PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia:
„Modernizacja (przebudowa) wielofunkcyjnej Sali kina Forum mieszczącej się w
Białostockim Ośrodku Kultury w Białymstoku ul. Legionowa 5”
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technicznej
Usługi nadzoru i kontroli
Projekt i realizacja badań oraz rozwój
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I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowe
Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wielofunkcyjnej sali
kina „Forum” Białostockiego Ośrodka Kultury. W budynku tym mieści się kino Forum oraz
klub Fama. W obydwu lokalach oferowana jest szeroka oferta imprez zaspokajająca
bardzo różne gusta. Spośród proponowanych przez BOK imprez znajdziemy festiwale
(Dni Sztuki Współczesnej, Jesień z Bluesem, Międzynarodowy Festiwal Filmów
Krótkometrażowych ŻUBROFFKA, Inny Wymiar, Ciekawi Świata, Zaduszki Bluesowe),
wystawy w Małej Galerii BOK, koncerty polskich i zagranicznych gwiazd muzycznych oraz
seanse filmowe. Tak bogata oferta wymaga pomieszczeń o wysokim standardzie
użytkowym.
Dla Sali wielofunkcyjnej przewiduje się organizację następujących imprez:
· projekcje kinowe,
· przedstawienia teatralne,
· koncerty muzyki rozrywkowej – z wykorzystaniem nagłośnienia,
· imprezy słowno–muzyczne – z wykorzystaniem nagłośnienia,
· konferencje.
Przedmiotowe opracowanie podlega skoordynowaniu koncepcji poszczególnych
branż, wynikiem czego będzie wskazanie wytycznych i opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego przebudowy pomieszczenia wielofunkcyjnej sali kina
„Forum”.
Zakresem opracowania pracami projektowymi należy objąć wielofunkcyjną salę kina
wraz pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi funkcjonalnie do niej przypisanymi a
także inne pomieszczenia obejmujące przebudowę instalacji integralnie z nią związanych
lub na których kształt i instalacje będzie miała wpływ projektowana przebudowa.
Szacuje się, że zakres prac projektowych będzie opiewał ( w zakresie opracowania)
– na ok. 1 700 m2 powierzchni użytkowej.
W związku z tym, że przedmiotowe opracowanie będzie rozwiązaniem
jednostkowym o cechach prototypu który po etapie projektowania musi w trakcie realizacji
przejść etap wdrożenia i uruchomienia, a tym samym etap ostatecznej korekty przyjętych
rozwiązań projektowych, dlatego w przypadku konieczności zastosowania konkretnych
rozwiązań technicznych i materiałowych należy opierać je o co najmniej „deklaracje
właściwości użytkowych” albo „krajowe deklaracje właściwości użytkowych” zgodnie z
ustawą o wyrobach budowlanych lub inne deklaracje i aprobaty aby wszystkie działania
podporządkować jak najlepszej jakości rozwiązań akustycznych i scenicznych oraz prawa
zamówień publicznych.
Wszystkie prace projektowe powinny być kontynuacją załączonych koncepcji i
ekspertyz w zakresie funkcjonalnym, wizualnym, akustycznym oraz scenicznym i
technicznym.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Prace projektowe należy wykonać w następującym zakresie:
- koncepcja projektowa uszczegółowiająca koncepcję przedprojektową w zakresie
niezbędnym do uzgodnień z inwestorem.
• Architektoniczno-instalacyjna oraz aranżacji i wystroju wnętrz
• Akustyczna
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• Technologii sceny
- wielobranżowe inwentaryzacje do celów projektowych (uszczegółowienie inwentaryzacji
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia)
- projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę (z
uzyskaniem pozwoleniem na budowę – pełnomocnictwo Zamawiającego)
• Wielobranżowy projekt z technologią akustyczną i sceny oraz właściwymi
ekspertyzami i opiniami technicznymi. Projekt uzgodniony z rzeczoznawcą p.poż. i
sanepidu
- projekty wykonawcze (wielobranżowe)
- Architektura
- Aranżacja i wystrój wnętrz
- Konstrukcja
- Instalacje sanitarne – wentylacja, klimatyzacja, c.o., c.t., wod-kan i kanalizacja
deszczowa ( w niezbędnym zakresie ewentualnej ingerencji), BMS oraz inne które
będą wynikały z technologii i zakresu przebudowy
- Instalacje elektryczne – nisko i wysoko prądowe, SAP, SKD, CCTP, BMS, oraz
inne które będą wynikały z technologii i zakresu przebudowy
- Technologia akustyki i sceny
- Scenariusz pożarowy -Scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru,
- specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiary i kosztorys inwestorski
Projekty na każdym etapie projektowania podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wszystkie prace będą prowadzone w istniejącym, użytkowanym obiekcie i z tego
powodu należy w projektach przewidzieć zachowanie szczególnych warunków utrzymania
czystości w pomieszczeniach poza zakresem prowadzonych robót.
3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Wszystkie opracowania projektowe mają służyć w celu dostosowania pomieszczeń
do obowiązujących przepisów techniczno-użytkowych pod zachowaną i adaptowaną
funkcję obiektu oraz wykonania wystroju i aranżacji wnętrz.
Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe projektowanej przebudowy mają być
opracowane jako kontynuacja załączonych koncepcji z możliwością korekt, dokonanych
tylko po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.
4. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich
funkcji,
-powierzchnia użytkowa netto ogółem
-kubatura użytkowa ogółem

