚLENIEM WARUNKÓW, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ 

OPERATOR WYŁONIONY W KONKURSIE  

 

PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (zwane dalej: „Muzeum”) 

ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie jednego, wspólnego operatora następujących 

przestrzeni: 

a) przestrzeni przeznaczonej na działalność kawiarnianą i księgarską w pawilonie 

wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 

b) przestrzeni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie przyległym do pawilonu przeznaczonej na 

sezonową działalność kawiarnianą. 

Oprócz prowadzenia działalności kawiarnianej i księgarskiej, Operator będzie świadczył na 

rzecz Muzeum usługi polegające na zapewnieniu dostaw cateringowych oraz sprzedaży 

określonych przez Muzeum tytułów książkowych w związku z organizowanymi przez Muzeum 

wydarzeniami artystycznymi i kulturalnymi. 

 

I. OPIS BUDYNKU, W KTÓRYM WYNAJMOWANE SĄ PRZESTRZENIE 

KAWIARNIANĄ I KSIĘGARSKĄ 

1. Budynek pawilonu wystawienniczego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest 

usytuowany w dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 

nad istniejącym tunelem Wisłostrady w północnej części skweru Kpt. S. Skibniewskiego 

„Cubryny”. 

2. Budynek podzielony został na trzy zasadnicze strefy funkcjonalne: 

- Strefa wejściowa Foyer z pomieszczeniami towarzyszącymi   

- Strefa Sali wystawienniczej 

- Kawiarnia. 



3. Charakterystyczne parametry budynku: 

L.p Parametry 

 

Dane liczbowe 

 

1 Powierzchnia zabudowy 1125m2 
2 Powierzchnia użytkowa 1041,41 m2 
3 Powierzchnia ruchu (komunikacja wewnątrz budynku) 88,24m2 
4 Powierzchnia tarasu 722,70 m2 
5 Kubatura 12150m3 
6 Ilość kondygnacji nadziemnych 1 
7 Poziom ±0,00 budynku 8,65 m n.p. W 

8 Wysokość zabudowy 11,0m 

9 Długość budynku 56,25m 
10 Szerokość budynku 20,0m 
11 Ilość miejsc parkingowych w terenie 6 szt. 
 

Działalność kawiarnianą i księgarską Operator będzie prowadził zgodnie z wytycznymi 

Programu użytkowego stanowiącymi Załącznik nr I.1 – „Program użytkowy”. 

   

II. WYSZCZEGÓLNIENIE POMIESZCZEŃ I OPIS PRZESTRZENI WEWNĄTRZ 

BUDYNKU BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NAJMU 

 

1. Zestawienie powierzchni pomieszczeń ze wskazaniem, które powierzchnie będą 

obsługiwane przez Operatora. Uwaga: rzut powierzchni wraz z przypisanymi oznaczeniami 

stanowi Załącznik nr II.1 – „Rzut powierzchni pawilonu”.  

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

[m2] 

Status 

powierzchni 

Uwagi 

1.1.0.  FOYER 

123,02 

Udostępniona 

Operatorowi na 

działalność 

księgarską  

Muzeum 

dopuszcza 

wykorzystanie 

przez Operatora 

stołów 

służących do 

eksponowania 

książek, a także 



wykorzystanie 

regałów i części 

stołu 

recepcyjnego 

1.1.1. SZATNIA 

  15,79 

Wynajmowana 

przez Operatora z 

przeznaczaniem 

na działalność 

księgarską 

Od Operatora 

wymaga się 

zapewnienia 

dostępu do 

magazynku 

oznaczonego 

jako 1.1.2 

1.1.2. MAGAZYNEK 

    6,55 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.1.3. RECEPCJA 

  15,83 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.1.4. POM. TECHNICZNE 

    2,14 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.2.1. POMIESZCZENIE 

BIUROWE   14,41 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.2.2. POMIESZCZENIE 

SOCJALNE     8,18 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.2.3. WC 

    3,23 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.2.4. PRZEDSIONEK 

    5,96 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 



1.3.1. SALA 

WIELOFUNKCYJNA   34,76 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.3.2. MAGAZYNEK 

    3,25 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.4 SALA EKSPOZYCYJNA 

575,58 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.5.0. KAWIARNIA  

129,72 

Współużytkowana 

przez Muzeum i 

Operatora 

Od Operatora 

wymaga się 

prowadzenia w 

pomieszczeniu 

działalności 

kawiarnianej 

1.5.1. PRZEDSIONEK 

    3,09 

Wynajmowana 

przez Operatora 

Operator jest 

zobowiązany 

zapewnić dostęp 

techniczny do 

pomieszczenia 

1.5.2. ZAPLECZE SOCJALNE 

    8,92 

Wynajmowana 

przez Operatora 

Operator jest 

zobowiązany 

zapewnić dostęp 

techniczny do 

pomieszczenia 

1.5.3 KOMUNIKACJA 

5,35 

Wynajmowana 

przez Operatora 

Operator jest 

zobowiązany 

zapewnić dostęp 

techniczny do 

pomieszczenia 

1.6.1. ZAPLECZE KAWIARNI 

  25,28 

Wynajmowana 

przez Operatora 

Operator jest 

zobowiązany 

zapewnić dostęp 



techniczny do 

pomieszczenia 

1.6.2. SPIŻARNIA 

    3,29 

Wynajmowana 

przez Operatora 

Operator jest 

zobowiązany 

zapewnić dostęp 

techniczny do 

pomieszczenia 

1.6.3. POM. NA ODPADY 

    8,20 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

Muzeum 

udostępni część 

pomieszczenia  

Operatorowi w 

celu 

składowania 

odpadów przed 

ich odbiorem. 

