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I. Informacje Stowarzyszenia 

Rok 2021 był niezwykle pracowity dla Zarządu SKB pomimo szale-

jącej w kraju pandemii. Z uwagi na szereg obostrzeń wprowadzo-

nych przez rząd w 2020 r. i pierwszej połowie 2021 r. Zarząd SKB 

poczynił starania pozwalające przeformować dotychczasową dzia-

łalność Stowarzyszenia w taki sposób, żeby pomimo ograniczeń 

zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej organizacji. 

Efekty tych działań, o których pokrótce informujemy w niniejszym 

Biuletynie, znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

1. Konferencja SKB - 2021 

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-19 marca 2021 r. odbyła się, 

przełożona z 2020 r., coroczna Konferencja organizowana przez SKB. Z oczywistych 

powodów Konferencja była przeprowadzona w trybie on-line z Krajowej Szkoły 

Administracji Publicznej (KSAP) w Warszawie, pod tytułem: "Opis i szacowanie 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle postanowień nowej ustawy 

Prawo zamówień publicznych". 

Tematyka zaplanowanej konferencji była związana z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przewidywanymi zmianami 

w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu i szacowania wartości 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.  

Na konferencji były przedstawione aktualne zagadnienia związane z: 

 postanowieniami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych mającymi wpływ na 

opis i szacowanie wartości przedmiotu zamówienia; 

 propozycją zmian w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczących opisu 

i szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; 

 zmianami w Prawie budowlanym wpływającymi  na opis przedmiotu zamówienia 

w zamówieniach publicznych; 

 elektronizacją zamówień, w tym aspektów związanych z opisem i szacowaniem war-

tości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.  
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Konferencja była szansą na dyskusję oraz wymianę doświadczeń i szukanie 

najkorzystniejszych rozwiązań, które powinny być zastosowane w nowych 

rozporządzeniach dotyczących opisu i szacowania zamówienia na roboty budowlane. 

W dalszej części Biuletynu przedstawiamy artykuł Prezesa SKB - Pana mgr. inż. 

Tomasza Pytkowskiego, pt. „Kierunki zmian w opisie i szacowaniu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane”, który był prezentowany na Konferencji, a który 

z racji podjętego tematu jest jak najbardziej aktualny.  

2. Walne Zgromadzenie SKB 

Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji SKB odbyło się  Walne Zgromadzenie 

SKB na którym podsumowano wyniki działalności Stowarzyszenia za rok 2020.  

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie uhonorowania aktywnych 

członków SKB z okazji minionego w ub. roku, 25–letniego Jubileuszu Stowarzyszenia. 

Listy gratulacyjne, odznaki i statuetki zostały częściowo rozesłane pocztą, 

a częściowo przekazane przewodniczącym Oddziałów i Kół, tym którzy osobiście 

uczestniczyli w spotkaniu w KSAP.  

Z przyjemnością, na łamach niniejszego Biuletynu przedstawiamy tekst wystąpienia 

byłej Prezes SKB – Pani mgr inż. Balbiny Kacprzyk, która w skondensowany sposób 

omówiła historię kosztorysowania w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym artykułem, który pomaga, na bazie 

historycznego tła zrozumieć przemiany, które dokonywały się w kosztorysowaniu. 

3. Szkolenia organizowane przez SKB 

Prowadzone przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych szkolenia on-line 

cieszyły się, i cieszą się nadal bardzo dużym powodzeniem. Zarząd zorganizował: 

 jednodniowe szkolenie pt. "Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamó-

wieniach publicznych. Weryfikacja formalna."  

W bieżącym roku, w lutym, marcu, maju i czerwcu odbyły się cztery szkolenia, 

w których uczestniczyło łącznie 41 osób.  

 szkolenie podstawowe pt. "Kosztorysowanie robót budowlanych". 

W 2021 r. odbyło się aż osiem czterodniowych szkoleń (w lutym, kwietniu,  maju, 

czerwcu, wrześniu, listopadzie o łącznej frekwencji 78 osób.   
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 kurs dla Kandydatów na Rzeczoznawcę kosztorysowego SKB. 

W 2021 r. Zarząd zorganizował dwa kursy - w styczniu i październiku, w których 

uczestniczyły 24 osoby. 

 ogólnopolskie warsztaty pt. „Aktualna sytuacja na rynku wycen robót budow-

lanych w 2021 roku". 

W związku z tym, że w 2021 r. sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie pozwoliła 

na organizację tradycyjnie przez Oddziały i Koła, stacjonarnych warsztatów 

kosztorysowych Zarząd SKB zorganizował ogólnopolskie warsztaty on-line.  

Warsztaty były podzielone na trzy sesje, tj.: 

o sesja I - dotyczyła dynamicznie zmieniających się w 2021 r.  cen robót bu-

dowlanych i czynników produkcji, oraz prognoz na 2022 r. Prelekcję pro-

wadzili przedstawiciele członków wspierających: ATHENASOFT, ORGBUD-

SERWIS i OWEOB PROMOCJA.  

o sesja II - dotyczyła zmian w Prawie zamówień publicznych oraz projektach 

rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii dotyczących opisu i szaco-

wania wartości zamówienia na roboty budowlane.  

o sesja III - w tej sesji omówiono problemy związane z kosztorysowaniem 

robót budowlanych w 2021 roku, oraz ustosunkowano się do pytań nade-

słanych przez uczestników Warsztatów.  

Decyzją Zarządu SKB warsztaty te zostały spisane na listę obowiązkowych szkoleń dla 

Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB, a nadmienić w tym miejscu należy, że 

warsztaty były bezpłatne dla wszystkich członków SKB którzy mieli opłacone składki 

(włącznie z 2021 rokiem). 

Odnotowana, wysoka frekwencja na wszystkich szkoleniach świadczy o dobrej 

pozycji Stowarzyszenia wśród firm szkolących na rynku, o profesjonalności 

i rzetelności ich przeprowadzania. 
 

4. Spotkania Oddziałów i Kół 

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa przewodniczący Oddziałów i Kół 

Stowarzyszenia ograniczyli liczbę spotkań stacjonarnych przechodząc coraz częściej 

na spotkania on-line. 

W pierwszym kwartale 2021 r. Oddział Warszawa podjął tematykę zmian w ustawie 

Prawo budowlane, a w grudniu 2021 r. tematykę związaną z ustawą Prawo 

zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów rozporządzeń 
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Ministra Rozwoju i Technologii dotyczących opisu i szacowania wartości zamówienia 

na roboty budowlane.  

Oddział Poznań z kolei zajął się tematykę związaną z waloryzacją wynagrodzeń za roboty 

budowlane i zmianami z tego zakresu w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

W grudniu 2021 r. Białostocki Oddział reanimował swoje spotkania stacjonarne. 

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

Oddziału SKB Białystok, będące Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym na którym 

wybrano  przedstawicieli Oddziału i Delegatów SKB na kolejną kadencję. 

Po zamknięciu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbyła się część 

szkoleniowa pt.  „Ostatnie spojrzenie na Normę Pro” poświęcona kosztorysowaniu 

w tym programie, z przedstawieniem jego zaawansowanych funkcji 

i rozwiązywaniem w nim problematyki pracy. 

Z inicjatywy Zarządu SKB, zapoczątkowano regularne spotkania on-line członków 

Zarządu z Przewodniczącymi Oddziałów i Kół. Spotkania te mają na celu utrzymanie 

kontaktów z Oddziałami i Kolami, przekazywaniu w obie strony bieżących informacji 

ważnych dla Stowarzyszenia, konsultowaniu inicjatyw mających na celu jeszcze 

większe zaktywizowanie naszej organizacji i pozyskanie coraz to większej grupy 

nowych członków.  W 2021r. odbyły się już trzy takie spotkania, które z pewnością 

przyczyniły się do bardziej efektywnego działania SKB. 

5. Składki członkowskie 

Zarząd SKB zaprasza Koleżanki i Kolegów do regulacji składek członkowskich. Wyso-

kość składek jest niezmienna i wynosi 240 zł za rok. Przypominamy, że każdy członek 

Stowarzyszenia może sprawdzić poziom swoich wpłat na stronie internetowej – 

www.kosztorysowanie.pl 

6. Patronaty 
Zarząd Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w dniu 18.10.2021 roku podjął 

uchwałę nr 21/2021 w sprawie objęcia patronatem Technikum Budownictwa i Ar-

chitektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie. 

W dniu 27.10.2021 roku odbyła się uroczystość z udziałem Prezesa SKB Pana Toma-

sza Pytkowskiego i Pani Balbiny Kacprzyk – Honorowego Prezesa SKB, Dyrekcji szko-

ły, Pani Katarzyny Włodarczyk i Pani Magdaleny Majewskiej, nauczycieli przedmio-

tów zawodowych: Pani Elżbiety Lis i Pani Krystyny Kowalewskiej oraz klas III E i III ET. 

Więcej na temat tej uroczystości zamieściliśmy na stronie: www.kosztorysowanie.pl 
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II. Sprawozdanie z XII Konferencji Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych 

 
W dniach 10-11 czerwca 2021 roku odbyła się, nadawana on-line z Krajowej Szkoły Administracji 

Publicznej w Warszawie XII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, której 

tematem przewodnim był „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 

w świetle postanowień nowej ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

 

Podjęty przez SKB temat, z uwagi na wagę zagadnień i termin obowiązywania nowej ustawy Prawo 

zamówień publicznych, spotkał się z dużym uznaniem ze strony urzędów państwowych 

bezpośrednio związanych z tym obszarem tematycznym, przez co Konferencja otrzymała wsparcie 

merytoryczne ze strony: 

- Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Pana Jarosława Gowina, 

 
- Ministra Infrastruktury – Pana Andrzeja Adamczyka, 
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- Wiceministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Pani Anny Korneckiej, 

 
- Prezesa Urzędu zamówień publicznych – Pana Huberta Nowaka. 

 
Po uroczystej części Konferencji, w trakcie której zaproszeni goście podnosili wagę tematyki 

podjętej przez Stowarzyszenie i jednocześnie gratulowali członkom Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budowlanych Jubileuszu 25-lecia istnienia ich organizacji, przyszła kolej na część merytoryczną. 

Poszczególne zagadnienia po kolei omówili utytułowani i uznani wykładowcy wyższych uczelni, 

członkowie Rady Zamówień Publicznych, Rzeczoznawcy Kosztorysowi SKB, inżynierowie praktycy, 

właściciele prywatnych firm. 

Z uwagi na obchodzony przez Stowarzyszenie Jubileusz Pan dr Olgierd Sielewicz, Prezes Honorowy 

SKB, wspomniał o początkach Stowarzyszenia, okolicznościach w jakich powstawała organizacja, 

wymienił członków – założycieli, którym SKB zawdzięcza swoje istnienie. 
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Pani mgr inż. Balbina Kacprzyk, również Prezes Honorowy SKB w skrócie przedstawiła historię 

zmian, które miały miejsce w kosztorysowaniu robót budowlanych na przestrzeni ostatnich 25 lat 

i ewolucję przepisów w miarę zachodzących  przekształceń społeczno – gospodarczych w Polsce, aż 

do wdrożenia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, 

która to ustawa m.in. stanowi podstawę regulacji obszaru kosztorysowania w zamówieniach 

publicznych.  

 
Temat ten kontynuował obecny Prezes SKB, mgr inż. Tomasz Pytkowski koncentrując się na 

dzisiejszym  stanie prawnym, który ma miejsce w kosztorysowaniu robót budowlanych przy 

udzielaniu zamówień publicznych, na jutrzejszych zadaniach, które czekają środowisko 

kosztorysantów, a które będą wynikać z dostosowania przepisów wykonawczych do obowiązującej 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na przyszłych działaniach, które należałoby podjąć celem 

wypracowania narzędzi umożliwiających nowoczesne kosztorysowanie w ślad za postępującą 

cyfryzacją w budownictwie. 
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Po tym przekrojowym ujęciu problematyki kosztorysowania w przeszłości i przyszłości, dr hab. 

Andrzej Borowicz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego ze znawstwem i znaną sobie swadą przedstawił 

zarys ustawy z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2021 roku, jej główne cele, bloki tematyczne oraz nowe progi unijne mające wpływ na 

procedurę postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 

 
Znaczący obszar tematyczny związany z zawieraniem umów o roboty budowlane, który zawsze jest 

w orbicie zainteresowań kosztorysantów, przedstawiła mgr inż. Ewa Wiktorowska, członek Rady 

Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Zwróciła uwagę uczestników Konferencji na aktualne 

przepisy, które równoważą pozycję stron umowy na zasadzie wzajemnego partnerstwa, 

specyfikując jednocześnie obligatoryjne i zakazane postanowienia umowy.  
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Kolejnym obszarem tematycznym podjętym na Konferencji były zagadnienia waloryzacji. 

Rzeczoznawca kosztorysowy SKB mgr inż. Maciej Sikorski pokrótce zinterpretował przepisy 

związane z koniecznością przewidywania w umowach z terminami realizacji świadczeń powyżej 

12 miesięcy, zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz na przykładzie 

z praktyki zobrazował całą paletę uchybień, które mogą wystąpić i doprowadzić do sporu pomiędzy 

stronami przy waloryzacji wynagrodzenia.  

 
Dr inż. Jerzy Dylewski podzielił się z uczestnikami Konferencji  swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi 

opisu przedmiotu zamówienia przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane, wypunktował 

niespójności pomiędzy ustawą Prawo budowlane a ustawą Prawo zamówień publicznych w części 

dotyczącej dokumentacji projektowej, omówił rozbieżności w  definicjach, jak również 

skomentował kontrowersyjny od lat przepis ustawy Prawo zamówień publicznych, który został 

podtrzymany w nowej ustawie, związany z zakazem stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia 

znaków towarowych i nazw własnych. 
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Drugim wykładowcą, który poruszył zagadnienia niespójności pomiędzy dokumentami prawnymi 

i zawartymi w nich definicjach, był inż. Piotr Montewski, Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB, który 

podjął niełatwy temat szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane, kosztorysu 

inwestorskiego, wartości robót budowlanych i wartości zamówienia. Na zakończenie przedstawił 

przykłady najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego. 