ok. 1 700,00 m2
ok. 9 500,00 m3

b) wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto
– nie więcej niż 26%
c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych
wcześniej wskaźników
- nie występują
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników
do ± 20% w ogólnym bilansie

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1) Wymagania ogólne w stosunku do Wykonawcy
a) Przed złożeniem oferty możliwe jest wykonanie wizji lokalnej na obiekcie w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym
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b) Przygotowanie i prowadzenie spraw formalno-prawnych, przedprojektowych
oraz związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, realizacji przedmiotu
zamówienia - po stronie Wykonawcy.
c) Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych oraz wykonanie niezbędnych
badań i odkrywek oraz ekspertyz - po stronie Wykonawcy.
d) Koncepcja budowy musi być opracowana z rozbiciem na etapy realizacji w celu
utrzymania części istniejących pomieszczeń w użytkowaniu (ruchu – kawiarnia,
pomieszczenia biurowe i inne). Wykonawca ma obowiązek Uzgodnienia
koncepcji z Zamawiającym wraz z uzgodnieniem szczegółowego zakresu robót
w celu ich akceptacji przez Zamawiającego.
e) Opracowanie projektu budowlanego ( wielobranżowy z technologią akustyczną
i sceniczną) do pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i
pozwoleniami - po stronie Wykonawcy.
f) Opracowanie projektów wykonawczych w branżach: architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, technologia akustyczna i sceniczna,
oraz wykonanie przedmiarów robót z kosztorysami inwestorskimi, jak także
specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych - po stronie Wykonawcy.
g) Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w przygotowaniu przetargu
na roboty budowlane przez udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących
postepowania przetargowego.
h) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego w trakcie
trwania realizacji przedmiotowego projektu.
i) Wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w przekazaniu obiektu do
użytku.
2) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych;
a) Przygotowanie terenu budowy: nie dotyczy
b) Architektura, konstrukcja, instalacje, wykończenie:
Przedmiotowe projekty i opracowania wstępne muszą być kontynuacją
załączonych koncepcji z możliwością wprowadzania niezbędnych zmian w
uzgodnieniu z Zamawiającym.
c) zagospodarowanie terenu: nie dotyczy
3) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:
Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym
warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego:
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
– program użytkowy opracowany przez Zamawiającego oraz koncepcje ( architektoniczna,
akustyczna oraz sceniczna, sanitarna) załączone do przedmiotowego PFU
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
– w posiadaniu Zamawiającego
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
Dokumentacja Projektowa i wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do obiektu
budowlanego musi spełniać wymagania:
3.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z późn. zm.) oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy.
3.2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), oraz
przepisy wykonawcze do tej ustawy, w zakresie wymagań dla Projektu
Budowlanego określonych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(późn. zm.).
3.3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego
(z późn. zm.).
3.4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (z późn. zm.).
3.5. Polskich Norm (obowiązkowych) i przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad
wiedzy technicznej.
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania
robót budowlanych:
a) kopia mapy zasadniczej,
- nie dotyczy, natomiast mapa do celów opiniodawczych w zakresie Wykonawcy
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów,
- w zależności od potrzeb technicznych, do opracowania przez Wykonawcę
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
- nie dotyczą
d) inwentaryzację zieleni,
- nie dotyczy
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
- nie dotyczy
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
- nie dotyczy
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g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz
obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,
- w załączeniu inwentaryzacja pomieszczeń objętych zakresem robót (do wykorzystania
wstępnego), inwentaryzacje szczegółowe (wielobranżowe) dla potrzeb projektowych – w
zakresie Wykonawcy
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub
wodnych,
- uzyskanie w/w porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunki techniczne i realizacyjne w
zakresie Wykonawcy z pełnomocnictwa Zamawiającego
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem.
– do uzgodnienia na etapie koncepcji.
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