Pomieszczenie 

będzie 

wykorzystywane 

zarówno przez 

Muzeum, jak i 

przez Operatora. 

1.7.1. MAGAZYNEK 

    5,73 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

1.7.2. WC DAMSKI 

  17,10 

Współużytkowana 

przez Muzeum i 

Operatora 

 

1.7.3. WC MĘSKI 

  16,00 

Współużytkowana 

przez Muzeum i 

Operatora 

 

1.7.4. HYDROFOR 

    4,98 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 



1.7.5. ROZDZIELNIA 

ELEKTRYCZNA     0,93 

Niewynajmowana 

– do dyspozycji 

Muzeum 

 

 

Powierzchnie zostaną potwierdzone pomiarem z natury potwierdzonym przez Muzeum i 

Operatora. 

 

2. Opis poszczególnych powierzchni współużytkowanych oraz wynajmowanych przez 

Operatora: 

 

Powierzchnia 1.1.0 – Foyer 

Przestrzeń dostępna z zewnątrz stanowić będzie zarazem główne wejście do muzeum i główny 

ciąg komunikacyjny do Sali wystawienniczej, którym poruszać się będą odwiedzający 

Muzeum.  

Wymiary pomieszczenia Foyer to 12,69 x 9,73m. Pomieszczenie Foyer sąsiaduje z 

pomieszczeniami technicznymi oraz socjalnymi. Z przestrzeni Foyer możliwe jest 

bezpośrednie przejście do szatni, sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia administracyjnego 

muzeum oraz pomieszczeń technicznych, magazynowych i sanitarno-socjalnych, a także 

pomieszczenia z regałami księgarnianymi oznaczonego numerem 1.1.1. 

W pomieszczeniu Foyer umiejscowione będą m.in.: 

- stół recepcyjny będący zarazem głównym punktem informacyjny pawilonu; część stołu 

zostanie udostępniona Operatorowi jako punkt kasowy; 

- regały za głównym stołem recepcyjnym, które Muzeum udostępni Operatorowi jako regały 

do ekspozycji książek; 

- 4 mobilne stoły, które Muzeum udostępni Operatorowi do ekspozycji książek; 

- ekran projekcyjny wraz z projektorem. 

W pomieszczeniu Foyer Muzeum organizować będzie wydarzenia artystyczne i kulturalne. W 

związku z tym Muzeum przewiduje, że mobilne stoły na książki będą przesuwane do 

pomieszczenia z regałami księgarnianymi oznaczonego numerem 1.1.1. Przesuwanie stołów 

wykonywane jest przez pracowników Muzeum. W pomieszczeniu Foyer Muzeum organizować 

będzie audytorium. Maksymalna liczba uczestników wydarzeń zebranych na Sali to 70 osób. 

Częstotliwość organizowanych wydarzeń Muzeum określa na poziomie 3 do 4 wydarzeń 

tygodniowo. Wydarzenia odbywać się będą przeważnie w godzinach wieczornych, tj. po 

godzinie 18.00. Operator musi się liczyć z utrudnieniami sprzedaży związanymi z 



przygotowaniem wydarzeń. W skrajnych wypadkach – jeśli wymagać tego będzie specyfika 

organizowanego przez Muzeum wydarzenia – Muzeum może dokonać przesunięcia mobilnych 

stołów w godzinach porannych lub dnia poprzedzającego dane wydarzenie. Muzeum ma prawo 

dokonać przesunięć stołów bez wiedzy i zgody Operatora, jeśli przemawiają za tym względy 

bezpieczeństwa lub ważne powody organizacyjne. W takim wypadku Muzeum dołoży 

wszelkich starań, by zadbać o mienie Operatora. O wykonanym przesunięciu stołów Muzeum 

poinformuje Operatora niezwłocznie. 

Muzeum dopuszcza prowadzenia działalności sprzedażowej przez Operatora w trakcie trwania 

wydarzeń, o ile nie powoduje to zakłócenia przebiegu wydarzenia. Ocena, czy sprzedaż 

powoduje zakłócenie przebiegu wydarzenia dokonywana jest wyłącznie przez Muzeum. 

 

Muzeum zastrzega sobie prawo okresowego wykorzystywania części pomieszczenia jako 

przestrzeni wystawienniczej ze wszelkimi tego konsekwencjami dla Operatora. Oznacza to np., 

że w pomieszczeniu mogą znaleźć się eksponaty, które wpłyną na organizację przestrzeni. 

 

W pomieszczeniu Foyer Muzeum Zapewni Operatorowi dostęp do Internetu oraz jedną linię 

telefoniczną. 

Pomieszczenie Foyer jest monitorowane. Stanowisko ochrony znajduje się w pomieszczeniu 

oznaczonym numerem 1.1.3. Dodatkową ochronę własnego mienia w trakcie wydarzeń 

Operator jest zobowiązany zapewnić sobie według własnego uznania i na własny koszt. 

Ewentualne straty majątkowe związane z wydarzeniami nie mogą być powodem jakichkolwiek 

roszczeń, w tym roszczeń finansowych Operatora kierowanych do Muzeum. 

Sprzątanie pomieszczeniu Foyer leży w gestii Muzeum. Utrzymanie porządku na regałach 

książkowych i stołach – jeśli zostaną one udostępnione Operatorowi – należy do Operatora. 