 
Prawdziwą ucztę merytoryczną mieli uczestnicy Konferencji związani z budownictwem drogowym, 

a to dzięki wykładowi mgr inż. Tomasza Żuchowskiego p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad, który pokrótce nakreślił polskie realia przy realizacji  obiektów budownictwa 

drogowego, wskazując jednocześnie na rosnące w ostatnich miesiącach ceny materiałów 

budowlanych. 
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Zagadnienie niestabilnej sytuacji cenowej na rynku rozpoczęte przez mgr inż. Tomasza 

Żuchowskiego  kontynuował, w swoim drugim wystąpieniu Pan Maciej Sikorski, tym razem jako 

Prezes firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o., od ponad trzydziestu lat badającej rynek pod kątem cen 

i kosztów w budownictwie i czynnie wspierającej SKB. 

W tą tematykę świetnie się wpisały wyniki „Raportu o kosztach w budownictwie w latach 2016 – 

2020” opracowanego przez CAS a reprezentowanego przez Partnera Zarządzającego CAS, Pana 

Macieja Kajrukszto, które wykazały, że w okresie 2016 – 2020  doszło do znacznych zmian na rynku 

budowlanym, skutkujących wzrostem cen czynników produkcji, co z kolei przełożyło się na wzrost 

kosztu realizacji inwestycji przez generalnych wykonawców we wszystkich  analizowanych 

sektorach budownictwa. 
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Na Konferencji nie zabrakło również drugiego członka wspierającego Stowarzyszenie, a mianowicie 

OWEOB „Promocja” Sp. z o.o. z Warszawy. Prezes firmy – Pani mgr Mariola Gala-de Vacqueret 

oraz Pan mgr inż. Andrzej Wypych przedstawili szeroka ofertę wydawniczą firmy prowadzącej ryn-

kowe notowania cenowe w budownictwie.  

Jeden z ostatnich tematów konferencyjnych poświęcony był negocjacjom w budownictwie. Fani 

teorii gier mieli sposobność prześledzić schematy gier podczas wykładu dr inż. Huberta Anysza 

dotyczącego negocjacji umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą robót. 

 
Na Konferencji nie zabrakło również wstępu do tematu cyfryzacji w budownictwie i zastosowań 

w oprogramowaniach BIM przeznaczonych m.in. do projektowania modeli 3D, wizualizacji,  

zarządzania budową i koordynacji prac zespołów ludzkich na różnych etapach procesu 

inwestycyjnego. Przyszłość takiego modelowania przedstawił mgr inż. Stanisław Moryc.      

 
Podsumowując, organizatorzy Konferencji SKB podjęli niełatwy, ponieważ wielowątkowy temat 

opisu i  szacowania przedmiotu zamówienia w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, 



 

 

Strona 13 
 

która jak podkreślali występujący jest obecnie bardzo obszerna. Pomimo, że nowe przepisy mają 

w efekcie doprowadzić do wyeliminowania występujących słabości i niedomogów polskiego 

systemu zamówień publicznych, nadal zdaniem prelegentów są obszary wymagające 

unormowania,  uszczegółowienia i wyjaśnienia. Jednocześnie należy zauważyć, że termin 

Konferencji doskonale wpisał się w terminy prac nad dwoma ważnymi dla kosztorysantów 

rozporządzeniami dotyczącymi szacowania i opisu zamówień na roboty budowlane. Stąd też 

konieczność szybkiej aktualizacji tych dokumentów i dostosowania do regulacji nowej ustawy 

Prawo zamówień publicznych, jak również znowelizowanego Prawa budowlanego, przewijała się 

nieustannie w wystąpieniach referentów.  

 
Specjalne podziękowania należą się organizatorom tegorocznej konferencji, w szczególności Pani 
Renacie Niemczyk oraz ekipie z KSAP. Była to pierwsza i mamy nadzieję ostatnia wirtualna 
konferencja organizowana przez SKB. Nic nie zastąpi dyskusji plenarnej oraz  rozmów w kuluarach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Strona 14 
 

Balbina Kacprzyk 
 

III. 25 lat kosztorysowania w Polsce 
 

1. Wprowadzenie  

2. Zmiana przepisów dotyczących kalkulacji kosztów  

3. Dokumenty kosztowe w procesie inwestycji  

4. Publikacje i konferencje  

5. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania i elektronizacja  

6. Profesjonalizm osób opracowujących dokumenty kosztowe  

7. Swoboda kalkulacji cen robót budowlanych  

8. Podsumowanie  

 

1. Wprowadzenie 

Tytuł referatu ma bezpośredni związek z jubileuszem 25 lecia Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budowlanych, obchodzonym w ubiegłym roku. Zaczęło się od Założycielskiego Walnego 

Zgromadzenia Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, które odbyło się w Warszawie w dniu 

6 października 1995 r. na wniosek 22 członków - założycieli. Sąd Wojewódzki w Warszawie w dniu 

27 listopada 1995 roku zatwierdził statut i wpisał SKB do rejestru stowarzyszeń. 

W dniu 22 listopada 1995 roku Stowarzyszenie rozpoczęło legalną działalność, której celem była 

integracja środowiska kosztorysantów pracujących w jednostkach projektowania, 

przedsiębiorstwach wykonawczych i na różnych szczeblach administracji państwowej a także 

biurach kosztorysowych. Przede wszystkim jednak SKB doprowadziło do wpisu zawodu 

kosztorysanta do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod symbolem 311201 w Dzienniku Ustaw Nr 

222 poz. 1868 z dnia 20 grudnia 2002 r. 

Poza statutową pracą władz Stowarzyszenia przez 25 lat trwała również intensywna praca 

w Oddziałach i Kołach Stowarzyszenia, polegająca na łączeniu okresowych zebrań i spotkań 

z poszerzaniem wiedzy i kompetencji członków w zakresie kosztorysowania robót budowlanych. 

2. Zmiana przepisów dotyczących kalkulacji kosztów 

W ciągu 25 lat nastąpiło wiele zmian przepisów związanych z kosztami, wycenami obiektów i robót 

budowlanych. Akurat w 1995 r. nie wydano żadnego przepisu, więc przypomnę jakie obowiązywały 

w tym czasie chociaż wydane były wcześniej. 

A więc obowiązywały wtedy: 

 Ustawa o cenach z 26 lutego 1982 r. 

 Ustawa o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 r. 
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Ustawa o cenach z 26 lutego 1982 r. zawierała Art. 11. ust. 5 nakładający na sprzedawcę, przy 

uzgadnianiu ceny umownej, obowiązek przedstawienia odbiorcy, na jego wniosek, kalkulację ceny. 

W Art. 12 ust. 1 wskazywała, że kalkulacja ceny obiektów i robót budowlanych jest sporządzana na 

podstawie kosztorysu. 

Zaś w Art. 12. ust. 2. znajdowała się delegacja dla Ministra właściwego do spraw architektury 

i budownictwa do wydania rozporządzenia, jednolitego dla wszystkich jednostek gospodarczych 

w sprawie metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, w tym rodzaje kosztorysów 

i podstawy ich sporządzania. 

Na tej podstawie było wydane zarządzenie nr 21 w sprawie metod kosztorysowania obiektów 

i robót budowlanych z dnia 7 grudnia 1988 r. Była jedna zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 7 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 maja 1990 r. 

Zmiana dotyczyła stosowania dodatków. 

W zarządzeniu nr 21 były wymienione tytuły do stosowania dodatków: 

 wykonywanie robót w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, 

 wykonywanie robót w czynnych zakładach pracy lub pomieszczeniach użytkowanych, 

 pracy w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy. 

Podane były również zasady i wysokości naliczania tych dodatków, które zostały anulowane 

zarządzeniem nr 7 z dnia 8 maja 1990 r. pozostawiając ich możliwe rodzaje i wielkości do ustalenia 

umawiających się stron. 

W roku 1994 nastąpiła istotna zmiana - pojawił się "kosztorys inwestorski" opracowywany na 

podstawie odrębnych przepisów. Dlatego było wydane zarządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów 

i robót budowlanych, które uwzględniało regulacje zawarte w rozporządzeniu dot. kosztorysów 

inwestorskich w zamówieniach publicznych. 

W zarządzeniu pojawiły się takie pojęcia jak: 

 dokumentacja projektowa, 

 założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania, 

 przedmiar i obmiar. 

W zarządzeniu pominięto pojęcie "ślepego kosztorysu", a jego funkcje przejął przedmiar robót. To 

bardzo ważna zmiana, ale nie sposób nie zauważyć, że pojęcie to nadal funkcjonuje w praktyce 

kosztorysowania robót, pomimo, że nie obowiązuje od 24.08.1996 r. 

W 2001 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 

2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Obowiązywało bardzo 

krótko bo od 10 października 2001 do 12 grudnia 2001 r. Wprowadzono w nim zmiany wynikające 

z nowelizacji ustawy o cenach oraz zgłaszane przez środowiska kosztorysantów uwagi i propozycje 

dotyczące: 
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 anulowania „urzędowej bazy normatywnej” stanowiącej dotychczas podstawę kalkulacji 

kosztorysowej metodą szczegółową, 

 dostosowania do obowiązującego dla zamówień publicznych rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

 wprowadzenia dodatkowych i doprecyzowania dotychczasowych definicji, uproszczenia za-

sad opracowania kosztorysów i dostosowania do warunków rynkowych. 

Rozporządzenie wprowadzało przede wszystkim: 

 nowe lub zmienione definicje dot. katalogów, dokumentacji projektowej, stwiorb, przed-

miaru i obmiaru robót (w przedmiarze obowiązek ujęcia obliczeń ilości ustalonych jedno-

stek), założeń i danych wyjściowych do kosztorysowania oraz kosztów pośrednich, 

 zmienione formuły kalkulacyjne m.in. wprowadzenie zasady, jak w kosztorysie inwestor-

skim dla zamówień publicznych, że koszty zakupu są uwzględniane w cenach materiałów, 

 rodzaje kosztorysów, Rozporządzenie nie dotyczyło kosztorysów inwestorskich lecz wyłącz-

nie kosztorysów opracowywanych przez wykonawców robót dla potrzeb kalkulacji ceny. 

 nowe postanowienia dot. wyłączenia materiałów, wyrobów i urządzeń z kosztorysu. Było to 

ostatnie rozporządzenie ustalające metody sporządzania kosztorysów wykonawców robót 

dla potrzeb kalkulacji ceny. 

Wydana ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (dalej UoZP) jednoznacznie 

określała, że roboty budowlane są to roboty w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane należało ustalić na podstawie 

kosztorysu inwestorskiego (Art. 35 ust. 2a.). 

Na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. wydane były w kolejnych latach: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego określało: 

 średnie ceny jednostkowe robót ogłaszane co kwartał w informatorach Ministra Go-

spodarki Przestrzennej i Budownictwa 

 katalogi scalonych nakładów rzeczowych wydawane przez MGPiB, 

 ceny i stawki kosztorysowe ogłaszane co kwartał w informatorach Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 

 zysk 5% od (R,M,S) i narzuty kosztów pośrednich - załącznik nr 1 do rozporządzenia 
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 załącznik nr 2 zawierający wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji nieuwzględniających 

w kosztorysie. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego określało: 

 ceny jednostkowe robót, kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, stawki, narzuty. 

 załącznik zawierający wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji nieuwzględnianych w kosz-

torysie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego określało: 

 ceny jednostkowe robót, kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, ceny, stawki i narzu-

ty. 

Kosztorys inwestorski z uwzględnieniem art. 32 ust. 4 oraz art. 33 ust. 2 Pzp obejmuje wartość 

wszystkich robót budowlanych określonych dokumentacją projektową, łącznie z wartością 

wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania. 

Należy także przypomnieć przepisy dotyczące bazy normatywnej. 

W kolejnych nowelizacjach wprowadzono zmiany: ustawą z 26 maja 1988 r. dodano w art. 12 ust 3, 

że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może upoważnić organy administracji państwowej do: 

1) określenia zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów 

i robót budowlanych. 

2) opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych. 

W Zarządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 katalogi 

oznaczały: 

 katalogi nakładów rzeczowych (KNR), 

 katalogi scalonych nakładów rzeczowych (KSNR), 

 opracowane i wydane przez właściwych Ministrów na podstawie odrębnych przepisów. 

Wykazy powszechnie obowiązujących Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR) oraz 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) jako Załączniki do Zarządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów 

i robót budowlanych - przestały obowiązywać po wejściu nowelizacji ustawy o cenach z 22 

grudnia 2000 r. - tj. od 30 marca 2001 r. 

Warto także wspomnieć o innym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 23 marca 1998 r., w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji 

cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty 

najkorzystniejszej. W świetle tego rozporządzenia Zamawiający, udzielając zamówienia na roboty 

budowlane był zobowiązany do przekazania Ministerstwu kopię oferty najkorzystniejszej oraz jej 

kalkulację a także, na specjalnym formularzu, informacje cenowe z postępowania. Informacje te 
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wraz z kopią oferty należało przesłać listem poleconym najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zawarcie umowy(!). 

Następnie ukazało się zaktualizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych 

z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane i kopii oferty najkorzystniejszej. 

Celem obydwóch rozporządzeń było pozyskanie danych do opracowania informacji cenowych, 

które były zawarte w publikowanych rozporządzeniach na podstawie UoZP: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 

określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września r. 

w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budow-

lanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jed-

nostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego. 

Od 18 maja 2004 r. za sprawą rozporządzenia w sprawie kosztorysu inwestorskiego wykorzystanie 

danych z zawartych umów scedowano na zamawiających, którzy mogą je wy-korzystać do 

opracowywania kosztorysów inwestorskich. Czy tak się dzieje? Raczej tylko dla potrzeb analiz 

wewnętrznych Zamawiających, natomiast w kosztorysach inwestorskich wykorzystuje się dane 

z publikowanych informatorów przez komercyjnych wydawców oraz z cenników handlowych 

producentów i dostawców. 

Zestawienie wydawanych informatorów jest w Załączniku nr 3. 

Rok 2004 był bardzo ważny z uwagi na ustawę z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych 

(dalej Pzp) i wydane na jej podstawie dwa rozporządzenia: 

 Rozporządzenie 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; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbio-

ru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Roboty w rozumieniu wprowadzonej ustawy Pzp oznaczały wykonanie robót budowlanych 

w rozumieniu ustawy prawo budowlane, a także zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

Tę definicję zmieniono za sprawą kolejnych nowelizacji ustawy. 

