
       Podsumowanie 
• • • 

Narzędzia do przygotowywania 

ofert nie zawsze pozwalają na  

skuteczne wpasowywanie się w 

ceny rynkowe  

• • • 

Skuteczne praktyki w 

niwelowaniu różnic pomiędzy 

kredytem a rzeczywistymi  

kosztami budowy   

• • • 

Ryzyko i waloryzacja  w 

kontraktach realizowanych wg 

reguł  FIDIC  

• • • 

Ograniczenia i praktyczne wzorce 

w szacowaniu zamówień 

publicznych 

• • • 

        Oczekiwane zmiany w 

szacowaniu wartości zamówienia  

 

 

Sprawozdanie 

 

Po raz kolejny, już XIII-ty , w dniach 20-21 września 2019 r , 

Oddziały Bielski oraz Małopolski Stowarzyszenia 

Kosztorysantów Budowlanych zorganizowały warsztaty 

kosztorysowe z wiodącym tematem –„Szacowanie wartości 

zamówienia a rzeczywiste koszty budowy”. Tradycyjnie  

odbyło się w Zakopanem w Centrum Konferencyjno-

Rekreacyjnym GEOVITA,  a zainteresowanie tematyką jak 

zwykle duże co potwierdza tak liczny udział kosztorysantów 

nawet z odległych części Polski a także osób 

niestowarzyszonych – (członkowie  stowarzyszenia 

z Warszawy, Białegostoku). Łącznie udział wzięło 49  

kosztorysantów.  

Prelegenci – moderatorzy to  Kol. Ryszard Jakubiec,  

Kol. Stanisław  Moryc, Kol. Włodzimierz Cichewicz, 

Kol. Tomasz Pytkowski, Kol. Adam Hajda, Kol. Grzegorz 

Edelman 

 

                    Przebieg  warsztatów 



                                  

Warsztaty jak zwykle przyniosły wiele nowych  spostrzeżeń, a także wskazówek co do 

dobrych praktyk przy zderzeniu szacowanego kosztu zamówienia z rzeczywistymi 

kosztami budowy. Prelegenci umiejętnie  wskazywali na najważniejsze ich zdaniem  

przyczyny takiego stanu rzeczy ale także na  najwłaściwsze rozwiązania –a zatem nie 

było to klasyczne wskazywanie problemów i bezradne „wołanie w puszczy”.   

Warsztaty przebiegały w znakomitej, koleżeńskiej atmosferze , natomiast sporo emocji 

wniosły dyskusje w zespołach  i zajęcia praktyczne w podziale na 2 grupy – 

Wykonawców i Zamawiających dla tematu – „Miejsce i wartość zysku oraz ryzyk przy 

dominującym rynku wykonawcy„.   

W podsumowaniu debaty należy zauważyć, że praktyki te są rozbieżne dla  

Wykonawców i Zamawiających aczkolwiek trzeba wskazać na bardzo wiele punktów 

wspólnych i konieczność spojrzenia na problemy przy zamianie miejsc. Wykonawca 

„wchodzi w buty” Zamawiającego i odwrotnie. 

Zmiany w szacowaniu wartości robót budowlanych przy zamówieniach publicznych 

zainicjowane nową  ustawą Prawo zamówień publicznych  czekają na przepisy 

wykonawcze, vacatio legis potrwa do końca 2020 roku. I tutaj nie sposób pominąć 

wkładu członków naszego stowarzyszenia w tworzeniu nowych przepisów 

wykonawczych. Powołanie zaś wieloletniej i zasłużonej Prezes Balbiny Kacprzyk do Rady 

Zamówień Publicznych, ciała doradczo-opiniodawczego, oprócz niewątpliwego 

dostrzeżenia umiejętności i kompetencji członka rady pozwoli na skuteczne 

wprowadzanie w obieg gospodarczy proponowanych przez stowarzyszenie rozwiązań . 

Kolacja koleżeńska to znakomita okazja do przemiłych spotkań połączonych z wymianą 

doświadczeń  towarzyszących gorących dyskusji  ale przede wszystkim  sprzyja nadal  

integracji naszego  środowiska . 

Opracował: Włodzimierz Cichewicz 

 

 



                                                             Fotografie z  warsztatów  

 















 