Pomieszczenie jest ogrzewane i oświetlone. Koszty energii elektrycznej wliczone są w stawkę 

czynszu najmu określoną dla przestrzeni wynajmowanej pod działalność księgarni. Montaż 

ewentualnego dodatkowego oświetlenia Operator jest zobowiązany uzgodnić z Muzeum. 

 

Listę wszystkich mebli i wyposażenia w pomieszczeniu Foyer wraz z ich rozmieszczeniem 

stanowi Załącznik nr II.2  – „Lista mebli we Foyer”. W załączniku tym Muzeum określiło, które 

meble zostaną dostarczone przez Muzeum do pomieszczeniu Foyer. Muzeum wymaga od 

Operatora zachowania układu mebli zgodnie z rozmieszczeniem narzuconym przez Muzeum. 

 



Operator zapewni sobie według własnego uznania wszelkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia sprzedaży, takie jak np. komputery, kasy fiskalne. Operator poniesie wszelkie 

koszty związane z dostarczeniem wskazanych urządzeń, a także z ich zintegrowaniem z 

punktami dostępowymi i skonfigurowaniem. 

 

Powierzchnia Foyer nie wchodzi w przedmiot najmu. Regały oraz stoły ekspozycyjne są 

udostępniane Operatorowi w stawce czynszu płaconej za pomieszczenie 1.1.1.  

 

 

Pomieszczenie 1.1.1 – oznaczone jako „Szatnia” 

Pomieszczenie 1.1.1. stanowi część księgarni, w której umiejscowione zostaną dodatkowe 

regały książkowe. Jest to również przestrzeń, do której w wypadku organizowania przez 

Muzeum wydarzeń kulturalnych i artystycznych przesuwane są mobilne stoły z pomieszczenia 

Foyer. Wysokość pomieszczenia to 3,19 m. Nad pomieszczeniem znajdują się platformy na 

urządzenia techniczne. 

Wstęp do pomieszczenia nie jest zabezpieczony drzwiami. W pomieszczaniu znajduje się jedna 

kamera monitoringu. Dodatkową ochronę własnego mienia w trakcie wydarzeń kulturalnych i 

artystycznych organizowanych przez Muzeum Operator jest zobowiązany zapewnić sobie 

według własnego uznania i na własny koszt. Ewentualne straty majątkowe związane z 

wydarzeniami nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych 

Operatora kierowanych do Muzeum. 

Operator jest zobowiązany przedstawić projekt regałów książkowych lub innych systemów 

ekspozycyjnych, które zamierza umieścić w pomieszczeniu. Po zatwierdzeniu projektu i 

materiałów przez Muzeum Operator jest zobowiązany wstawić do pomieszczenia własne regały 

lub systemy ekspozycyjne. Koszt dostawy i montażu regałów lub systemów ekspozycyjnych 

spoczywa na Operatorze. 

 

Pomieszczenie jest ogrzewane i oświetlone. Koszty energii elektrycznej wliczone są w stawkę 

czynszu najmu. Montaż ewentualnego dodatkowego oświetlenia Operator jest zobowiązany 

uzgodnić z Muzeum. 

 

Pomieszczenie 1.1.1 nie stanowi przestrzeni wspólnej, jest jednak pomieszczeniem 

przechodnim, prowadzącym do Magazynku – tj. pomieszczenia technicznego oznaczonego 

numerem 1.1.2. Operator jest zobowiązany zapewnić Muzeum stały dostęp do Magazynku.   



W pomieszczeniu znajduje się szafka hydrantowa z gaśnicą. Operator ma obowiązek 

zapewnienia stałego swobodnego dostępu do tych urządzeń. 

 

Operator będzie uiszczał Muzeum comiesięczny czynsz za całość powierzchni pomieszczenia 

oznaczonego numerem 1.1.1, która wynosi 15,79 m2. 

 

Pomieszczenie 1.5.0 – oznaczone jako „Kawiarnia” 

Pomieszczenie Kawiarni jest dostępne zarówno ze strefy Sali wystawienniczej, jak i  

bezpośrednio z zewnątrz z przestrzeni tarasu. Wymiary pomieszczenia to: długość: 12,69m, 

szerokość: 9,73m, wysokość: 9,84m. Pomieszczenie kawiarni sąsiaduje z jednej strony z 

pomieszczeniami zaplecza takimi jak:  

- Zaplecze Kawiarni, 

- Spiżarnia,  

- Komunikacja 

- Przedsionek 

- Zaplecze socjalne.   

Z drugiej strony kawiarnia sąsiaduje z: przedsionkiem, magazynkiem i toaletami męskimi i 

damskimi dla gości, w tym gości Muzeum. 

W pomieszczeniu kawiarni Muzeum nie zaplanowało własnego stanowiska informacyjnego. 

Nie są tu również planowane wydarzenia kulturalne. 

 

Muzeum zastrzega sobie prawo okresowego wykorzystywania części pomieszczenia jako 

przestrzeni wystawienniczej ze wszelkimi tego konsekwencjami dla Operatora. Oznacza to np., 

że w pomieszczeniu mogą znaleźć się eksponaty, które wpłyną na organizację przestrzeni. 

W pomieszczeniu Kawiarni Muzeum Zapewni Operatorowi dostęp do Internetu oraz jedną linię 

telefoniczną. 