Spowodowało to niespójność ustawy i rozporządzeń, które nie zmieniły się przez te 17 lat. 
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Na ten temat odbyło się wiele konferencji i napisano wiele artykułów więc tę problematykę 

pominę, zwracając jedynie uwagę, że roboty budowlane w ustawie mają specjalne uregulowania 

i pojęcie robót budowlanych w ustawie Pzp nie jest tym samym w rozumieniu prawa budowlanego. 

Natomiast przypomnę, że w tych dwóch rozporządzeniach są dwie definicje przedmiaru robót, 

jedna definiująca przedmiar jako element dokumentacji projektowej (rozp. z dnia 02.09.2004 r.), 

druga określająca przedmiar jako podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego (rozp. 

z dnia 18.05.2004 r.). 

Ponadto w przypadku przedmiaru robót jako elementu dokumentacji szczegółowo wskazano: 

 podział na grupy zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, 

 możliwość zastosowania indywidulanej systematyki, 

 w każdej pozycji wskazania numeru specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych, 

 nie ujmowanie robót tymczasowych, 

 co ma zawierać dokument czyli kartę tytułową, działy i tabele przedmiarowe, z określonymi 

informacjami w pozycjach. 

Roboty podstawowe zdefiniowano jako minimalny zakres prac, które są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz odpowiadają przyjętemu stopniu scalenia robót. 

Można jednoznacznie podsumować, że przepisy te dały dużą swobodę zamawiającym a praktycznie 

kosztorysantom w opracowywaniu przedmiarów i kosztorysów, szczególnie w zakresie ustalania 

stopnia agregacji robót i cen jednostkowych. 

Jedynym ograniczeniem są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które powinny 

wskazywać zasady obliczania ilości robót, a także sposób rozliczania robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 

W przypadku kosztorysu inwestorskiego jego rolę ograniczono do podstawy określenia wartości 

zamówienia na roboty budowlane. 

Przy omawianiu kosztów inwestycji budowlanych nie powinniśmy pominąć rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 

z budżetu państwa (Dz.U. Nr 120, poz. 831) oraz w przypadku korzystania ze współfinansowania 

przedsięwzięcia ze środków unijnych, podawanych we wniosku aplikacyjnym o współfinansowanie, 

z którego wynika obowiązek określenia Wartości Kosztorysowej Inwestycji, która to wartość jest 

traktowana jako baza do porównania podczas rozliczeń przedsięwzięcia. 

W przepisach tego rozporządzenia nie podano jak obliczać tę wartość, określoną skrótowo jako 

WKI, jakie przyjąć zasady takich obliczeń, a także co ma być ich podstawą. 

W okresie tych czternastu lat były 3 nowelizacje rozporządzenia, zmieniające rodzaje dokumentów 

(szacunkowy łączny koszt inwestycji, wartość kosztorysowa inwestycji), pozostawiając swobodę 

obliczania wartości kosztorysowej inwestycji, natomiast układ 7 grup kosztów pozostał 

niezmieniony. 
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3. Dokumenty kosztowe w procesie inwestycji 

Dokumenty kosztowe opracowywane są w procesie inwestycyjnym od „pomysłu” do rozliczenia 

inwestycji, a nawet w całym cyklu „życia” obiektów. Przy czym nie ma jednolitych, ustalonych zasad 

opracowywania i definicji tych dokumentów. Właściwie duża rola jest dla inwestorów 

i zamawiających. 

Poniżej zestawienie z wskazaniem obowiązujących przepisów o ile można je przywołać. 

BUDŻET INWESTYCJI WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA CENA ROBÓT 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869) 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 
dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 
1843). Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 19 
września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze 
zmianami) 

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i 
usług  (Dz.U.2014 poz. 915)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 
12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i 
trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa 
   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
Rozporządzenie 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. nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) 
Obowiązuje od 23 czerwca 2004 r. do 31 
stycznia 2021 r. 

Cena - wartość wyrażona w 
jednostkach pieniężnych, którą 
kupujący jest obowiązany zapłacić 
przedsiębiorcy za towar lub usługę, 
w cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług 
Brak przepisów, mogą być 
wykorzystane: 

 Uzgodnione między stronami 
zasady ustalenia ceny 

 Publikacje  

 Zamówienia publiczne:  
Postanowienia SWZ „sposób 
obliczenia ceny” 

 Umowa  

Szacunkowy łączny koszt inwestycji – łączny 
koszt inwestycji ustalony na podstawie 
wskaźników określonych w ogólnodostępnych 
opracowaniach lub na podstawie kosztów 
zrealizowanej inwestycji o podobnej 
złożoności; 
 wartość kosztorysowa inwestycji budowlanej 
(WKI) – określa się za pomocą wskaźników 
cenowych lub na podstawie kosztorysów 
inwestorskich w układzie następujących  grup 
kosztów:    
Grupa 1 - pozyskanie działki budowlanej, 
Grupa 2 - przygotowanie terenu i przyłączenia 
obiektów do sieci, 
Grupa 3 - budowa obiektów podstawowych, 
Grupa 4 - instalacje, 
Grupa 5 - zagospodarowanie terenu i budowa 
obiektów pomocniczych, 
Grupa 6 - wyposażenie, 
Grupa 7 - prace przygotowawcze, projektowe, 
obsługa inwestorska oraz ewentualnie 
szkolenia i rozruch. 

Kosztorys inwestorski Planowane koszty 
robót 
budowlanych i 
planowane koszty 
prac 
projektowych 

Kosztorysy nazwane w zależności 
od funkcji i celu 
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4. Publikacje i konferencje 

W związku z zaistniałą sytuacją po 2001 r. pojawiły się publikacje, które miały stanowić wzorce do 

wykorzystania zamiast wydanego w dniu 13 lipca 2001 r. Rozporządzenia. Są to następujące 

publikacje: 

3) Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych, Ogólne zasady i wzorce kosztoryso-

wania - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowla-

nego, Warszawa, grudzień 2001; 

4) Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 

Warszawa, 2005; 

5) Środowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych -"MET-KOSZT-BUD" "OR-

GBUD" Spółka z o.o. Warszawa, 2001; 

6) Regulamin POLCEN, Wydawnictwo POLCEN, Warszawa, 2002; 

7) Metody kosztorysowania robót budowlanych, WACETOB, PZiTB Warszawa, 2008. 

W 2003 r. wydano Środowiskowe Zasady Obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji 

Budowlanych, wraz z Izbą Projektowania Budowlanego w związku z tym, że w przepisach nie 

wskazano metod poza określeniem konieczności opracowania programu inwestycji, w którym 

trzeba było określić wartość kosztorysową inwestycji w ujęciu 7 grup kosztów i brakiem w tej 

regulacji powiązania z ustawą Prawo budowlane oraz sprecyzowania podstaw merytorycznych 

ustalenia programu inwestycji i wartości kosztorysowej inwestycji. 

Od chwili wejścia w życie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, 

Stowarzyszenie przy udziale przedstawicieli firm prowadzących działalność w obszarze 

kosztorysowania m. innymi "ORGBUD-SERWIS" Poznań, "PROMOCJA" Warszawa, "WACETOB" 

Warszawa oraz w konsultacji z Departamentem Architektury i Budownictwa Ministerstwa 

Infrastruktury, w październiku 2005 roku wydało Polskie Standardy Kosztorysowania Robót 

Budowlanych. Publikacja ta wpisała się w środowisko, jest przywoływana w publikacjach, 

informatorach cenowych i umowach. Stanowi źródło definicji, metod kosztorysowania i gotowych 

formularzy. Pod koniec 2017 r. ukazało się II wydanie Standardów. Wymienić można najważniejsze 

zmiany w drugim wydaniu, a mianowicie zaprezentowano dodatkową formułę kosztorysowania 

nazwaną "formułą kosztów jednostkowych", agregację robót i aspekty elektroniczne 

kosztorysowania. 

Spośród wydawnictw poświęconych zagadnieniom kosztowym możemy wymienić wydawnictwa 

cykliczne w postaci papierowej takie jak: 

 miesięcznik "Ceny, Zamawianie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych" wydawany przez 

Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB-u – Warszawa – od roku 1982, 

w którym poza informacjami cenowymi, są także wyjaśnienia i opinie w sprawach kalkulacji 

kosztorysowej robót budowlanych i w sprawach zamówień publicznych, podatku VAT, pro-

blematyka przetargów i kontraktów na roboty budowlane, przykłady orzecznictwa Krajowej 

Izby Odwoławczej, 
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 BCB - Biuletyn Cenowy Budownictwa wydawany przez ORGBUD-SERWIS z Poznania, w któ-

rym zamieszczane są stawki robocizny kosztorysowej i narzuty - w przekroju ogólnokrajo-

wym, a także w podziale na województwa i miasta, również wskaźniki regionalne do cen 

robót, artykuły problemowe związane z kosztorysowaniem oraz z regulacjami prawnymi na 

obszarze budownictwa, informacje o ciekawych pozycjach wydawniczych. 

 miesięcznik "Licz i Buduj" był wydawany przez Promocję Warszawy od stycznia 1996 do 

grudnia 2012 roku z artykułami dot. kosztorysowania. 

Są także wydawnictwa w postaci elektronicznej. 

 "Raport SEKOCENBUD", publikacja on line (portal internetowy) zawierająca informacje do-

tyczące szeroko rozumianej tematyki kosztów w budownictwie, informacje w zakresie:  

cen i kosztów, zasad kosztorysowania, zmian przepisów prawa związanych z prowadzeniem 

działalności budowlanej, nowych technologii, wydarzeń związanych z branżą budowlaną. 

W raporcie publikowane są informacje o nowościach w wydawnictwach systemu SEKO-

CENBUD oraz wyjaśnienia ekspertów dotyczące zagadnień kosztorysowania. 

 "Buduj z Głową" wydawany w postaci elektronicznej na CD oraz on line wraz z aktualiza-

cjami oprogramowania, artykułami problemowymi dotyczącymi zamówień publicznych wy-

jaśnieniami i opiniami, komentarzami do aktualnych przepisów firmy Athenasoft od 2003 r. 

(w latach 2000-2003 Abonament).  

Konieczne wydaje się przypomnienie o Projekcie celowym w 2004 r. pn."Krajowy System Za-

rządzania Budowlanymi Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi". Opracowany system miał stano-

wić rekomendowany inwestorom publicznym wzorzec postępowania w zarządzaniu projektem 

rozumianym jako budowlane przedsięwzięcie inwestycyjne czyli niepowtarzalne złożone dzia-

łanie o określonym czasie rozpoczęcia i zakończenia, podejmowane za pomocą specjalnych 

metod, narzędzi i technik w celu wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej 

usługi dla osiągnięcia zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami, w tym z ograniczeniami 

odnoszącymi się do czasu, kosztów i zasobów. Działania zarządcze w procesie inwestycyjno-

budowlanym powinny obejmować zgodnie z systemem także zarządzanie kosztami przedsię-

wzięcia, zaproponowano w nim następujące procedury: 

 ZPKP10 Planowanie zasobów 

 ZPKP20 Wstępne Zestawienie Nakładów Inwestycyjnych 

 ZPKP30 Zestawienie Nakładów Inwestycyjnych 

 ZPKP40 Wstępne Zestawienie Kosztów Inwestycji 

 ZPKP50 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji 

 ZPKP60 Kosztorys Inwestorski 

 ZPKP70 Budżetowanie kosztów 

 ZPKP80 Kontrola kosztów 

 ZPKP90 Rozliczenia i płatności. 
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Można także przypomnieć zaproponowane w Systemie przykładowe wielkości rezerwy na pokrycie 

błędu oszacowania planowanych kosztów inwestycji: 

 30% w analizach związanych z badaniem celowości przedsięwzięcia, 

 20% w analizach związanych ze wstępnym badaniem wykonalności przedsięwzięcia i z usta-

laniem wstępnych założeń przedsięwzięcia, 

 15% w analizach związanych z badaniem wykonalności przedsięwzięcia i ustalaniem nie-

przekraczalnego kosztu realizacji wybranego wariantu przedsięwzięcia w podstawowych 

założeniach przedsięwzięcia. 

Zaś na pokrycie błędu oszacowania prognozowanych kosztów robót: 

 10% w analizach kosztów w etapie dokumentacji wstępnej, 

 5% w analizach kosztów w etapie dokumentacji podstawowej. 

Dla kosztorysantów, zamawiających i wykonawców jest także oferta konferencji szkoleniowych 

zawsze wpisujących się w aktualną problematykę. 

W latach 1996-2007 konferencje były organizowane przez Stowarzyszenie wspólnie z Warszawskim 

Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego WACETOB oraz do 2004 roku Krajowym Związkiem 

Pracodawców Budownictwa w Częstochowie. Od 2009 roku SKB organizuje konferencje 

samodzielnie, obecnie to już 12-ta. 

Także co roku jesienią odbywają się konferencje w Ciechocinku organizowane przez firmę Promocja 

Sp. z o.o. związane z tematyką zamawiania i kosztorysowania robót budowlanych. 

Oprócz konferencji odbywa się coraz więcej warsztatów organizowanych przez poszczególne 

Oddziały terenowe Stowarzyszenia, gdzie uczestnicy mają możliwość dyskusji i prze-prowadzenia 

ćwiczeń z tematyki wycen robót budowlanych. 

5. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania i elektronizacja 

W zarządzaniu kosztami przedsięwzięcia niezbędne jest wykorzystanie komputerowego 

wspomagania. 

Programy kosztorysowe to coraz sprawniejsze i bardziej przyjazne narzędzia dla wszystkich 

opracowujących kosztorysy na każdym etapie. Użytkownicy wymagają, żeby programy były 

intuicyjne i dawały coraz więcej możliwości porównywania, analiz, wariantowania, ale też zwracają 

uwagę na powiązanie z podstawami i metodami kosztorysowania. Odpowiedzialność kosztorysanta 

jest taka sama niezależnie, z jakiego narzędzia korzysta. Znajomość i umiejętność obsługi 

programów kosztorysowych nie oznacza umiejętności kosztorysowania. Należy połączyć wiedzę 

w zakresie projektowania i technologii robót budowlanych wraz ze znajomością kosztorysowania 

i obsługi programu. Użytkownik programu powinien znać algorytm obliczeń. Szkolenie 

z oprogramowania przyśpiesza wdrożenie programu a także pozwala w pełni wykorzystać 

zaawansowane opcje programów i przede wszystkim uniknąć błędów w przygotowaniu 

kosztorysów. Powszechna forma elektroniczna dokumentacji projektowej stwarza konieczność 
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znajomości programów CAD-owskich również przez kosztorysantów. W przypadku propozycji 

wariantu technologii - istotna jest możliwość przedstawiania kosztu w kilku wariantach i jak one 

wpłyną na ostateczną wartość przedsięwzięcia. 

