
Opis przedmiotu zamówienia 

 

(CPV): 71.24.20.00-6. 

  

 Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego planowanej modernizacji obiektu 
Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z siedzibą w 
Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12. 

Przedmiot niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje w szczególności:  

1. Ogólny opis przeznaczenia planowanych niezbędnych robót budowlanych 
wraz ze wskazaniem stawianych im wymagań technicznych, 
architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych i ekonomicznych. 

2. Ogólne opisy i charakterystyki planowanych i przewidywanych do 
wprowadzenia w ramach modernizacji technologii i rozwiązań 
scenicznych i technicznych.    

3. Określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz oszacowanie 
planowanych kosztów robót budowlanych i dostaw, w tym m.in. 
uwzględnienie wartości dostaw związanych z wykonaniem planowanego 
zakresu modernizacji. 

4. Wskazanie w opracowaniu niezbędnych i wymaganych przepisami prawa 
decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozwoleń, jeżeli pozyskanie takich będzie 
niezbędne na etapie przed-projektowym. 

5. Uwzględnienie wszystkich wytycznych inwestorskich i innych 
uwarunkowań związanych z modernizacją obiektu i jej 
przeprowadzeniem ze szczególnym uwzględnieniem jego przeznaczenia. 

 Zamawiany dokument - Program Funkcjonalno Użytkowy musi 
uwzględniać w swojej treści pozyskane i posiadane przez zamawiającego 
opracowania w tym wnioski i zalecenia dotyczące kierunków działań 
programowo – funkcjonalnych i technicznych związanych z przyszłą 
przebudową i modernizacją Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w 
Białymstoku. 
Treść opracowania zawierającego wnioski i zalecenia stanowi zał. nr 1 do 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  
 



Program Funkcjonalno użytkowy musi zostać wykonany w sposób zgodny z:  

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 
września 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 
1389. 
 
oraz z uwzględnieniem iż: 
 

1. Opracowany dokument - Program Funkcjonalno Użytkowy musi 
uwzględniać swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego 
wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C). 

2. Obiekt pozostaje wpisany do rejestru zabytków pod nr A-330.  
3. Teren opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Części Doliny Rzeki Białej w Białymstoku. 
4. Wszelkie działania związane z obiektem wymagają uzyskania i 

uwzględnienia zaleceń konserwatorskich. 
5. Opracowany dokument winien być sporządzony z uwzględnieniem 

informacji że będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia procedury 
wyłonienia wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienia wszelkie posiadane 
źródła informacji pozostające w jego posiadaniu jak również umożliwi odbycie 
co najmniej jednego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z pracownikami 
Teatru w celu dokonania uszczegółowienia potrzeb i przeprowadzenia 
uzgodnień. 

 Opracowana dokumentacja - Program Funkcjonalno- użytkowy w części 
szczegółowej musi uwzględniać w swojej treści co najmniej następujące, 
wyodrębnione obszary merytoryczne:    



I. STRATEGIA MODERNIZACJI TEATRU - wytyczne 
II. BRYŁA BUDYNKU I JEGO OTOCZENIE 

III.  FUNKCJA BUDYNKU  
1. Strefy funkcjonalne 

a) STREFA 1:  
− sala główna; 
− foyer; 
− sala kameralna; 
− gastronomia; 

b) STREFA 2:  
− marketing; 
− edukacja; 
− administracja; 
− księgowość; 
− dyrektor techniczny;  

c) STREFA 3:  
− scena główna; 
− scena kameralna; 
− garderoby; 
− dyrektor naczelny i artystyczny; 
− kantyna (strefa rekreacyjna); 
− sala prób; 
− sala prób czytanych (konferencyjna); 
− kierownik literacki;  

d) STREFA 4: 
− pomieszczenia socjalne obsługi technicznej; 
− pomieszczenia pracy obsługi technicznej; 
− magazyny; 
− pomieszczenia techniczne; 

2. Widownia główna 
3. Balkon 
4. Strefa wejściowa 
5. Foyer na I piętrze 
6. Piwnica 
7. Garderoby 

IV. TECHNOLOGIA TEATRALNA  



1. Scena  
2. Oświetlenie  
3. Nagłośnienie 
4. Instalacja inspicjenta 
5. Instalacja elektryczna 
6. Instalacje teletechniczne 
7. Wentylacja i klimatyzacja 

a) Wariant ekonomiczny; 
b) Wariant modernizacyjny; 

8. Instalacja centralnego ogrzewania 
9. Węzeł ciepła 

 
 Sporządzony, kompletny Program Funkcjonalno Użytkowy należy 
dostarczyć do siedziby Teatru Dramatycznego w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy w ilości 4 kompletnych egzemplarzy wraz z wersją 
elektroniczną. 

 