Pomieszczenie Kawiarni jest monitorowane. Stanowisko ochrony znajduje się w 

pomieszczeniu oznaczonym numerem 1.1.3. po przeciwległej stronie pawilonu. Dodatkową 

ochroną własnego mienia w trakcie prowadzonej przez siebie działalności, w  szczególności 

działalności prowadzonej po godzinach pracy Muzeum i w godzinach nocnych Operator jest 

zobowiązany zapewnić sobie według własnego uznania i na własny koszt. Ewentualne straty 

majątkowe związane z prowadzoną działalnością nie mogą być powodem jakichkolwiek 

roszczeń, w tym roszczeń finansowych Operatora kierowanych do Muzeum. 



Sprzątanie pomieszczenia Kawiarni leży w gestii Operatora i jest przez niego organizowane i 

opłacane. 

Pomieszczenie Kawiarni jest ogrzewane i oświetlone. Koszty energii elektrycznej rozliczane są 

na podstawie wskazań podlicznika wg stawki za energię elektryczną wynikającej z umów 

Muzeum ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej. Operator przyjmuje do 

wiadomości, że stawki za energię i dystrybucję w okresie najmu mogą się zmieniać w 

zależności od rozmaitych okoliczności niezależnych od Muzeum (w tym zmian umowy ze 

sprzedawcą i dystrybutorem) i zobowiązuje się rozliczać energię elektryczną wg stawek 

aktualnie obowiązujących wynikających z umów ze sprzedawcą i dystrybutorem. 

Montaż ewentualnego dodatkowego oświetlenia Operator jest zobowiązany uzgodnić z 

Muzeum. 

Listę wszystkich mebli i wyposażenia w pomieszczeniu Kawiarni stanowi Załącznik nr II.3 – 

„Lista mebli w Kawiarni”.  Muzeum wymaga od Operatora zachowania układu mebli zgodnie 

z rozmieszczeniem narzuconym przez Muzeum. 

Operator zapewni sobie według własnego uznania wszelkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia sprzedaży, takie jak np. komputery, kasy fiskalne. Operator poniesie wszelkie 

koszty związane z dostarczeniem wskazanych urządzeń, a także z ich zintegrowaniem z 

punktami dostępowymi i skonfigurowaniem. 

Operator dostarczy system nagłośnienia Kawiarni. Operator zainstaluje system po uprzednim 

przedstawieniu Muzeum projektu i uzyskaniu od Muzeum pisemnego zatwierdzenia projektu. 

Koszty dostawy, montażu, uruchomienia, skonfigurowania systemu oraz zintegrowania go 

istniejącą infrastrukturą pokrywa Operator. 

 

Z uwagi na charakter pomieszczenia Kawiarni współdzielonego przez Muzeum i Operatora 

przyjmuje się, stanowiącego m.in. ciąg komunikacyjny do toalet wykorzystywanych zarówno 

przez Muzeum, jak i przez Operatora, powierzchnia wynajmu, za którą Operator będzie 

uiszczał Muzeum comiesięczny czynsz jest równa połowie powierzchni całego pomieszczenia 

i wynosi 64,86 m2. 

 

Pomieszczenia: 1.5.1 – oznaczone jako „Przedsionek”, 1.5.2. – oznaczone jako „Zaplecze 

socjalne”, 1.5.3 – oznaczone jako „Komunikacja”, 1.6.1 oznaczone jaki „Zaplecze 

Kawiarni”; 1.6.2 oznaczone jako „Spiżarnia” 

 



Grupa wskazanych pomieszczeń przylega do Kawiarni. Wejście do pomieszczeń możliwe jest 

z Kawiarni. Pomieszczenia Operator może wykorzystać wg swojego uznania, jednak zgodnie 

z przeznaczeniem, tj. na działanie kawiarni. 

Wyposażenie pomieszczeń spoczywa w gestii Operatora. Operator jest zobowiązany zapewnić 

techniczny dostęp do pomieszczeń, w tym dostęp do urządzeń sterujących w pawilonie, takich 

jak np. sterowanie klimatyzacją oraz przestrzeni technicznych do których dostęp zapewniony 

jest przez drabinę zlokalizowaną na zapleczu kawiarni. 

Operator jest zobowiązany do urządzenia pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

Załączniku nr II.4 a i b – „PROJEKT KONCEPCJI TECHNOLOGII ZAPLECZA 

KAWIARNI”. Uwaga: Projekt ma charakter poglądowy; nie stanowi on zobowiązania 

Operatora do zaaranżowania pomieszczenia dokładnie w sposób zasugerowany przez Muzeum. 

Przed wykonaniem aranżacji pomieszczania 1.6.1 Operator przedstawi Muzeum projekt 

aranżacji do zatwierdzenia. Projekt będzie sporządzony przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia i będzie zaopiniowany przez rzeczoznawców zarówno ds. zabezpieczeń p.poż. jak 

i ds. bhp i sanepid. Muzeum dokona zatwierdzenia dokumentacji lub przekaże swoje uwagi w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu od Operatora. 

Pomieszczenia są ogrzewane i oświetlone. Koszty energii elektrycznej rozliczane są na 

podstawie wskazań podlicznika wg stawki za energię elektryczną wynikającej z umów 

Muzeum ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej. Operator przyjmuje do 

wiadomości, że stawki za energię i dystrybucję w okresie najmu mogą się zmieniać w 

zależności od rozmaitych okoliczności niezależnych od Muzeum (w tym zmian umowy ze 

sprzedawcą i dystrybutorem) i zobowiązuje się rozliczać energię elektryczną wg stawek 

aktualnie obowiązujących wynikających z umów ze sprzedawcą i dystrybutorem. 

 

Koszty związane z wyposażeniem pomieszczeń stanowiących zaplecze techniczno-

organizacyjne Kawiarni pokrywa w całości Operator.  