Na etapie rozliczania budowy nabierają znaczenia możliwości rejestrowania zmian, które są 

widoczne a nowa wartość robót po uwzględnieniu wprowadzonej weryfikacji zostanie obliczona 

automatycznie. Opcja ta może być wykorzystana przez członków zespołu inspektorów nadzoru ds. 

kosztów. Kolejna możliwość to rozliczenia robót w okresach rozliczeniowych, pozwalające określić 

ile robót wykonano, a ile pozostało do wykonania. 

Warte przypomnienia jest przyznanie 27 czerwca 2003 r. przez SKB Rekomendacji Jakości 

programowi Rodos v.6 firmy Koprin z Koszalina. Przeprowadzona przez Komisję SKB procedura 

badania możliwości programu zapoczątkowała wymuszenie na producentach i użytkownikach 

zwrócenia uwagi na algorytmy obliczeń i dostosowanie ich do metod kalkulacji. Niestety ciągle 

wiele pozostaje do zrobienia przez producentów oprogramowania, aby w pełni można było uzyskać 

wartość kosztorysową zgodnie z przepisami i standardami. 

Obecnie przepisy w procesie inwestycji wymagają aby dokumentacja projektowa i kosztowa była 

sporządzona i przekazana w postaci papierowej, co wynika z przepisów wykonawczych do ustawy 

Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. Niezależnie od 

niedostosowanych przepisów wykorzystywane są profesjonalne narzędzia informatyczne zarówno 

do projektowania jak i kosztorysowania. Trzeba podkreślić, że zamawianie dokumentacji 

projektowej i kosztorysów przez publicznych zamawiających powinno uwzględniać przyszłe 

zamawianie robót budowlanych. 

W opisie przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową, mając na względzie przyszłe 

wykorzystanie dokumentacji projektowej i STWiORB, zamawiający powinien przy zamawianiu wziąć 

pod uwagę postać elektroniczną, a więc opisać: wymagania dla formatów plików, nośnik na którym 

ma być przekazana i sposób jej przekazania. 

Ważnym zagadnieniem jest, czy wymagamy plików w formatach edytowalnych i nieedytowalnych 

oraz natywnych (natywny to format tworzony przez konkretny program). 

Przekazując wykonawcy pliki przedmiarów robót z programów kosztorysowych powinni zwrócić 

szczególną uwagę czy informacje w ich zawarte nie naruszają art. 29 ust 3 ustawy Pzp. 

Obecnie nie ma wspólnego formatu wymiany danych kosztorysowych. Niestety mimo wielu 

podejmowanych prób przez kolejne zarządy SKB nie udało się do dzisiaj wypracować wspólnego 

formatu. Oczywiście wymiana danych funkcjonuje, ale nie we wszystkich programach, 

a funkcjonujące formaty danych nie mogą być uznane jako nie naruszająca zasad konkurencyjności. 

6. Profesjonalizm osób opracowujących dokumenty kosztowe 

Jak już napisałam na wstępie zawód kosztorysanta został wpisany do Klasyfikacji Zawodów 

i Specjalności w grudniu 2002 r. Jest także jednym z 300 zawodów w Polsce, dla których 

opracowano standardy kompetencji zawodowych. 
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Jak podano w standardach kompetencji zawodowych - kosztorysant sporządza kosztorysy 

budowlane dla określenia wartości nakładów poniesionych na wykonanie inwestycji, obiektu lub 

danego rodzaju robót, harmonogramy oraz rozlicza koszty inwestycji budowlanych, a także umie 

sporządzać inne opracowania kosztowe występujące procesie inwestycyjnym. 

Według Standardów kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie kosztorysanta budowlanego 

niezbędne jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego technicznego. Absolwenci 

legitymują się kwalifikacjami zawodowymi w zawodach technik budownictwa 311204, technik 

drogownictwa 311206, technik dróg i mostów kolejowych 311207. Od 01.09.2012 roku w tych 

zawodach wydzielono kwalifikację "K.3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie 

dokumentacji przetargowej". Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i kwalifikacje są 

następujące: 

 311 204 Technik budownictwa BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz 

sporządzanie kosztorysów 

 311 216 Technik budowy dróg - BUD.15 Organizacja robót z wiązanych z budową i utrzy-

maniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów 

 311219 Technik robót wykończeniowych w budownictwie BUD.25 Organizacja, kontrola 

i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych 

 311302 Technik budownictwa kolejowego - TKO.04. Organizacja robót związanych z budo-

wą i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania. 

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: 

 BUD - BRANŻA BUDOWLANA, 

 TKO - BRANŻA TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Kwalifikację zawodową można uzyskać ucząc się w technikum lub na kursie kwalifikacyjnym 

i potwierdzić zdając egzamin zawodowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Centralną 

Komisją Egzaminacyjną, podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej. Do pracy w zawodzie 

kosztorysanta przygotowywani są również absolwenci technikum: budownictwa wodnego, 

urządzeń sanitarnych, renowacji architektury oraz szkół wyższych inżynierskich w obszarze 

budowlanym. 

Osoba rozpoczynająca pracę w zawodzie kosztorysanta jest zatrudniana na stanowisku młodszego 

specjalisty do spraw kosztorysowania. Najlepiej gdyby współpracowała z doświadczonym 

kosztorysantem - specjalista nabywa doświadczenia i staje się samodzielnym pracownikiem.  

 

W przypadku nabycia doświadczenia zawodowego i/lub ukończenia studiów wyższych, na kierunku: 

architektura, budownictwo, inżynieria środowiskowa, energetyka lub pokrewnych istnieje 

możliwość dalszego awansowania np. kierownika zespołu/ działu kosztorysów lub rozpoczęcia 

działalności gospodarczej. 
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W Standardach kompetencji podano także, że dodatkowe kwalifikacje w zawodzie kosztorysanta 

można uzyskać w Stowarzyszeniu Kosztorysantów Budowlanych, które nadaje po spełnieniu 

określonych warunków oraz zdaniu egzaminu - uprawnienia Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB. 

W dniu 5 grudnia 1996 r. zarząd Stowarzyszenia uchwalił Kodeks Rzeczoznawcy SKB, znowelizowany 

w 1999 roku, a w dniu 12 lutego 1997 roku powołał Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców, której 

zadaniem jest m. in. organizowanie kursów specjalistycznych kończących się komisyjnym 

egzaminem. Na koniec 2019 roku oficjalnie działających Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB 

wpisanych do Rejestru, publikowanego na stronach internetowych Stowarzyszenia było 230 osób, 

a w ciągu 23 lat nadano uprawnienia 480 osobom. 

Ale kosztami i kosztorysowaniem nie zajmują się tylko kosztorysanci. To także przedstawiciele 

inwestorów, zamawiających, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru i projektanci. To jest 

kilkadziesiąt tysięcy osób w skali kraju, nawet biorąc pod uwagę, że tylko część z nich korzysta 

z programów do kosztorysowania można powiedzieć, że jest to duża grupa zawodowa. 

W uzupełnieniu dodam, że w Prawie budowlanym zagadnienia związane z tematyką kosztową są 

wymienione tylko dwa: do dokumentacji budowy zalicza się książkę obmiaru oraz do 

podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m. in.: potwierdzanie 

faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie 

rozliczeń budowy. 

Przypominając konferencję SKB w dniu 19 marca 2015 r. mówiłam, że kosztorysant to zawód 

przyszłości - hasło nadal jest aktualne. Czekają nas nowe wyzwania m. in. zarządzanie kosztami 

w całym cyklu życia obiektów oraz przygotowanie procedur kosztorysowania w procesie BIM. 

7. Swoboda kalkulacji cen robót budowlanych 

W Zarządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 katalogi 

oznaczały: katalogi nakładów rzeczowych (KNR), katalogi scalonych nakładów rzeczowych (KSNR), 

opracowane i wydane przez właściwych Ministrów na podstawie od-rębnych przepisów. Wykazy 

powszechnie obowiązujących Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR) oraz Katalogów 

Nakładów Rzeczowych (KNR) jako Załączniki do Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 

budowlanych - przestały obowiązywać po wejściu nowelizacji ustawy o cenach z 22 grudnia 2000 r. 

- tj. od 30 marca 2001 r. 

Zgodnie z tą nowelizacją skreślony został bowiem m. in. art. 12. ust. 3. Ustawy o cenach, że Rada 

Ministrów w drodze rozporządzenia może upoważnić organy administracji państwowej do 

określenia zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych. 

W obszarze zamówień publicznych obowiązywało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego. Zobowiązywało ono zamawiających do przyjmowania za pod-stawę sporządzania 

kosztorysów inwestorskich: 
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kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (KNNR-ów). 

Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, były wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r., w sprawie kosztorysowych norm 

nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla 

potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

Powyższe rozporządzenie wprowadzało obowiązek stosowania: 

 załącznika nr 1 (tomy I, II, III i IV) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (KNNR), 

 załącznika nr 2 (tom V) ceny jednostkowe robót budowlanych, 

 załącznika nr 3 (tom V) ceny czynników produkcji. 

W tym czasie ogłoszono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, wskazujące dalej obowiązek 

stosowania KNNR. 

Straciło moc na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku, a tym 

samym przestały obowiązywać Kosztorysowe Katalogi Nakładów Rzeczowych. 

Dodać także należy, że obecnie nie obowiązują żadne regulacje dotyczące opracowywania 

kosztorysów budowlanych, poza obszarem zamówień publicznych. Stało się tak po wejściu w życie 

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Do 12 grudnia 2001 r. obowiązywało Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Rozporządzenie określało: jednolite dla wszystkich 

jednostek gospodarczych metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, w tym rodzaje 

kosztorysów: 

1) ofertowy, 

2) zamienny, 

3) powykonawczy 

i podstawy ich sporządzania. 

Rozporządzenie ustalało, że przy sporządzaniu przedmiaru lub obmiaru robót należy kierować się 

przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony 

publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Kosztorysy należy 

opracowywać metodą kalkulacji: uproszczonej lub szczegółowej. Ceny jednostkowe materiałów 

przyjmuje się łącznie z kosztami zakupu. 

W obszarze zamówień publicznych obowiązuje tylko Rozporządzenie z 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. 

Sposoby kalkulacji cen robót budowlanych z reguły określane są przez inwestora zamawiającego te 

roboty. W przypadku zamawiających obowiązanych do zamawiania robót zgodnie z ustawą prawo 
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zamówień publicznych - sposób ustalenia ceny oferty muszą oni określić w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (obecnie SWZ). 

Od 2001 r. nie obowiązują urzędowe zbiory nakładów rzeczowych R, M, S w postaci katalogów 

(KNR, KNP, ZKNR……) oraz przepisy dotyczące kosztorysowania poza zamówieniami publicznymi. 

Katalogi wydawane są przez firmy komercyjne i nie są powszechnie dostępne we wszystkich 

programach kosztorysowych! W latach 2000 – 2019 wydano ponad 160 Katalogów Nakładów 

Rzeczowych. Niestety wydawane KNR obejmują konkretne technologie, natomiast brakuje 

zaktualizowanych katalogów na roboty mostowe, kolejowe, roboty ziemne. Ma to wpływ na 

sporządzenie kalkulacji cenowych, gdyż korzystanie z dawno wydanych katalogów nie 

odzwierciedla stosowanych materiałów i sprzętu oraz nakładów czasowych. Trzeba zatem dla wielu 

robót dokonać modyfikacji lub opracować analizę indywidualną nakładów rzeczowych, pamiętając 

o ograniczeniach we wprowadzaniu zmian przy korzystaniu ze zbiorów nakładów w katalogach ze 

względu na porównywalność kalkulacji ale także na prawa autorskie wydawców. 

Pominę omówienie kosztorysu inwestorskiego, sporządzanego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. metodą kalkulacji uproszczonej, a kalkulacje 

szczegółowe są stosowane tylko dla potrzeb obliczenia ceny jednostkowej roboty podstawowej 

(pozycji kosztorysowej). 

Osobnym zagadnienie jest sporządzanie kosztorysów przez wykonawców, dla których nie 

obowiązują żadne przepisy. Można wskazać, że w przypadku kosztorysu ofertowego może być to 

sposób obliczenia ceny oferty zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub też postanowienia 

umowy dla potrzeb sporządzania kosztorysów ofertowych na roboty zamienne i dodatkowe lub też 

kosztorysy zamienne i powykonawcze dla potrzeb rozliczenia robót wykonywanych w ramach 

umowy. Jednak obserwując chociażby dokumentacje przetargowe można stwierdzić, że 

Zamawiający zapominają, że brakuje przepisów odnośnie kalkulacji i rodzajów kosztorysów. 

Ogólnie można stwierdzić, że mamy przez ostatnie 25 lat dwie metody kalkulacji: uproszczoną 

i szczegółową. 

Jak wiemy metoda kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu wartości kosztorysowej jako sumy 

iloczynów ilości robót i cen jednostkowych tych robót, zaś metoda kalkulacji szczegółowej to 

obliczenie wartości jako sumy iloczynów: ilości robót z wykorzystaniem jednostkowych norm 

zużycia czynników produkcji i ich cen jednostkowych oraz narzutów. 

Zmieniały się natomiast zasady wykorzystania, nazewnictwo i wzory. 

 

Do istotnych zmian należy zaliczyć: 

 ponumerowane formuły kalkulacji szczegółowych, zastąpione obecnie wprowadzonymi 

w Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych i Polskich Standardach Kosztorysowania 

Robót Budowlanych nazwami metod kalkulacji szczegółowych: formuła ceny jednostkowej, 

formuła kosztów jednostkowych i formuła kosztów bezpośrednich, 
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 w kosztorysie inwestorskim od 2004 r., obowiązkowa jedna metoda kalkulacji uproszczo-

nej, a kalkulacja szczegółowa tylko dla potrzeb opracowania cen jednostkowych, 

 wartość kosztorysowa - nie obejmuje VAT (w przypadku kosztorysu inwestorskiego) oraz 

cena wraz z VAT (w przypadku kosztorysu ofertowego); 

 koszty zakupu ujęte w cenach materiałów, 

 koszty pośrednie liczone metodą wskaźnikową, gdzie podstawą jest suma kosztów roboci-

zny i pracy sprzętu, 

 zysk obliczony na podstawie zasad ustalonych w założeniach (w przypadku kosztorysu in-

westorskiego). 

