
 
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

z zakresu działalności kulturalnej 
 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 
Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37 a ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; Zarządzenie Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014  w sprawie wytycznych dotyczących 
zamówień do dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej dokonywanych przez 
jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez 
niego nadzorowane.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia (art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy – Pzp), których wartość jest 
większa niż 130.000 zł. netto, a poniżej progów „unijnych” określonych na podstawie 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
I. Zamawiający 
I. 1) Nazwa i adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. W. Bartoszewskiego 1,  
80 – 862 Gdańsk 
I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury. 
II. Przedmiot zamówienia 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Pełnienie przeciwpożarowej służby asystencyjnej 6 osób w obiekcie Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku.  

Opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału, w tym termin składania prac/ofert, 
kryteria wyboru, warunki umowy itd./ szczegółowy opis z niezbędnymi informacjami 
stanowi załącznik nr…..do niniejszego ogłoszenia:  
Przedmiotem zamówienia jest zlecenie przeciwpożarowej służby asystencyjnej (zespół biorący 
udział w ochronie i ewakuacji zbiorów) w obiekcie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 
Obowiązek ten wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Będzie to realizowane w ramach 
niedopuszczenia do sytuacji, w której zbiory mogą zostać utracone, uszkodzone lub zniszczone 
w miejscu eksponowania na salach wystawowych, czy w przestrzeniach przeznaczonych do ich 
przechowywania takich jak magazyny lub pomieszczenia konserwatorskie. Zadania będą 
realizowane w czasie codziennego funkcjonowania Instytucji, jak również w sytuacjach 
nadzwyczajnych związanych z awariami technicznymi, klęskami żywiołowymi, atakami 
terrorystycznymi lub innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Dodatkowo strażacy będą 
zabezpieczać osoby zwiedzające Muzeum w zakresie ochrony ich zdrowia i życia, w tym 
udzielania kwalifikowane pomocy medycznej. Do realizacji powierzonych obowiązków 
korzystać będą z zastosowanych w obiekcie systemów bezpieczeństwa, przepisów i instrukcji 
określonych w wytycznych MKiDN.  
W trybie: konkurencyjnym/ negocjacji z jednym wykonawcą, który posiada szczególne 
kwalifikacje/właściwości ze względów technicznych, twórczych związanych z prawami 
wyłącznymi podmiotu zainteresowanego wykonaniem zamówienia/Zamówienie z zakresu 
działalności twórczej/artystycznej.  
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