Wszelkie aranżacje wykonane przez Operatora muszą być dokonane w zgodzie z 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i normami SANEPIDU (jeśli dotyczy). 

W gestii Operatora leży uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń, opinii, zgłoszeń, zatwierdzeń 

dokumentacji przez rzeczoznawców, sporządzenie projektów, a także przeprowadzenie i 

uzyskanie odbiorów odpowiednich służb i instytucji, jeżeli zajdzie taka konieczność (w tym 

SANEPID, Straż Pożarna, PINB itp.) 

Nie mogą też zmieniać warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. Nie są możliwe zmiany 

aranżacyjne ingerujące w strukturę budynku, tj. polegające na usuwaniu/zmianie położenia 



ścian wewnętrznych pawilonu. Przed wbudowaniem jakiegokolwiek urządzenia Operator jest 

zobowiązany do uzyskania akceptacji MSN. 

Koszty aranżacji przestrzeni, wyposażenia kuchni we wszelkie urządzenia i instalacje 

konieczne do prowadzenia działalności kawiarnianej ponosi Operator. Muzeum zapewnia: 

- układ pomieszczeń zgodny z rysunkiem 120-PW-A-R-01 - RZUT PARTERU; zob. Załącznik 

nr II.1 – „Rzut powierzchni pawilonu” 

- wykończenie pomieszczeń, 

- ściany: w konstrukcji gipsowo-kartonowej, malowane farbami zmywalnymi, 

- sufity: w konstrukcji gipsowo-kartonowej, pełne, malowane farbami zmywalnymi, 

- posadzki: płytki gresowe, szare, fugowane, 

- rozprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z załączoną dokumentacją (na potrzeby 

zaplecza kawiarni przewidziano niezależną rozdzielnicę TK); Muzeum odsyła do poglądowego 

Załącznika nr IX.2 – „Branża elektryczna”, z zastrzeżeniem, że mogą wystąpić różnice w 

stosunku do przedstawionych w nim projektów, wizualizacji, opisów lub rysunków. Muzeum 

informuje, że Operator będzie miał możliwość zweryfikowania Załącznika podczas wizji 

lokalnej. Konsekwencje nieskorzystania przez Operatora z możliwości obycia wizji lokalnej 

obciążają wyłącznie Operatora. 

- rozprowadzenie instalacji wodkan, wentylacji i klimatyzacji zgodnie z załączoną 

dokumentacją (na potrzeby zaplecza przewidziano niezależną centralę wentylacyjną N5); zob. 

Załącznik nr IX.1 – „Branża sanitarna”, z zastrzeżeniem, że mogą wystąpić różnice w stosunku 

do przedstawionych w nim projektów, wizualizacji, opisów lub rysunków. Muzeum informuje, 

że Operator będzie miał możliwość zweryfikowania Załącznika podczas wizji lokalnej. 

Konsekwencje nieskorzystania przez Operatora z możliwości obycia wizji lokalnej obciążają 

wyłącznie Operatora. 

Uwaga: pawilon wystawienniczy nie posiada centralnej ciepłej wody. W pawilonie 

zastosowane zostały urządzenia do podgrzewania wody. 

Zużycie wody w kawiarni rozliczane jest na podstawie wskazań podlicznika. Koszty zużycia 

wody w są kosztami, które ponosi Operator. 

 

Powierzchnia wynajmu, za którą Operator będzie uiszczał Muzeum comiesięczny czynsz jest 

równa łącznej powierzchni wskazanych pomieszczeń wynosi 45,93 m2. 

 

 



Pomieszczenia: 1.7.2 – oznaczone jako „WC damski”, 1.5.3. – oznaczone jako „WC 

męski”, 

Pomieszczenia te są współdzielone przez Operatora i Muzeum, tzn. korzystają z nich zarówno 

goście Kawiarni, jak i odwiedzający Muzeum. Operator nie uiszcza czynszu za pomieszczenia, 

nie płaci także opłat związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Jest zobowiązany do 

zapewnienia obsługi pomieszczeń, w szczególności kontrolowania czystości i sprzątania, a 

także zapewnienia środków czystości i dbania o ich stałą dostępność. Operator jest 

zobowiązany informować o wszelkich usterkach zauważonych przez siebie we wskazanych 

pomieszczeniach. Operator nie jest uprawniony do dokonywania napraw bez wiedzy i zgody 

Muzeum. 

 

Pomieszczenia: 1.6.3 – oznaczone jako „Pomieszczenie na odpady”, 

 

Pomieszczenie na odpady posiada dostęp z zewnątrz budynku. Operator będzie uprawniony do 

nieodpłatnego korzystania z pomieszczenia. Muzeum obciąży Operatora kosztami wywozu 

śmieci na podstawie zadeklarowanej przez operatora ilości pojemników na śmieci i wg 

aktualnie obowiązujących stawek za wywóz. 

 

3. Zestawienie metrażowe wynajmowanych powierzchni 

Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia, 

za którą 

Muzeum 

będzie 

pobierać 

czynsz [m2] 

Przeznaczenie Uwagi 

1.1.1.  