W ustawie Prawo zamówień publicznych występuje prawie zawsze łącznie "cena lub koszt". 

W ustawie nie zdefiniowano pojęcia "koszt", pojawia się natomiast np. w przypadku, gdy mowa 

o kryterium kosztu, że kryterium kosztu można określić z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu 

życia. Minister Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie wykonawcze z dnia 11 lipca 2018 r. 

w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji 

o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji." 

Pojęcie rachunku kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost - LCC) obejmującego koszty ponoszone 

w czasie cyklu życia produktu, usługi lub roboty budowlanej, wykorzystuje się m.in. jako jedną 

z kategorii certyfikacji budownictwa zrównoważonego. 

8. Podsumowanie 

W ciągu ostatnich 25 lat nastąpiło bardzo dużo istotnych zmian, nawet trudno je wszystkie opisać 

w jednym referacie. Starałam się przypomnieć jaką drogę przeszliśmy od regulacji 

i kosztorysowania polegającego na korzystaniu z publikowanych nakładów oraz cen i wykonywania 

stosownych obliczeń rachunkowych aż do swobody kosztorysowania dającej twórcze możliwości 

kalkulacji cen zarówno dla potrzeb szacowania jak i ofertowania. 

Nie oznacza to, że nie mamy problemów z właściwymi kalkulacjami, które powinny odzwierciedlać 

rzeczywiste koszty. 

Często kosztorysy inwestorskie są krytykowane, że wartość kosztorysowa jest nieprawidłowa. Ale 

też podstawą do opracowania kosztorysu inwestorskiego jest dokumentacja projektowa, STWiORB 

oraz ceny jednostkowe. Jednym z powodów jest niedostrzeganie w harmonogramach 

przygotowania dokumentacji projektowej i kosztowej czasu na przygotowanie przedmiaru 

i kosztorysu. Są to dokumenty, które powinny być przygotowywane na podstawie projektów: 

budowlanego, wykonawczych i STWiORB a nie opracowywane równolegle. Z całą pewnością 

przedmiary i kosztorysy będą zawierały błędy, powinien być bowiem przewidziany czas na 

opracowania kosztowe, po zakończeniu procesu projektowego. 

Kosztorys inwestorski dla potrzeb szacowania wartości zamówień powinien być opracowany na 

podstawie rozporządzenia dla ściśle określonego celu. Nie może i nie musi być podstawą do kwoty 

przeznaczonej na realizację zamówienia. Można wskazać wiele naruszeń obowiązującego rozporządzenia. 
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Doświadczenia i problemy mogą być wzięte pod uwagę przy opracowywaniu nowych rozporządzeń, 

które będą wydane na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. 

Potrzebni są i będą wysokiej klasy specjaliści ds. kosztów, często nazywani kosztorysantami do 

obliczania kosztów, weryfikacji i ewaluacji całego budowlanego procesu inwestycyjnego od analiz 

potrzeb i wymagań, poprzez szacowanie, ofertowanie i rozliczenia inwestycji, a nawet w całym 

cyklu życia. Członkowie SKB, w szczególności Rzeczoznawcy Kosztorysowi są przygotowani do 

czekających zadań, a kosztorysant to naprawdę zawód przyszłości. 

Załącznik nr 1 
KOSZTORYS INWESTORSKI 

Ustawa Dz. U. 
data 

opublikowania 
obow. od obow. do tytuł 

Ustawa z dnia 10 
czerwca 1994 
o zamówieniach 
publicznych 

Dz. U. 1994 
Nr 140 Poz. 
793 

30-12-1994 1-01-1995 30-04-1999 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 r. w sprawie metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego.  

Dz.U.1999 
nr 26 poz. 
239 

26-02-1999 30-04-1999 08-03-2004 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 
metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego,  
 

Dz. U. 2004 
nr 18 poz. 
172  

24-01-2004 08-03-2004 23-06-23 

Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 stycznia 
2004 r.  w sprawie metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
 

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień 
Publicznych 

Dz. U. 2004  
nr 130 poz. 
1389 

18-05-2004 23-06-2004 obowiązujące 

Rozporządzenie 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 
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POZOSTAŁE PRZEPISY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Ustawa Dz. U. 
data 

opublikowania 
obow. od obow. do tytuł 

Ustawa z dnia 10 
czerwca 1994 
o zamówieniach 
publicznych 
 

Dz. U. 1999 
Nr 26 Poz. 
240 

26-02-1999 30-04-1999 20.01.2001 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 
określenia kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb 
sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, 

 

Dz. U. 2000 
Nr 114 Poz. 
1195 

26-09-2000 20-01-2001 2-03-2004 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 26 września 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb 
sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego.  

Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 
Prawo Zamówień 
Publicznych 

Dz. U. 2001 
Nr 3 Poz. 22 

17-01-2001 18-01-2001 obowiązujące 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 17 stycznia 2001 r. 
zmieniające rozporządzenie w 
sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb 
sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego 

Dz. U. 2018 
poz. 1357 

11-07-2018 14-07-2018 obowiązujące 

Rozporządzenie Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 
lipca 2018 r. w sprawie metody 
kalkulacji kosztów cyklu życia 
budynków oraz sposobu 
przedstawiania informacji o tych 
kosztach 

 

Dz. U. 2004 
Nr 202 Poz. 
2072 

16-09-2004 1-10-2004 
akt posiada tekst 
jednolity/DZ.U 
2013 poz. 1129 

Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonywania i 
odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-
użytkowego 
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OŚRODEK WDROŻEŃ EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH BUDOWNICTWA PROMOCJA  
- WARSZAWA - SYSTEM SEKOCENBUD 

IMB - Informacja o cenach materiałów budowlanych kwartał P 

IME - Informacja o cenach materiałów elektrycznych kwartał P 

IMI - Informacja o cenach materiałów instalacyjnych kwartał P 

IRS - Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego kwartał P 

Informacja o cenach czynników produkcji RMS (zawiera: IMB, IME, IMI, IRS) kwartał E 

BRZ - Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych kwartał E, P 

BRB - Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych kwartał E, P 

BRI - Biuletyn cen robót instalacyjnych kwartał E, P 

BRE - Biuletyn cen robót elektrycznych kwartał E, P 

BRR - Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych kwartał E, P 

BCA - Biuletyn cen asortymentów robót kwartał E, P 

BCD - Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych kwartał E, P 

BCM - Biuletyn cen modernizacji i remontów kwartał E, P 

BCO - Biuletyn cen obiektów budowlanych cz. I - obiekty kubaturowe kwartał E, P 

BCO - Biuletyn cen obiektów budowlanych cz. II-obiekty inżynieryjne kwartał E, P 

BCP - Biuletyn cen robót przygotowawczych kwartał E, P 

BCR - Biuletyn cen regionalnych w budownictwie kwartał P 

ZWW - Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne kwartał P 

WKI - Wartość kosztorysowa inwestycji wskaźniki cenowe kwartał E, P 

BCU - Biuletyn Cen ubezpieczeniowych kwartał E, P 
Błyskawica - informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, mate-
riałów i sprzętu 

miesiąc E, P 

BISTYP-CONSULTING - WOLTERS KLUWER WARSZAWA 

Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Inwestycyjnych kwartał E, P 

Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Drogowych kwartał E, P 

Katalog Cen Jednostkowych Robót i Obiektów Remontowych kwartał E, P 

Katalog Cen Robót Kolejowych i Tramwajowych kwartał E, P 
ICMI - Informacyjny Cennik Materiałów Instalacyjnych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu 
sprzętu 

kwartał E, P 

ICMB - Informacyjny Cennik Materiałów Budowlanych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu 
sprzętu 

kwartał E, P 

ICME - Informacyjny Cennik Materiałów Elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu 
sprzętu 

kwartał E, P 

Cennik maszyn i urządzeń półrocze E, P 

ORGBUD-SERWIS - POZNAŃ 

ICCP - Ceny Czynników Produkcji Budowlanej kwartał E, P 

ICCP Ekspres - Ceny Czynników Produkcji Budowlanej - w wersji skróconej miesiąc P 

BCB - Biuletyn Cenowy Budownictwa kwartał P 

ICRB - Informacyjny zestaw średnich cen robót inwestycyjnych budowlanych kwartał E, P 

ICRI - Informacyjny zestaw średnich cen robót inwestycyjnych instalacyjnych kwartał E, P 

ICRE - Informacyjny zestaw średnich cen robót inwestycyjnych elektrycznych kwartał E, P 

ICRS - Informacyjny zestaw średnich Cen Robót z zakresu Sieci wod-kan, gazowych i c.o. kwartał E, P 

ICRRB - Informacyjny zestaw średnich cen robót remontowych budowlanych kwartał E, P 

ICRRI - Informacyjny zestaw średnich cen robót remontowych instalacyjnych kwartał E, P 

ICRRE - Informacyjny zestaw średnich cen robót remontowych elektrycznych kwartał E, P 

ICRE- Informacyjny zestaw średnich cen robót energetycznych kwartał E, P 

ICRD - Informacyjny zestaw średnich cen robót drogowych 
- cz.1 - według KNR 
- cz.2 - w oparciu o systematykę robót GDDKiA 

kwartał E, P 
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ICRM - Informacyjny zestaw średnich cen robót mostowych kwartał E, P 

ICRW - Informacyjny zestaw średnich cen robót wyburzeniowych i rozbiórkowych kwartał E, P 

ICRZ - Informacyjny zestaw średnich cen robót zakładania i konserwacji zieleni kwartał E, P 

CSRB 1 - Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych - roboty budowlane kwartał E, P 
CSRB 2 - Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych - roboty instalacyjne kwartał E, P 

CSRB 3 - Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych - roboty elektryczne kwartał E, P 

CKZ - Ceny robót w obiektach zabytkowych kwartał E, P 

ICAR - Ceny asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych kwartał E, P 

IWNB - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane 
- cz.I - Budynki 
- cz.II - Budowle 

kwartał E, P 

WRC - Wskaźniki Ruchu Cen obiektów i robót budowlanych kwartał P 

WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO  
BUDOWNICTWA -WACETOB - WARSZAWA 

Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych miesiąc P 

Wycena Budynków - Baza danych do metody odtworzeniowej półrocznik E, P 

Scalone normatywy do wycen budynków i budowli kwartał E, P 

Cennik maszyn i urządzeń 

co 2 lata-
(aktualny 
nr 
40/2017-
06) 

E,P 

ATHENASOFT SP. Z O. O. WARSZAWA 

INTERCENBUD Ogólnopolska Baza Cen w Budownictwie kwartał E 

KOPRINET SP. O.O . KOSZALIN 

Eurocenbud RMS - zestaw informacji o cenach czynników produkcji kwartał E 

Eurocenbud CPK - zestaw cen pozycji kosztorysowych kwartał E 

Eurocenbud - CRB - zestaw cen robót budowlanych kwartał E 

Eurocenbud - CRS - zestaw cen robót sanitarnych kwartał E 

Eurocenbud - CRD - zestaw cen robót drogowych kwartał E 

Eurocenbud - COS - zestaw cen obiektów sanitarnych kwartał E 

Eurocenbud - COD - zestaw cen obiektów drogowych kwartał E 
 

Dostępność: E- postać elektroniczna na CD lub on-line, P-postać papierowa  

 

Literatura: 

Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych - Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Warszawa wyd. 2005 i 

II/2017 

Nowe metody kosztorysowania wraz z komentarzem Andrzeja Warwasa, WACETOB, Warszawa 1996 

Andrzej Warwas, Metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, WACETOB Warszawa 2001. 

Balbina Kacprzyk, Zrinka Percić, Ceny, Zamawianie i kosztorysowanie Robót Budowla-nych, Zeszyty 2019 OKRB WACETOB, Warszawa 
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mgr inż. Tomasz Pytkowski 

IV.  Kierunki zmian w opisie i szacowaniu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane 

 
DZIŚ 

JUTRO 

PRZYSZŁOŚĆ 

1. DZIŚ 

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym, w którym mogliśmy świętować kilka jubileuszy, pośrednio lub 

bezpośrednio związanych z opisem i szacowaniem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

Pierwszy jubileusz związany był z 25-leciem wprowadzenia w Polsce systemu zamówień 

publicznych – ustawa o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 roku zaczęła obowiązywać od 

dnia 1 stycznia 1995 roku. Następny jubileusz to 25-lat Stowarzyszenia Kosztorysantów 

Budowlanych – 6 października 1995 roku podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia członków 

Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych uchwalono statut i 27 listopada 1995 roku SKB 

zostało zarejestrowane przez Sąd w Warszawie. Niestety sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie 

pozwoliła na zorganizowanie w 2020 roku obchodów 25-lecia SKB. 

Przez ostatnie 25 lat zarówno system zamówień publicznych jak i Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowlanych ewoluowały – ciągle dostosowując się do sytuacji rynkowej i zmieniającego się 

prawa. Jeśli przyjmiemy za prawdziwe twierdzenie, że „Matematyka jest królową nauk, a historia 

nauczycielką życia” to przez te wszystkie lata zdecydowanie powinniśmy zdobyć wiedzę, w jakim 

kierunku powinny iść zmiany w opisie i szacowaniu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

Na wstępie konieczne jest ustalenie obecnego stanu prawnego i dostępnych narzędzi  na rynku. 

W chwili obecnej w zamówieniach publicznych obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), zwana dalej „ustawą pzp”.  

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Minister Infrastruktury w 2004 roku wydał następujące rozporządzenia 

dotyczące opisu i szacowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane: 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określania metod i pod-

staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1389), zwane dalej „rozporządzeniem majowym”, 

 rozporządzenie 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), 

zwane dalej „rozporządzeniem wrześniowym”. 



 

 

Strona 35 
 

Trzeba przyznać, że są to najstarsze rozporządzenia do ustawy pzp, które nadal obowiązują – 

praktycznie bez zmian. Co prawda do jubileuszu 25 lat ww. rozporządzeniom ciągle jeszcze daleko, 

ale 17 lat obowiązywania rozporządzeń w systemie zamówień publicznych to i tak bardzo dużo. 

