
 

 

 

Załącznik nr 3 wzoru do umowy – zasady bezpieczeństwa 

 

1. Dostęp do pomieszczeń w Oficynie Kuchennej odbywa się na zasadach określonych przez Muzeum, 
a Firma musi ich bezwzględnie przestrzegać. 

2. Klucze i ich wtórniki do pomieszczeń stanowiących Przedmiot najmu są własnością Muzeum i są 
zdeponowane w depozytariuszu kluczy w budynku wartowni Muzeum.  

3. Klucze do pomieszczeń w obrębie Przedmiotu najmu pobierać i zdawać mogą jedynie osoby wskazane 
w pisemnym wniosku Firmy - Muzeum nadaje tym osobom imienne prawo dostępu, które jest 
realizowane i kontrolowane przy pomocy wydanej przez Muzeum karty magnetycznej.  

4.  Każde zdarzenie związane z pobraniem i zdaniem kluczy jest imiennie rejestrowane w systemie 
rejestracji w depozytariuszach kluczy. 

5. Muzeum i Firma wspólnie prowadzą listę osób, uprawnionych do pobierania i zdawania kluczy. 
Zmiany osobowe w liście osób uprawnionych do pobrania i zdania kluczy wymagają zgody Muzeum 
według wskazanej wyżej procedury.  

6. Firma oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za uchybienia spowodowane nieprawidłowym 
poborem i użytkowaniem kluczy lub z powodu ich zagubienia. 

7.  Oryginalne klucze lub ich wtórniki w godzinach, kiedy Przedmiot najmu nie jest użytkowany przez 
Firmę, mogą być użyte tylko w sytuacjach wymagających interwencji Straży Pałacowej. 

8. Po interwencji Straży Pałacowej lub w przypadku zagubienia kluczy i użycia ich wtórnika w celu 
udostepnienia Przedmiotu najmu Straż i Firma przeprowadzają wspólne oględziny wnętrza kawiarni. 

9.   Firma nie może wykonywać kopii kluczy do pomieszczeń stanowiących Przedmiot najmu – 
stwierdzenie ich posiadania skutkuje rozwiązaniem umowy. 

10. Na terenie kawiarni (także na zewnątrz budynku Oficyny Kuchennej) zabrania się korzystania z 
jakiejkolwiek formy ogrzewania lub kuchenek/grilla, które wykorzystują gaz lub otwarty ogień. 

11. Firma jest zobowiązany  do przestrzegania e zasad bezpieczeństwa na terenie kawiarni, a także ich 
egzekwowania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników. 

12. Firma jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Działu IT Muzeum w zakresie bezpieczeństwa 
infrastruktury IT i sieci. 

13. Nie zezwala się na nielegalne działania w sieci internetowej, strony niedozwolone będą blokowane. 
Odpowiedzialność za wszelkie naruszenia ponosi Firma. 
 

Muzeum         Firma 

 

 

  