SZATNIA  

  15,79 

KSIĘGARNIA Stawka 

czynszu dla 

działalności 

księgarnianej 

 RAZEM 15,79   

1.5.0. KAWIARNIA  64,86 KAWIARNIA Uwagi 

Stawka 

czynszu dla 

1.5.1. PRZEDSIONEK     3,09 

1.5.2. ZAPLECZE SOCJALNE     8,92 



1.5.3 KOMUNIKACJA 5,35 działalności 

kawiarnianej 1.6.1. ZAPLECZE KAWIARNI   25,28 

1.6.2. SPIŻARNIA     3,29 

 RAZEM 110,79   

 

 

 

III. OPIS PRZESTRZENI NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM 

NAJMU Z PRZEZNACZENIEM NA SEZONOWĄ DZIAŁNOŚĆ KAWIARNIANĄ 

 

 

Dookoła budynku zaprojektowano pomost drewniany, z tarasem zlokalizowanym od strony 

północnej terenu. Powierzchnia tarasu wynosi: 243 m2. 

Rzut tarasu stanowi Załącznik nr III.1 – „Rzut tarasu”. 

W danym roku Muzeum będzie wynajmować taras nie wcześniej niż od 1 maja, jednak nie 

dłużej niż do 30 września. 

 

Operator zapewni sobie meble i wyposażenie tarasu, a także wykona niezbędne prace 

montażowe i przyłączeniowe. Operator jest zobowiązany przedstawić projekty i wizualizacje 

mebli, wyposażenia i wszystkich innych elementów, które zamierza umieścić na tarasie do 

akceptacji Muzeum. Koszt dostawy i montażu wszystkich elementów wyposażenia tarasu 

spoczywa na Operatorze. 

Po zakończeniu okresu sezonowego wynajmu tarasu Operator jest zobowiązany zorganizować 

kompleksowo transport mebli, wyposażenia oraz wszystkich innych elementów na tarasie oraz 

zapewnić sobie magazynowanie. 

Przez cały czas trwania umowy pomiędzy Muzeum a Operatorem koszty transportów i 

magazynowania ponosi Operator. 

Taras będzie oświetlony po przez 3 rzędy girland zawieszonych nad tarasem (wysokość około 

2,57m). 

 

W okresie sezonowego wynajmu Operator jest zobowiązany do utrzymania porządku na tarasie. 

Koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem tarasu spoczywają na Muzeum. 

Taras jest częściowo monitorowany przez kamery umieszczone na elewacji pawilonu. 

Dodatkową ochronę własnego mienia na terenie tarasu Operator jest zobowiązany zapewnić 



według własnego uznania i na własny koszt. Ewentualne straty majątkowe nie mogą być 

powodem jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych Operatora kierowanych do 

Muzeum. 

 

Stawka czynszu za sezonowy wynajem tarasu jest stawką odrębną zaproponowaną przez 

Operatora w ofercie. Poza sezonem stawka nie jest naliczana. 

 

Procedura dostaw do pawilonu: 

Projekt organizacji ruchu stanowi Załącznik nr III.3 – „Projekt organizacji ruchu”. 

Muzeum wymaga, aby dostawy do pawilonu odbywały się w godzinach poprzedzających 

otwarcie głównej wystawy. Duże i czasochłonne dostawy powinny odbywać się w 

poniedziałek. Dopuszczenie ruchu samochodów dostawczych jest możliwe od godziny 9.00. z 

następującymi zastrzeżeniami: 

- samochody dostawcze wjeżdżają projektowanym zjazdem do pawilonu nie dalej niż do 6 

miejsc postojowych; tu następuje rozładowanie dostawy; Dopuszczalna masa pojazdu: do 3,5 

t. 

- dopuszczalny jest pieszy ruch po drewnianych tarasach z zachowaniem najwyższej 

ostrożności mającej na celu unikniecie uszkodzenia tarasów. W szczególności należy unikać 

dużych obciążeń punktowych, których konstrukcja drewniana może nie wytrzymać; 

- słupki zabezpieczające przejazd do 6 miejsc postojowych otwiera ochrona Muzeum lub 

wyznaczony pracownik Muzeum; 

- dojazd do 6 miejsc postojowych będzie możliwy jedynie dla pojazdów Operatora zgłoszonych 

ochronie; Operator jest zobowiązany dostarczyć Muzeum kompletną listę pojazdów, z których 

będzie korzystał zawierającą minimum markę i model pojazdu, nr rejestracyjny, imię i 

nazwisko kierowcy, telefon komórkowy do kierowcy; 

- pojazdy Operatora nie mogą stacjonować na terenie skweru „Cubryny” w godzinach otwarcia 

głównej wystawy, chyba że zostanie to ustalone z Muzeum na piśmie. 

- zabronione jest wykorzystywanie przez Operatora miejsc postojowych w charakterze 

parkingu. Każdy postój dłuższy niż 1,5 godziny powinien być zgłoszony odpowiednim 

przedstawicielom Muzeum. 

Projekt organizacji ruchu stanowi załącznik nr III.3 – „Projekt organizacji ruchu”. 

 

 

 



 

IV. OKRES WYNAJMU 

Muzeum podpisze z Operatorem umowę najmu na okres co najmniej trzech lat od 25.03.2017 

r. 

Muzeum dopuści wykonywanie prac związanych z wprowadzeniem się Operatora do  

wynajmowanych  pomieszczeń w pawilonie od 27.02.2017 r. Muzeum zastrzega, że pawilon 

wystawowy zostanie odebrany przez Muzeum od głównego wykonawcy do dnia 11.03.2017 r. 

W związku z tym, na terenie budowy do tego dnia Operatora obowiązywać będą warunki 

określone przez głównego wykonawcę. Operator jest zobowiązany do zapoznania się z tymi 

warunkami i bezwzględnego ich przestrzegania. Warunki współpracy określone przez 

głównego wykonawcę stanowią Załącznik nr IV.1 – „Warunki współpracy”. Zasady BHP 

stanowią Załącznik nr IV.2 – „ZASADY BHP”. 