Mimo upływu tych lat kosztorysanci ciągle mają problemy z prawidłowym opracowaniem zarówno 

kosztorysów inwestorskich jak i przedmiarów robót. Podobnie zamawiający popełniają 

fundamentalne błędy przy zamawianiu tych opracowań, nie mówiąc już o braku ich weryfikacji. 

Poza zamówieniami publicznymi praktycznie nie ma obowiązujących przepisów prawnych, które 

obowiązują przy opisie i szacowaniu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Praktycznie, bo 

zawsze obowiązują postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o informowaniu o cenach, etc. 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych opracowało w 2005 roku i ponowiło w 2017 roku (II 

wydanie) Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych, które mogą być stosowane poza 

zamówieniami publicznymi na prawach zasad środowiskowych. 

Przy szacowaniu wartości zamówienia w dalszym ciągu kluczową rolę odgrywają katalogi nakładów 

rzeczowych. Choć nie możemy narzekać na brak nowych katalogów, to istniejące główne katalogi 

(np. KNR 2-02, 4-01, etc.) w dalszym ciągu nie doczekały się aktualizacji, chociażby uwzględniającej 

obecne technologie wykonywania robót budowlanych. 

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele publikacji zestawiających informacje o cenach rynkowych 

materiałów czy robót budowlanych. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój internetu i łatwy dostęp do 

sklepów internetowych oraz coraz większy zakres informatorów o cenach (ponad 100 000 pozycji) 

należy stwierdzić, że już dzisiaj mamy zapewniony odpowiedni dostęp do informacji o cenach.   

Czego do dnia dzisiejszego nie udało się opracować ? 

Na pewno nie udało się wypracować systematyki, tj. klasyfikacji robót budowlanych. Pierwsze 

próby podjęto przy pracach nad WKI (poddział na 7 grup), następnie wprowadzono CPV (zupełnie 

do czego innego służy). Dopiero w Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych, 

wydanie II, SKB zaproponowano standard agregacji, tj. ujednoliconą strukturę przedmiarów robót 

oraz kosztorysów budowlanych – przy czym klasyfikację rozpisano jedynie dla grup i rodzajów 

robót. 

Nie udało się również opracować ogólnie obowiązujących zasad przedmiarowania robót 

budowlanych. Co prawda w założeniach szczegółowych do poszczególnych katalogów nakładów 

rzeczowych znajdziemy „zasady przedmiarowania”, jednak po pierwsze mają one zastosowanie 

jedynie do tego katalogu w którym są zamieszczone, po drugie dla większości robót można znaleźć  

tam jedynie informację o jednostkach podstawowych. Jeżeli nie stosujemy katalogów nakładów 

rzeczowych – np. w przedmiarze robót, to w chwili obecnej nie mamy żadnych obowiązujących 

zasad przedmiarowania. 

Przez wiele lat nie udało się również wypracować wspólnego formatu wymiany danych pomiędzy 

programami kosztorysowymi. Jest to w obecnej chwili szczególnie istotne zagadnienie chociażby 

z uwagi na elektronizację zamówień publicznych. 
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Od kilku lat, w związku z koniecznością wprowadzenia kolejnych dyrektyw unijnych 

przygotowywana była nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Na przestrzeni lat zmieniały się 

nie tylko projekty, ale również instytucje odpowiedzialne za przygotowanie i wprowadzenie nowej 

ustawy. Ostatecznie we wrześniu 2019 roku opublikowano w dzienniku ustaw ustawę z dnia 

11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 

Z pozoru długi vacatio legis był bardzo uzasadniony nie tylko z uwagi na koniczność opracowania 

nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ale również z uwagi na dostosowanie rynku 

zamówień publicznych do pełnej elektronizacji. Nie bez znaczenia jest również nowe podejście do 

zamówień publicznych zastosowane w nowej ustawie i jej zawartość (łącznie 623 artykuły). 

Dla opisu i szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane będą miały fundamentalne 

znaczenie, oczywiście poza postanowieniami samej ustawy, nowe rozporządzenia wykonawcze 

wydane na podstawie art. 34 i art. 103 ustawy pzp. 

W treści art. 34 ust. 1 ustawy pzp zaszła choć drobna, ale bardzo istotna zmiana, tj.: 

Art. 33 ust. 1 starej ustawy pzp: 

„Art. 33.  

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;” 

Art. 34 ust. 1 nowej ustawy pzp: 

„Art. 34.  

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186);” 

Poprzedni zapis art. 33 ustawy pzp – obowiązujący do końca 2020 roku pozwala na opracowanie 

kosztorysu inwestorskiego na etapie opracowania dokumentacji projektowej, co de facto oznacza, 

że jest on opracowywany razem z dokumentacją projektową. Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowlanych od dawna zmaga się z tą niedobrą praktyką, która w większości przypadków nie 

pozwala na należyte opracowanie kosztorysu inwestorskiego. W 2018 roku SKB wraz z Komitetem 

Ekonomiki Budownictwa PZiTB wystąpiło do Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wydanie 

opinii dotyczącej osobnego zlecania opracowania dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru 

robót i kosztorysu inwestorskiego. Urząd Zamówień Publicznych w swojej opinii (całość zapytania 

i opinii dostępna jest na stronie www.kosztorysowanie.pl) potwierdził, iż zlecenie szacowania 

http://www.kosztorysowanie.pl/
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wartości zamówienia na roboty budowlane i zlecenie opracowania dokumentacji projektowej 

można traktować jako osobne zamówienia. Uzasadnione jest w tym przypadku również udzielenie 

zamówienia w częściach. 

Zapis zawarty w art. 34 nowej ustawy pzp, moim zdaniem, nie pozostawia wątpliwości i od 

początku 2021 roku najpierw będziemy musieli opracować (zlecić opracowanie) dokumentację 

projektową (w tym przedmiar robót) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a dopiero po ich wykonaniu oraz odebraniu przez Zamawiającego będzie można 

sporządzić kosztorys inwestorski. Mam nadzieję, że taka konstrukcja prawna, jeśli nie wykluczy 

takiej możliwości, to przynajmniej ograniczy zamawianie tak zwanej „dokumentacji projektowo-

kosztorysowej”. 

 

2. JUTRO 

W nowej ustawie pzp, podobnie jak dotychczas zapisano, iż minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi 

w drodze rozporządzenia metody i podstawy: 

a)  zgodnie z art. 34 ust. 2 nowej ustawy pzp: 

1) sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

2) obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

‒ uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na 

wartość zamówienia, 

b) zgodnie z art. 103 ust. 4 nowej ustawy pzp: 

1) dokumentacji projektowej, 

2) Specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych, 

3) programu funkcjonalno-użytkowego, 

‒ mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego 

Słownika Zamówień. 

W związku z powyższym istnieje konieczność opracowania nowych rozporządzeń lub przynajmniej 

ponownego wydania przez właściwego ministra rozporządzeń dotyczących opisu i szacowania 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.  

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zagadnieniami związanymi z opisem i szacowaniem 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zajmuje się od początku swojego istnienia, czyli już 

25-lat. W tym czasie nabyliśmy nie tylko wiedzę praktyczną i teoretyczną, ale co najważniejsze 

znamy praktycznie wszystkie problemy związane z tymi zagadnieniami, również i te wynikające 

z obowiązujących obecnie w zamówieniach publicznych, rozporządzeń. 

Pierwsze fundamentalne pytanie jakie należy zadać, to zakres ingerencji w istniejące 

rozporządzenia, tj. czy należy je opracować zupełnie od nowa, pozostawić praktycznie bez zmian, 
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czy też na bazie istniejących rozporządzeń wprowadzić zmiany wynikające z prawie 17-letnich 

doświadczeń? 

Pierwsze dywagacje na ten temat zostały podjęte bezpośrednio po wydaniu rozporządzeń w 2004 

roku. Stowarzyszenie przez 17 lat, które minęły od wejścia w życie rozporządzenia majowego 

i wrześniowego wielokrotnie poruszała kwestie dotyczące poszczególnych ich zapisów na 

konferencjach naukowych i warsztatach. Pomijając bardzo skrajne i nieliczne głosy, zdecydowanie 

należy stwierdzić, iż najlepszym w chwili obecnej rozwiązaniem jest tak zwany „lifting” 

obowiązujących rozporządzeń. 

Jakie zatem zmiany powinny zostać wprowadzone w treści obecnie obowiązujących rozporządzeń 

Ministra Infrastruktury z 2004 roku? Wbrew pozorom lista zmian nie jest bardzo długa, a podzielić 

możemy je na kilka grup, tj. w szczególności: 

 aktualizacja wszystkich postanowień w związku ze zmianami w nowej ustawie pzp; 

 ujednolicenie i zmiany związane z definicją robót budowlanych zawartą w nowej ustawie 

pzp; 

 aktualizacja i ujednolicenie definicji, w tym definicji przedmiaru robót; 

 przystosowanie wymagań rozporządzeń do pełnej elektronizacji zamówień publicznych, 

w tym modelu BIM; 

 wprowadzenie alternatywnej metody kalkulacji ceny jednostkowej; 

 wprowadzenie oceny prawidłowości wykonania szacowania wartości zamówienia na robo-

ty budowlane. 

W SKB przeprowadziliśmy przy okazji warsztatów i spotkań oddziałów, ankietę dotyczącą 

wybranych propozycji zmian w rozporządzeniach dotyczących  opisu i szacowania wartości 

zamówienia na roboty budowlane.  Ankieta przeprowadzona została na warsztatach w Zakopanym 

(09.2019), Hajnówce (01.2020) i na spotkaniu Oddziału Warszawskiego (02.2020). W ankiecie 

uczestniczyło łącznie 82 Rzeczoznawców kosztorysowych SKB. Warto przeanalizować wyniki tej 

ankiety na przykładzie sześciu zadanych pytań. 

 

Pytanie 1 

„Czy Pani/Pan jest za utrzymaniem dwóch różnych definicji przedmiaru robót w rozporządzeniach 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (…)  i 18 maja 2004 roku (…), tj: 

1) Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedmiarze robót – należy przez to rozumieć opracowanie 

zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 
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wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 

podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 

jednostkowych nakładów rzeczowych.” 

Wyniki: 

 

 

Wyniki jednoznacznie wskazują, że dwie różne definicje przedmiaru robót w dwóch 

rozporządzeniach nie tylko stanowią problem, szczególnie dla początkujących kosztorysantów, ale 

również nie są dobrze przyjmowane przez Rzeczoznawców kosztorysowych SKB. Bardzo często 

przedmiar robót otrzymuje funkcje, których nie można mu przypisywać. W nowych 

rozporządzeniach proponujemy uprościć i ujednolicić definicję przedmiaru robót. 

 

Pytanie 2 

Czy Pani/Pan jest za utrzymaniem zasady, iż kosztorys inwestorski opracowuje się metodą 

kalkulacji uproszczonej, zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 roku (…), tj.: 

§ 2 ust 1. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 

obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru: 

𝑊𝑘 = ∑ 𝐿 ×  𝐶𝑗 

 

 

 

Tak - 22 osoby 
[PROCENTOWE] 

Nie - 55 osób 
[PROCENTOWE] 

Nie wiem - 5 
osób 

[PROCENTOWE] 
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Wyniki: 

 

Metoda kalkulacji uproszczonej przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego od lat wpisała się 

w zasady kosztorysowania i zdaniem Rzeczoznawców kosztorysowych SKB powinno tak pozostać. 

Oczywiście zastosowanie metody uproszczonej w żaden sposób nie przesądza w jaki sposób 

uzyskamy cenę jednostkową. 

Pytanie 3 

Czy dopuszcza Pan/Pani możliwość zniesienia obligatoryjnej kolejności  przy ustalaniu cen 

jednostkowych robót wyrażonej w treści § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 roku (…), tj.: 

§3 ust. 2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

1)  ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawar-

tych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; 

2)  kalkulacje szczegółowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak - 62 osoby 
[PROCENTOWE] 

Nie - 19 osób 
[PROCENTOWE] 

Nie wiem - 1 
osoba 

[PROCENTOWE] 
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Wyniki: 

 

Zgodnie z obowiązującym w chwili obecnej rozporządzeniem majowym została odgórnie narzucona 

kolejność ustalania cen jednostkowych robót, tj. najpierw należy je ustalić na podstawie danych 

rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych 

publikacji, a dopiero w przypadku ich braku możemy zastosować kalkulacje szczegółowe. 

Rzeczoznawcy kosztorysowi SKB doskonale wiedzą, że dane z zawartych wcześniej umów mogą być 

nieaktualne, niewłaściwe, a dane w publikacjach nie odzwierciedlać dokładnie technologii 

wykonania i warunków danej budowy. Zdecydowana większość opowiedziała się za zniesieniem 

tego ograniczenia i pozostawienia do decyzji kosztorysanta w jaki sposób pozyska on cenę 

jednostkową. 

Pytanie 4 

Czy dopuszcza Pan/Pani możliwość wprowadzenia poza obecnie istniejącą formułą kalkulacji 

szczegółowych cen jednostkowych opartej na wzorze: 

  jjj ZKpcnC  

formuły kosztów jednostkowych opartej na wzorze: 

kjkjkjj SMRC   

alternatywnie do wyboru (jedna formuła albo druga). 

 

 

 

 

 

Tak - 54 osoby 
[PROCENTOWE] 

Nie - 26 osób 
[PROCENTOWE] 

Nie wiem - 2 
osoby  

[PROCENTOWE] 
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Wyniki: 

 

W chwili obecnej w przypadku, gdy cenę jednostkową kalkulujemy za pomocą kalkulacji 

szczegółowej  wzór na jej uzyskanie jest tożsamy ze wzorem występującym w formule ceny 

jednostkowej. W Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydanie II, została 

wprowadzona nowa formuła kosztów jednostkowych. W formule tej cena jednostkowa została 

rozbita na jednostkowe ceny czynników produkcji (R,M,S) wraz z zarzutami. 

Zdecydowanie widać, iż Rzeczoznawcy kosztorysowi SKB są za wprowadzeniem do rozporządzenia 

możliwości zastosowania tej formuły do obliczenia ceny jednostkowej. Z ankiety wynika 

jednocześnie, iż bardzo dużo osób jest niezdecydowanych – co wynika prawdopodobnie z faktu, iż 

formuła ta nie jest jeszcze dobrze znana i stosowana przez kosztorysantów. 

