PROGRAM KURSU KOSZTORYSOWANIA
DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO SKB
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Termin

Program
RZECZOZNAWCA KOSZTORYSOWY SKB - zadania i podstawy działania;
Kodeks RZECZOZNAWCY KOSZTORYSOWEGO SKB;
Opinie i ekspertyzy kosztorysowe - metody i zasady sporządzania opinii oraz
ekspertyz z zakresu kosztorysowania;
Cena rynkowa w odniesieniu do informatorów cenowych dla celów kosztorysowania
i kalkulacji kosztorysowych;
Informatory cenowe dla celów kosztorysowania;
Analiza własna stawki robocizny kosztorysowej;
Rodzaje kosztorysów w zależności od celu i funkcji;
Formuły, koszty bezpośrednie, pośrednie i zysk w kalkulacjach kosztorysowych;
Podstawy rzeczowe kosztorysowania (Baza normatywna KNR, KNNR, KNP, itp.);
Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące
kosztorysowania;
Kosztorys inwestorski - zasady i metody sporządzania wg Rozporządzenia M I
z dnia 18 maja 2004 r., weryfikacja formalna i merytoryczna;
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych;
Przedmiar robót - zasady i metody sporządzania wg obowiązujących
rozporządzeń, weryfikacja formalna i merytoryczna;
Umowy o roboty budowlane i ich rodzaje (w tym rodzaje wynagrodzenia
umownego)
Zagadnienia wynagrodzeniowe i kosztowe w warunkach FIDIC
Procedura zmiany i zgłaszanie roszczeń w kontraktach budowlanych, ze
szczególnym uwzględnieniem warunków FIDIC
Kontrola projektów i zagrożenia realizacyjne oraz sposoby ich uniknięcia;
Kosztorys w prawie polskim
Narzędzia kontroli projektów i zagrożeń realizacyjnych
Odpowiedzialność zawodowa kosztorysanta w świetle prawa
Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych, Wydanie II 2017 - aktualne
wzorce środowiskowe w procesie inwestycyjnym;
Harmonogram rzeczowo-finansowy - istota zadania, zastosowanie programów
do harmonogramowania i zarządzania kosztami;
Kosztorysy ofertowe oraz inne dokumenty na etapie budowy;
Dokumenty stanowiące podstawę opracowania dokumentacji kosztorysowej
zgodnie z Pzp - dokumentacja projektowa, STWIORB, podstawy cenowe,
założenia kosztorysowe;
Dokumentacja kosztowa w procesie inwestycji budowlanych;
Komputerowe wspomaganie kosztorysowania - programy, wymiana danych,
archiwizacja danych;
Podstawy prawne kosztorysowania w okresach poprzednich (nieobowiązujące);
TEST ON LINE