Jakakolwiek działalność Operatora na terenie budowy nie może mieć wpływu na działania 

głównego wykonawcy. W szczególności niedopuszczalne jest takie działanie Operatora, które 

w jakikolwiek sposób wpływałoby na terminy, których winien dotrzymać główny wykonawca. 

Jeśli z powodu działań Operatora w pawilonie nie zostanie dotrzymany którykolwiek z 

terminów głównego wykonawcy, główny wykonawca ma prawo obciążyć Operatora wszelkimi 

karami umownymi wynikającymi z niedotrzymania terminów zapisanymi w umowie między 

Muzeum a głównym wykonawcą. Operator musi udostępniać pomieszczenia w szczególności, 

choć niewyłącznie, w celu przeprowadzenia odbiorów, sprawdzeń, wykonania poprawek, itp. 

W związku z jednoczesnym montażem wystawy w Sali ekspozycyjnej Muzeum przewiduje 

okresowe ograniczenia w dostępie do pomieszczeń w pawilonie dla Operatora. Ograniczenia 

dostępu nie powinny być dłuższe niż kilka godzin. Muzeum będzie się starało o nich 

informować zgodnie ze stanem swojej wiedzy. 

Muzeum może również ograniczać dostęp do pawilonu, w tym uniemożliwić Operatorowi 

korzystania z przedmiotu najmu, jeśli przemawiały będą za tym względy bezpieczeństwa lub 

dobro prezentowanych obiektów. 

Przed wprowadzeniem się do pawilonu Operator przedstawi wszystkie wymagane przez 

Muzeum projekty wykonawcze oraz harmonogram swoich działać. Wprowadzenie się 

Operatora do pawilonu będzie możliwe po zatwierdzeniu projektów i harmonogramu przez 

Muzeum. 

V. GODZINY PRACY PAWILONU ORAZ GODZINY PRACY KAWIARNI I KSIĘGARNI 

1. Muzeum będzie prowadzić działalność w pawilonie w następujących godzinach: 

 



W sezonie letnim: 

poniedziałek nieczynne 

wtorek-czwartek 12.00-20.00 

piątek 12.00 -  22.00  

sobota 11.00 - 20.00 

niedziela 11.00 -18.00 

Uwaga: w roku 2017 pawilon będzie otwarty w podanych powyżej godzinach już od 

25.03.2017 r. 

W sezonie zimowym:  

poniedziałek nieczynne 

wtorek-czwartek 12.00-20.00 

piątek 12.00 -  22.00  

sobota 11.00 - 20.00 

niedziela 11.00 -18.00 

 

 

2. Operator jest zobowiązany prowadzić działalność księgarską i kawiarnianą co najmniej w 

godzinach funkcjonowania muzeum z zastrzeżeniem, że działalność księgarska w 

pomieszczeniach księgarni może zostać wydłużona, jednak musi się ona kończyć wraz z 

zakończeniem ostatniego wydarzenia organizowanego przez Muzeum w pomieszczeniu Foyer. 

W odniesieniu do działalności kawiarnianej, w sytuacjach wyjątkowych możliwe jest 

wydłużenie godzin funkcjonowania poza godziny funkcjonowania Muzeum z zastrzeżeniem, 

że praca kawiarni nie powinna naruszać ciszy nocnej. Wszelkie konsekwencje wydłużenia 

pracy kawiarni ponosi Operator. 

3. Muzeum jest zamykane po godzinach pracy. 

 

 

VI. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ 

1. Podczas wybranych wydarzeń kulturalnych i artystycznych Muzeum wymaga od Operatora 

zapewnienia obsługi cateringowej oraz sprowadzenia lub dystrybucji określonych tytułów 

książkowych. 

2. Muzeum zakłada, że obsługa cateringowa dotyczy wydarzeń z udziałem minimum 10 

uczestników. 

3. Muzeum przewiduje, że obsługą cateringową objętych zostanie: 



a) minimum 2 wydarzeń w miesiącu organizowanych w godzinach popołudniowych lub 

wieczornych 

b) minimum 1 wydarzeń w miesiącu organizowanych w godzinach porannych i południowych 

c) minimum 1 wydarzeń całodziennych w miesiącu. 

4. W ramach obsługi cateringowej Operator jest zobowiązany zapewnić wszelkie niezbędne 

urządzenia, naczynia, zasoby ludzkie. 

4. Obsługa cateringowa musi uwzględniać dystrybucję alkoholu, w tym nieodpłatną 

dystrybucję alkoholu dostarczanego przez partnerów i sponsorów Muzeum. W ramach 

dystrybucji alkoholu, który nie jest nabywany przez Muzeum od Operatora, Operator jest 

zobowiązany zapewnić wszelkie niezbędne urządzenia, naczynia, zasoby ludzkie niezbędne do 

wykonania usługi.  

5. Menu cateringowe konstruowane jest w oparciu o propozycje menu z oferty Operatora 

złożonej w niniejszym konkursie. 

6. Koszty obsługi cateringowej są każdorazowo zatwierdzane przez Muzeum w odniesieniu do 

oferty Operatora złożonej w konkursie. Jeśli koszty obsługi cateringowej danego wydarzenia 

są wyższe o 10 lub więcej % od kosztów podanych w złożonej przez Operatora ofercie, 

Muzeum ma prawo powierzyć obsługę cateringową danego wydarzenia innemu podmiotowi 

działającemu w branży cateringowej wybranemu według własnego uznania. 