Pytanie 5 

Czy dopuszcza Pan/Pani możliwość zniesienia obligatoryjnej kolejności  przy ustalaniu 

jednostkowych nakładów rzeczowych wyrażonej w treści § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (…), tj.: 

§ 5. 1. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w kolejności: 

1)analizę indywidualną; 

 2)   kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę 

interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach. 

 

 

 

 

 

Tak - 52 osoby 
[PROCENTOWE] 

Nie - 10 osób 
[PROCENTOWE] 

Nie wiem - 20 
osób  

[PROCENTOWE] 
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Wyniki: 

 

Prawie ¾ ankietowanych Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB jest zdecydowanie za zniesieniem 

obligatoryjnej kolejności ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych - najpierw na podstawie 

analizy indywidualnej, a dopiero potem za pomocą katalogów nakładów rzeczowych. 

W kosztorysach inwestorskich na pewno znajdziemy odzwierciedlenie takiego wyboru. Prawidłowe 

opracowanie analizy indywidualnej jest bardzo czasochłonne i często bardzo trudne. Podobnie jak 

we wcześniejszym pytaniu sama poprawka sprowadzałaby się do skreślenia słów „w kolejności”. 

Pytanie 6 

Czy Pani/Pan jest za utrzymaniem zawartości i formy kosztorysu inwestorskiego określonej w § 7 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (…), tj.: 

§ 7. Kosztorys inwestorski obejmuje: 

 1) stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień i podaniem lokalizacji, 

b) nazwę i adres zamawiającego, 

c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 

e) wartość kosztorysową robót, 

f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego. 

 2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

 3) przedmiar robót; 

 4) kalkulację uproszczoną; 

Tak - 61 osób 
[PROCENTOWE] 

Nie - 18 osób 
[PROCENTOWE] 

Nie wiem - 3 
osoby 

[PROCENTOWE] 
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 5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 

wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 

odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 

 6) załączniki: 

a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz 

analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

 

Wyniki: 

 

Zdecydowana większość ankietowanych Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB jest za 

pozostawieniem zawartości i formy kosztorysu inwestorskiego w obecnym zakresie. Oczywiście nie 

oznacza to, iż nie są konieczne drobne zmiany oraz doprecyzowania w ich treści, w tym 

w szczególności doprecyzowanie zawartości kalkulacji uproszczonej. 

Z przeprowadzonej ankiety zdecydowanie wynika, iż Rzeczoznawcy kosztorysowi SKB widzą 

potrzeby wprowadzenia zmian do obecnej treści rozporządzenia majowego i wrześniowego. 

Elektronizacja zamówień publicznych z biegiem czasu wymusi wprowadzenie bezstratnego, 

bezpośredniego eksportu i importu kosztorysów oraz przedmiarów robót pomiędzy różnymi 

programami kosztorysowymi. Konieczne jest zatem opracowanie formatu wymiany danych między 

programami kosztorysowymi, niezależnego od producentów programów kosztorysowych, 

umożliwiającego nie tylko przekazanie wykonawcom przedmiaru robót w wersji elektronicznej, ale 

również złożenie w formie elektronicznej kosztorysu ofertowego. Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowlanych już prowadzi prace na opracowaniem takiego formatu i zaprasza wszystkich 

producentów programów komputerowych wspomagających kosztorysowanie robót budowlanych 

do współpracy. 

Tak - 51 osób 
[PROCENTOWE] 

Nie - 28 osób  
[PROCENTOWE] 

Nie wiem - 4 
osoby  

[PROCENTOWE] 
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3. PRZYSZŁOŚĆ 

Niestety należy stwierdzić, iż większość spraw do wprowadzenia dot. kosztorysowania robót 

budowlanych jeszcze przed nami. W najbliższych latach, niezależnie od wprowadzenia nowej 

ustawy pzp wraz z nowymi rozporządzeniami dotyczącymi opisu i szacowania robót budowlanych 

należy „przynajmniej rozpocząć” wdrażanie zagadnień takich jak: 

- systematyka (klasyfikacja) robót budowlanych, 

- zasady przedmiarowania robót budowlanych, 

- test jednostkowy dla programów kosztorysowych, 

- aktualizacja głównych katalogów nakładów rzeczowych do obecnie stosowanych na runku 

technologii. 

Systematyka (klasyfikacja) robót budowlanych 

O tym, iż istnieje konieczność wprowadzenie obowiązującej w Polsce systematyki (kwalifikacji) 

robót budowlanych mówi się od kilku, jeśli nie kilkunastu lat. W kosztorysowaniu ułatwiłaby ona 

nie tylko porównanie przedmiarów robót i kosztorysów, ale również pozwoliłaby na powiązanie 

dokumentacji projektowej (szczególnie jeśli byłaby ona opracowana w modelu BIM) z przedmiarem 

robót i opracowaniami kosztowymi. 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych w Polskich Standardach Kosztorysowania Robót 

Budowlanych, wydanie II, zaproponowało Standard agregacji w przedmiarze robót i kosztorysie 

budowlanym. Poniżej przedstawiony został przykładowy schemat poziomów agregacji: 

 

 

W standardzie agregacji zaproponowano stały i niezmienny podział na siedem grup robót, a jego 

strukturę na poziomie rodzajów robót zamieszczono w części II publikacji.  

Propozycja SKB oczywiście nie jest wiążąca i funkcjonuje jedynie na zasadach norm 

środowiskowych. 

Na świecie istnieje wiele systemów klasyfikacji robót budowlanych, wśród których możemy 

wyróżnić trzy najbardziej rozpowszechnione i najczęściej stosowane przy opisie i szacowaniu 

wartości robót budowlanych, tj. UNIFORMAT II, OMNICLASS i MASTERFORMAT.  
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Środowisko związane z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz jego 

szacowaniem od wielu lat mówi o konieczności wyboru i wprowadzenia w Polsce obowiązującej 

systematyki (klasyfikacji) robót budowlanych. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych 

z pewnością wesprze wszystkie działania do tego dążące, jednak w tym przypadku konieczne są 

działania na poziomie ministerstwa oraz stosowne akty prawne. 

Zasady przedmiarowania robót budowlanych 

W chwili obecnej w Polsce nie ma żadnych zasad przedmiarowania robót budowlanych, które 

można by było stosować przy sporządzaniu przedmiarów robót. Oczywiście w rozporządzeniu 

wrześniowym określono, iż zasady te należy ustalić w specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, jednak brakuje wzorca i zbioru zasad z których można by było 

skorzystać. 

Co prawda w katalogach nakładów rzeczowych w założeniach szczegółowych do każdego rozdziału 

są ustalane zasady przedmiarowania, jednak dotyczą one tylko wybranych robót i w dodatku 

obowiązują jedynie w przypadku, kiedy normy nakładów czynników produkcji ustalamy właśnie na 

podstawie tego katalogu. W przypadku opracowania przedmiaru robót, stanowiącego element 

dokumentacji projektowej nie będziemy mogli z nich skorzystać. 

Konieczne zatem jest opracowanie dla wszystkich robót budowlanych zbiorów zasad 

przedmiarowania, na które będzie można się powoływać przy określeniu ilości robót. Realizacja 

tego zadania możliwa jest jedynie na zlecenie właściwego ministra. 

Test jednostkowy programów kosztorysowych 

Czy to możliwe, że ta sama pozycja kosztorysowa, przy zastosowaniu tych samych nakładów i cen 

czynników produkcji oraz tej samej metody oraz formuły kosztorysowania w różnych programach 

będzie opiewała na inną wartość? Niestety tak. Wynika to z zaokrągleń, stosowanych w różnych 

programach w innych miejscach, oraz poprawności implementacji do programu poszczególnej 

formuły. 

Rozbieżności te, choć często groszowe generują bardzo dużo problemów przy sprawdzaniu 

i weryfikacji opracowań kosztowych, dlatego pierwszym etapem działań mających na celu 

likwidację tych różnic jest przygotowany już w chwili obecnej test jednostkowy dla programów 

kosztorysowych. 

Oczywiście samo przeprowadzenie testów problemu nie rozwiąże, jednak będzie pomocne przy 

wskazaniu źródeł nieprawidłowości w liczeniu wartości kosztorysowej robót. 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych przygotuje i przeprowadzi test jednostkowy, do 

którego z góry zaprasza wszystkich producentów oprogramowania wspierającego kosztorysowanie. 

Aktualizacja głównych katalogów nakładów rzeczowych do obecnie stosowanych na runku 

technologii 

Katalogi nakładów rzeczowych cały czas mają dominujące zastosowanie przy kalkulowaniu cen 

jednostkowych robót budowlanych. Co prawda cały czas powstają nowe katalogi, najczęściej 
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dedykowane konkretnej technologii i jej producentowi, jednak zdecydowana większość kluczowych 

katalogów nakładów rzeczowych jest nieaktualizowana od lat 90 zeszłego wieku, lecz mimo to 

powszechnie stosowana przez kosztorysantów. 

Konieczna jest zatem aktualizacja katalogów nakładów rzeczowych - przynajmniej tych kluczowych 

w poszczególnych branżach. Realizacja tego zadania możliwa jest jedynie na zlecenie właściwego 

ministra. 

 

… KONIEC … 

Reasumując, bardzo dużo pracy przed nami i bez współpracy całego środowiska związanego 

z kosztorysowaniem, w tym właściwego ministra obawiam się, że nie osiągniemy wszystkich 

wyznaczonych celów.  Pozostaje nadzieja, że wejście w życie nowej ustawy pzp będzie dodatkowym 

bodźcem, który zdeterminuje nasze działania. 

 

Literatura: 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 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) 

[3] Rozporządzenie 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) 

[4] Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) 

[5] Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydanie II, SKB, Warszawa 2017 
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V.   Kosztorys inwestorski podstawą szacowania wartości 
zamówienia na roboty budowlane 

 
1. Wprowadzenie 
2. Wartość robót budowlanych, wartość zamówienia  
3. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane  
4. Kosztorys inwestorski podstawą ustalenia wartości zamówienia  
5. Najczęstsze błędy  
6. Podsumowanie  

 

1. WPROWADZENIE 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn. zm.) z dnia 11 

września 2019 roku utrzymała dotychczasowe zasady szacowania wartości zamówienia na roboty 

budowlane. Podobnie jak w poprzedniej ustawie Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), 

Minister właściwy do spraw budownictwa otrzymał delegację do wydania rozporządzenia w 

sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (art.34 ust.2) i pomimo bardzo 

długiego vacatio legis ustawy Pzp, nie zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie kosztorysu 

inwestorskiego. Oznacza to, że do momentu wydania nowych rozporządzeń, lecz nie dłużej niż do 

31.12.2021 roku, obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie 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. Nr 130, poz. 1389), powszechnie 

nazywanym rozporządzeniem „majowym”. Od wydania przepisów regulujących zasady 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego minęło ponad 17 lat, i mogłoby się wydawać, że na temat 

kosztorysu inwestorskiego oraz szacowania wartości zamówienia na roboty budowalne 

powiedziano wszystko. Jednak obserwując rynek zamówień publicznych odnoszę wrażenie, że 

pomimo tak długiego okresu obowiązywania w niezmienionej formie rozporządzenia, w dalszym 

ciągu można spotkać się z nieprawidłowo opracowanymi kosztorysami inwestorskimi. Częstokroć 

jest to spowodowane przez samych zamawiających, którzy powołując się na rozporządzenie 

„majowe” zlecają opracowanie kosztorysu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, dla 

wielu zamawiających wartość robót budowlanych wynikająca z kosztorysu inwestorskiego jest 

równoznaczna z wartością zamówienia i tożsama z wartością inwestycji lub kwotą jaką zmawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Takie działanie Zamawiającego jest nieprawidłowe. 

Natomiast nikt nie powinien mieć wątpliwości, jak istotnym elementem każdego przedsięwzięcia 

budowlanego, niezależnie czy mamy do czynienia z zamówieniem prywatnym czy publicznym, jest 
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prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane. Stąd też z uwagi na 

skomplikowany charakter robót budowlanych, zamówienie na roboty budowlane, oprócz samych 

robót obejmuje równocześnie usługi i dostawy. Dlatego też, zamawiający w celu prawidłowego 

oszacowania wartości zamówienia powinien stworzyć dodatkowy dokument obejmujący wartość 

robót budowlanych, usług i dostaw. Podstawowym dokumentem określającym wartość robót 

budowlanych jest Kosztorys inwestorski, który jest wykorzystywany na wielu etapach procesu 

inwestycyjnego, poczynając od przygotowania postępowania przetargowego, poprzez badanie 

oferty wykonawcy, na rozliczeniu inwestycji kończąc.  

Zamawiający po podjęciu decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji, w przypadku zamówienia 

realizowanego w trybie „buduj”, zleca opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

dokumentacją kosztową, gdy zamówienie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i buduj” 

wartość robót budowlanych będzie obliczona na podstawie planowanych kosztów. Niezależnie, czy 

planowana inwestycja będzie realizowana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub też będzie to zamówienie „prywatne”, w większości przypadków, wartość 

zamówienia będzie oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego albo na podstawie 

planowanych kosztów robót budowlanych.  

Dla wielu zamawiających publicznych, kosztorys inwestorski jest najważniejszym dokumentem 

kosztowym, limitującym wszystkie działania związane z realizacją inwestycji. W oparciu o wartość 

wynikającą z kosztorysu inwestorskiego będzie dokonywał ocenę oferty lub jej istotnej części pod 

kątem rażąco niskiej ceny. To od poprawności sporządzonego kosztorysu inwestorskiego, zależy czy 

szacunkowa wartość zamówienia na roboty budowlane będzie określona z należytą starannością.  

Pomimo, iż kosztorys inwestorski jest ważnym dokumentem kosztowym, mającym wpływ na wiele 

podejmowanych decyzji, często jest traktowany przez zamawiających jedynie jako spełnienie 

wymogu formalnego, a dotyczy to zwłaszcza aktualizacji kosztorysu, która najczęściej sprowadza się 

do zmiany daty na stronie tytułowej.  

