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NOWOCZESNY WARSZTAT PRACY 
KOSZTORYSANTA
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PRAWNE PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA:

1. USTAWA KODEKS CYWILNY

2. USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

3. USTAWA O CENACH

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 
18.05.2004r.

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 
02.09.2004r.

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I 
BUDOWNICTWA Z DNIA 13.07.2001r.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY 

z dnia 18 maja 2004 roku

w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno użytkowym 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
dotyczy robót budowlanych stanowiących 
zamówienie publiczne.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY 

z dnia 2 wrze śnia 2004 roku

powołana 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),
dotyczy robót budowlanych stanowiących 
zamówienia publiczne (opracowana na 
podstawie Prawa Zamówień Publicznych),
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DODATKOWO:
Opracowania wzorcowe opracowane przez 

stowarzyszenia i organizacje zawodowe

POLSKIE STANDARDY KOSZTORYSOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH – opr. SKB – październik 
2005r.

POWSZECHNE STANDARDY 
KOSZTORYSOWANIA. Zasady i procedury 
wyceny obiektów i robót budowlanych – PZITB 
Komitet Ekonomiki Budownictwa 2015
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RODZAJE KOSZTORYSÓW
(ze wzgl ędu na przeznaczenie)

INWESTORSKIE

OFERTOWE

ZAMIENNE

POWYKONAWCZE
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RODZAJE KOSZTORYSÓW
(ze wzgl ędu na przeznaczenie)

INWESTORA

ROBOTY DODATKOWE

KOSZTORYS INWESTORA

8

Stanowi oszacowanie wielkości 
niezbędnych środków na finansowanie 
przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Opracowanie sporządzane na wniosek i 
według wymagań Zamawiającego.
Celem jest oszacowanie przewidywanych 
kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego 
zawierających rezerwę finansową (REZ)
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KOSZTORYS ZAMIENNY:

sporządza wykonawca, jeżeli nastąpiła 
zmiana ustalonej w umowie ilości robót,
stanowi podstawę do zmiany określonej w 
umowie ceny za wykonanie robót,
gdy zmiana ilości robót/zakresu jest 
następstwem wprowadzonych przez 
inwestora zmian w dokumentacji 
projektowej – zamawiający powinien 
wystąpić do wykonawcy z propozycją 
sporządzenia odpowiedniego kosztorysu 
ofertowego.
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KOSZTORYS NA ROBOTY 
DODATKOWE:

Obejmuje roboty dodatkowe nie objęte 
zamówieniem podstawowym, dla którego 
ustalono wcześniej wynagrodzenie w 
umowie o roboty budowlane
Może mieć formę kosztorysu ofertowego 
lub powykonawczego, w zależności od 
ustaleń umownych stron dotyczących 
rozliczania robót dodatkowych 
nieprzewidzianych na etapie wyceny robót 
objętych zamówieniem podstawowym.
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METODY 
KOSZTORYSOWANIA

KALKULACJA
SZCZEGÓŁOWA

KALKULACJA
UPROSZCZONA
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Li – ilość jednostek przedmiarowych robót,
n – jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr , 

materiałów – nm , pracy sprzętu – ns

c – ceny czynników produkcji: stawki robocizny – Cr , 
ceny nabycia – Cm , ceny pracy sprzętu – Cs

Wk=Σ(Li · n · c) +Kp + Z + Pv

lub
Wk=Li · Σ[n · c +Kpj + Zj ] + Pv
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Li - ilość jednostek przedmiarowych robót,
Cj - Cena jednostkowa roboty podstawowej
KPT - koszty prac przygotowawczych terenu budowy
Kd - koszty maszyn, urządzeń i konstrukcji 

niezbędnych do funkcjonowania (użytkowania) 
obiektu 

REZ - rezerwa finansowa na roboty dodatkowe, 
nieprzewidziane i koszty ewentualnej waloryzacji 
ceny

WI=Σ(Lj ·Cj)+Pv+KPT+Kd+REZ

Kosztorys inwestora
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Przy ustalaniu stawek i cen czynników 
produkcji należy stosować w kolejności:

1) analizę własną;
2) dane rynkowe lub powszechnie 

stosowane, aktualne publikacje.



2015-11-23

8

15

16



2015-11-23

9

17

18

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót 
należy stosować w kolejności:

1) ceny jednostkowe robót określone na 
podstawie danych rynkowych, w tym danych 
z zawartych wcześniej umów lub 
powszechnie stosowanych, aktualnych 
publikacji;

2) kalkulacje szczegółowe.



2015-11-23

10

19

20



2015-11-23

11

21

Przy ustalaniu wskaźników narzutów 
kosztów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości określone według: 

danych rynkowych, w tym danych z 
zawartych wcześniej umów 

lub 
powszechnie stosowanych aktualnych 

publikacji, a w przypadku braku takich 
danych - według analizy indywidualnej.

22



2015-11-23

12

23

24



2015-11-23

13

25

PRZEDMIAR -
BRAK PODSTAW 
KATALOGOWYCH
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W przedmiarze (przetarg) nie ma obowi ązku 
ujawniania podstaw katalogowych.
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KONIEC CZĘŚCI 1