7. Lista tytułów książkowych przedstawiana jest Operatorowi z wyprzedzeniem co najmniej 30 

dniowym. Operator zobowiązany jest sprowadzić wskazane tytuły w ilości co najmniej 5 

egzemplarzy. 

 

VII. DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC OPERATORA: 

1. Operator jest zobowiązany stosować się do wewnętrznych instrukcji obowiązujących w 

Muzeum dotyczących między innymi zabezpieczenia przeciwpożarowego, BHP, warunków 

eksploatacji pawilonu, w tym warunków prowadzenia prac budowlanych i montażowych, 

ingerencji w konstrukcję pawilonu. 

2. Wszelkie prace montażowe Operator będzie prowadził w oparciu o przygotowaną przez 

siebie dokumentację projektową zawierającą wszystkie dopuszczenia i zatwierdzenia 

wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa budowlanego, 

przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP. Dokumentacja musi zawierać 

wizualizacje pozwalające Muzeum określić, czy proponowane przez operatora zmiany i 

modyfikacje zmiany, zarówno w wynajmowanych pomieszczeniach wewnętrznych, jak i w 

przestrzeni przyległej do pawilonu zachowują spójność wizualną z projektem pawilonu lub jego 



otoczenia. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w wynajmowanych przestrzeniach Operator 

powinien posiadać zgodę Muzeum. Przed zatwierdzeniem zmian Muzeum ma prawo żądać od 

Operatora wykonania dodatkowych ekspertyz, opracowania dodatkowych projektów oraz 

wizualizacji lub uzyskania dodatkowych uzgodnień. Przygotowanie w/w dokumentów leży po 

stronie Operatora  i będzie każdorazowo wykonywane na koszt Operatora. 

3. Wszelkie inicjatywy Operatora mające wpływ na wygląd pawilonu, jego otoczenia, czy 

wnętrz  muszą być konsultowane z Muzeum i uzyskać zatwierdzenia dyrektora Muzeum. 

Obowiązek ten dotyczy również takich działań Operatora, które mają charakter nietrwały i 

odwracalny. 

 

VIII. FORMY ROZLICZENIA Z MUZEUM: 

1. Muzeum wyróżnia trzy stawki czynszu: 

- czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby działalności księgarskiej, 

- czynsz za wynajem pomieszczeń na potrzeby działalności kawiarnianej, 

- czynsz za sezonowy wynajem tarasu. 

2. Nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia wynajmowanych pomieszczeń. 

3. Muzeum może zastosować zwolnienie ze stawki czynszu ze względu na poniesione przez 

Operatora nakłady związane z wyposażeniem pomieszczeń na działalność kawiarni i księgarni, 

zwłaszcza ze względu na dostarczone meble i wyposażenia, jednak pod następującymi 

warunkami: 

- dostawy mebli lub wyposażenia Operator skosztorysuje i potwierdzi z Muzeum; 

- Operator przedstawi wszystkie koszty, które poniósł w związku z dostawą mebli lub 

wyposażenia koszty związane i udokumentuje je przedstawiając dokumenty księgowe oraz 

dowody zapłaty; 

- na podstawie faktycznie poniesionych kosztów Operatora Muzeum przedstawi Operatorowi 

propozycję zwolnienia z czynszu bądź upustu od należnych opłat czynszowych rozłożonego na 

dłuższy okres spłaty; 

- po uzyskaniu zwolnienia z czynszu przez Operatora meble i wyposażenie dostarczone przez 

Operatora przechodzą na własność Muzeum. 

4. Oprócz czynszu za najem powierzchni Muzeum pobiera dodatkowe następujące opłaty: 

- za energię elektryczną – w odniesieniu do przestrzeni Kawiarni i jej zaplecza; 

- za wywóz śmieci – zgodnie z aktualnymi stawkami za odbiór śmieci. 

IX. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Muzeum dopuszcza sprzedaż alkoholu w kawiarni. 



2. Muzeum dopuszcza organizację przez Operatora imprez własnych jeden raz w ciągu 

miesiąca, o ile nie koliduje to z planem działalności Muzeum, w tym z wydarzeniami. Imprezy 

organizowane przez Operatora mogą mieć charakter komercyjny. Mogą być one organizowane 

wyłącznie w przestrzeni kawiarni. 

3. Muzeum dopuszcza oględziny wynajmowanych przestrzeni po wcześniejszym umówieniu. 

4. Operator przed przystąpieniem do konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z 

dokumentacją techniczną pawilonu w zakresie: a) Branża sanitarna, b) Branża elektryczna. 

Dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr IX.1 oraz IX.2. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr I.1 – „Program użytkowy”; 

2) Załącznik nr II.1 – „Rzut powierzchni pawilonu” 

3) Załącznik nr II.2  – „Lista mebli we Foyer” 

4) Załącznik nr II.3 – „Lista mebli w Kawiarni” 

5) Załącznik nr II.4 a i b – „PROJEKT KONCEPCJI TECHNOLOGII ZAPLECZA 

KAWIARNI”  

6) Załącznik nr III.1 – „Rzut tarasu” 

7) Załącznik nr III.3 – „Projekt organizacji ruchu”. 

8) Załącznik nr IV.1 – „Warunki współpracy” 

9) Załącznik nr IV.2 „ZASADY BHP” 

10) Załącznik nr IX.1 – „Branża sanitarna” 

11) Załącznik nr IX.2 – „Branża elektryczna” 

 