W tym miejscu warto wspomnieć, że Zamawiający w celu zachowania należytej staranności ma 

możliwość zlecenia weryfikacji kosztorysu inwestorskiego opracowanego w ramach sporządzanej 

dokumentacji projektowej, jak również może podzielić zamówienie na części, tj. na opracowanie 

dokumentacji projektowej, a w ramach odrębnego postępowania zlecić opracowanie kosztorysu 

inwestorskiego1. Zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego innemu wykonawcy, który nie 

opracowywał wcześniej dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jest szczególnie korzystne dla 

Zamawiającego. W trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego, weryfikacji zostanie poddana 

posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, i to w takim zakresie w jakim zostałaby 

poddana analizie przez przyszłych wykonawców w trakcie przygotowania oferty. W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową (zawierającą przedmiar robót) a 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zamawiający ma możliwość 

                                                 
1
  Odpowiedź Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie podziału na części łącznego zamówienia  

dokumentacji projektowej i STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego https://kosztorysowanie.pl/prawo-i-opinie/ - dostęp 
20.05.2021r. 
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wcześniejszego ich wyjaśnienia z jednostką projektową. Dzięki temu zamawiający ma szansę 

uniknąć poważnych utrudnień podczas postępowania przetargowego. Skutki błędnego 

oszacowania wartości zamówienia, w przypadku nie doszacowania mogą zmusić zamawiającego do 

unieważnia przetargu, a w najlepszym przypadku konieczne będzie wprowadzenie poprawek 

załączonych do SWZ dokumentów co może spowodować wydłużenie postępowania 

przetargowego. 

2. WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH, WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

Często pojawia się pytanie, wątpliwość czy wartość robót budowlanych jest tożsama z wartością 

zamówienia na roboty budowlane, innymi słowy czy wartość wynikająca z kosztorysu 

inwestorskiego albo planowanych kosztów robót budowlanych jest równoznaczna z wartością 

zamówienia na roboty budowlane?  

W kontekście powyższego pytania, można przyjąć, iż Zamawiający jest zobowiązany do określenia 

szacunkowej wartości zamówienia, w tym zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 28. 

ustawy Pzp, gdzie „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z 

należytą starannością”. 

W zależności od przyjętego przez Zamawiającego sposobu realizacji robót, wartość zamówienia na 

roboty budowlane, możemy ustalić: 

-  na podstawie kosztorysu inwestorskiego (art.34.ust.1.pkt1), w przypadku robót realizowanych w 

oparciu o dokumentację projektową zamawiającego lub  

- na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych gdy dokumentację projektową opracowuje wykonawca (art.34.ust.1.pkt2) w ramach 

zamówienia na roboty budowlane.  

 

Zgodnie z art.34.ust.1.pkt 1),  wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie 

kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane.  

Nowa ustawa Pzp wprowadza drobną, ale bardzo istotną zmianę, jednoznacznie wskazując, iż 

kosztorys inwestorski można opracować tylko wtedy gdy zmawiający posiada opracowaną 

wcześniej dokumentację projektową oraz STWiORB. W poprzedniej ustawie Pzp wartość 

zamówienia na roboty budowlane ustalało się na podstawie kosztorysu inwestorskiego 

sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej (art. art. 33. 1.1 ustawy Pzp z 

2004r.). Pomimo iż z rozporządzenia „majowego” wynika, że podstawą sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego stanowi między innymi, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych (§ 3. 1.) to w rzeczywistości kosztorys inwestorski 
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opracowany był w ostatniej chwili na podstawie jeszcze nie odebranej przez zmawiającego 

dokumentacji projektowej.  

Zamawiający podczas odbioru zgłaszał uwagi do dokumentacji projektowej, w wyniku których były 

wprowadzone poprawki i/lub uzupełnienia, natomiast zmiany te nie były już uwzględnianie w 

sporządzonym, pod rządami wcześniejszej ustawy Pzp kosztorysie inwestorskim. Wprowadzone w 

ustawie Pzp zmiany, oznaczają, że etap opracowania dokumentacji projektowej oraz STWiORB 

winien być zakończony, aby dokumenty te mogły stanowić podstawę sporządzenia opracowań 

kosztowych – kosztorysu inwestorskiego. A zatem, aby prawidłowo określić wartość robót 

budowlanych objętych dokumentacją projektową, dokumentacja oraz STWiORB powinna być już 

odebrane przez Zamawiającego. 

Druga istotna zmiana wynikająca z nowego brzmienia art.34.ust.1.pkt 1) to taka że nie można 

oszacować wartości zamówienia na roboty budowalne, a tym samym sporządzić kosztorysu 

inwestorskiego w sytuacji, gdy Zmawiający nie posiada opracowanej dokumentacji projektowej. 

Dotyczy to większości robót remontowych dla których niezgodnie z ustawą Pzp, zamawiający 

ogłasza przetarg bez dokumentacji, a jedynie w oparciu o przedmiar robót z kosztorysu 

inwestorskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć iż zgodnie z ustawą Pzp (art.103.) tylko 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

albo program funkcjonalno-użytkowy w zależności od rodzaju zamówienia, stanowi podstawę opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

Przy czym należy pamiętać, iż wartość robót budowlanych ustalona na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych, dotyczy jedynie 

robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obecna ustawa 

Pzp w zasadniczej części utrzymała, wprowadzoną w 2012 roku, definicję robót budowlanych, które 

należy rozumieć jako wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 

określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE 

oraz objętych działem 45 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) lub obiektu budowlanego, a także 

realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego (art.7. 21) 

Natomiast pierwotna definicja robót odwoływała się do robót budowlanych w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane. Ta z pozoru drobna zmiana w definicji robót budowlanych, ma daleko idące 

skutki w odniesieniu do sposobów ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane, ponieważ 

w przypadku robót wymienionych w załączniku do dyrektywy 2014/24/UE lub 2014/25/UE oraz 

działu 45 CPV, a nie będącymi robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

stosuje się zasady ogólne ustalania wartości zamówienia (art. 28), a nie zasady wynikające z art.34 

ustawy Pzp.  

Ponadto przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane, należy uwzględnić także 

wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one 

niezbędne do wykonania tych robót budowlanych (art. 30 ust.3).  

Roboty budowlane z uwagi na swój charakter, bardzo często oprócz samych robót budowlanych 
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związanych np. z wykonaniem konstrukcji betonowych czy też rozbiórką elementów konstrukcji 

ścian itp. obejmują również usługi, bądź też są ponoszone dodatkowe koszty chociażby opłaty z 

tytułu utylizacji odpadów. Zgodnie z otrzymanym od ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury 

wyjaśnieniem, koszty z tytułu opłat składowania odpadów nie mogą być zawarte w kosztorysie 

inwestorskim. Koszty te bowiem nie dotyczą robót budowlanych, a stanowią koszty usług 

towarzyszących, które należy natomiast uwzględnić w wartości przedmiotu zamówienia - robót 

budowlanych, jeżeli są one przedmiotem zlecenia2. Równie często w ramach robót budowlanych 

jest uwzględniane również dostarczanie np. urządzeń, elementów wyposażenia itp. Analogicznie do 

opłat, koszty związane z wyposażeniem nie mogą być ujęte w kosztorysie inwestorskim 

opracowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.3 

W świetle powyższego, zamówienia na roboty budowlane będą to zamówienia obejmujące co 

najmniej dwa rodzaje zamówień, tj. roboty budowlane i usługi, roboty budowlane i dostawy lub 

roboty budowlane, usługi i dostawy. Dla tego typu zamówień, zgodnie z art. 27.1. ustawy Pzp, 

stosuje się przypisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia, czyli robót budowlanych. 

Powyższa zasada nie oznacza, że przy ustalaniu wartości zamówienia, można ujmować w 

kosztorysie inwestorskim pozycje dotyczące dostaw czy usług, o czym wspomniałem wcześniej, a  

co bardzo często ma miejsce przy szacowaniu wartości postępowania. W takim przypadku, należy 

ustalić wartość robót budowlanych, wartość usług i dostaw, a dopiero suma wartości wszystkich 

przedmiotów zamówienia oraz wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do 

dyspozycji wykonawcy, stanowi prawidłowo określoną wartość zamówienia na roboty budowlane. 

Dlatego też, zamawiający w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia powinien 

stworzyć dodatkowy dokument obejmujący wartość robót budowlanych, usług oraz dostaw. W tym 

celu można stworzyć proste zestawienie tabelaryczne w którym wartości poszczególnych 

elementów zestawienia zostały ustalone zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp.  

Poniżej przykładowa tabela obliczenia wartości zamówienia mieszanego obejmującego 

równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane (art.27.1.) 

 

Numer elementu Element Zamówienia 
Wartość 

bez podatku VAT 
[zł] 

1. ROBOTY BUDOWLANE - zamówienie podstawowe Art.34.1.1)* 

1.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę   

1.2. 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych 

  

1.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych   

                                                 
2
 Pismo Ministerstwa Infrastruktury Departament Architektury i Budownictwa BA2-7050-18/05 Nr 2184 

3
 Pismo Ministerstwa Infrastruktury Departament Architektury i Budownictwa BA2-0750-25/05 Nr 2957 
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Numer elementu Element Zamówienia 
Wartość 

bez podatku VAT 
[zł] 

1.4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   

1.5. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu   

2. ROBOTY BUDOWLANE - zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt.7 Art.34.1.1)* 

2.1.     

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH   

3. 
USŁUGI  - zamówienie podstawowe 
w tym wartość usług oddanych do dyspozycji wykonawcy art. 30.3 

Art.28.* 

3.1.     

4. USŁUGI  - zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt.7   

4.1.     

WARTOŚĆ USŁUG   

5. 
DOSTAWY - zamówienie podstawowe 
w tym wartość dostaw oddanych do dyspozycji wykonawcy art. 30.3 

Art.28.* 

5.1.     

6. DOSTAWY - zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt.8   

6.1.     

WARTOŚĆ DOSTAW   

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA   

* podstawa ustalenia wartości 
 

 
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż w zdecydowanej większości przypadków wartość 
robót budowlanych ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego albo na podstawie 
planowanych kosztów robót budowlanych nie będzie tożsama z wartością zamówienia na roboty 
budowlane. 

3. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE 

Zgodnie poprzednią ustawą Pzp z 2004 roku, przed nowelizacją w 2012 roku, przez roboty 
budowlane należało rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego zgodnie (art.1.pkt 8). Wówczas, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia było 
wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zamawiającego , podstawą 
ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane był kosztorys inwestorski (art. 33.1 ustawa 
Pzp z 2004r), albo planowane koszty robót budowlanych. Pomimo, iż ustawa Pzp dawała 
Zamawiającemu wybór sposobu ustalania wartości robót budowlanych tj. albo na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego albo na podstawie planowanych kosztów robót, to sporządzenie 
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kosztorysu inwestorskiego było i jest podstawowym sposobem ustalenia wartości robót 
budowlanych.  
Poniższy schemat obrazuje tryb postępowania przy ustalaniu wartości zamówienia na roboty 
budowlane według zasad sprzed 2012roku. W zdecydowanej większości przypadków w 
zamówieniu na roboty budowlane oprócz samych robót budowlanych, będą występowały dostawy 
(w tym dostawy oddane przez Zamawiającego), oraz usługi i opłaty, których wartość należy 
uwzględnić w wartości zamówienia. Przy czym należy pamiętać, iż ujmowanie kosztów związanych 
z dostawami, usługami czy opłatami w kosztorysie inwestorskim oraz w przedmiarze robót jest 
niezgodna z przepisami wynikającymi z ustawy jak również z zapisami rozporządzenia z 18 maja 
2004r.  

 
Schemat postępowania przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane zgod-
nie z poprzednią ustawą przed nowelizacją ustawy wprowadzona w 2012 roku – opracowa-
nie własne 
 

Wspomniana nowelizacja ustawy Pzp z dnia 12 października 2012 roku wprowadziła nową definicję 
robót budowlanych, która co do zasady została utrzymana w ustawie Pzp z 2019r. zgodnie z którą 
roboty budowlane należy rozumieć jako wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 
2014/25/UE oraz objętych działem 45 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) lub obiektu 
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez zamawiającego (art.7. 21). Zmiana dotyczy bezpośredniego 
wskazania załączników do dyrektyw UE, poprzednio było wskazane rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U 2016r, poz.1125).  
Przy czym należy podkreślić, iż ustawodawca wprowadzając tak daleko idąca zmianę, nie 
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wprowadził żadnych zmian w dotychczasowych podstawach ustalania wartości robót budowlanych 

określonych w art. 34.1 ustawy Pzp. Wydawać by się mogło, że powyższa zmiana nie miała żadnego 

wpływu na zasady ustalania wartości robót budowlanych i że można sporządzać kosztorysy 

inwestorskie na roboty budowlane jak dotychczas. Niestety, nie już to tak oczywiste, ponieważ w 

między czasie następowały zmiany w prawie budowlanym i okazało się że wiele robót 

remontowych powszechnie rozumianych jako roboty budowlane, nie są robotami w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane lecz stanowią bieżąca konserwację. Ustawa Prawo budowlane nie 

definiuje pojęcia „bieżąca konserwacja”, natomiast w oparciu o brzmienie art. 3 pkt 8 Prawa 

budowlanego, za bieżącą konserwację, o której tam mowa, uznać można roboty polegające na 

wymianie jednych elementów na inne - nowe, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego, co 

jest warunkiem koniecznym przy kwalifikowaniu robót budowlanych jako remontu. Stąd też prace 

polegające na wymianie posadzek, płytek, malowaniu ścian, wymianie drzwi i okien (bez zmiany ich 

wielkości) - o ile wszystkie te prace nie łączą się z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektu 

budowlanego nie są robotami budowlanymi w myśl ustawy Prawo budowlane, lecz bieżącą 

konserwacją. Dlatego też w przypadku, gdy zamówienie obejmuje tylko np. malowanie 

pomieszczeń, wymianę wewnętrznej stolarki to takie zamówienie należy traktować jak usługę a nie 

roboty budowlane. 

A ponieważ nie zmieniły się zapisy art. 34 ustawy Pzp, które odnoszą się do robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane, powstał problem, czy na potrzeby szacowania wartości 

takich robót można sporządzić kosztorys inwestorski. 

Urząd Zamówień Publicznych na potrzeby poprzedniej ustawy Pzp, na swoich stronach 

internetowych opublikował opinię dotyczącą opisu i szacowania przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c.4 Zgodnie z tą opinią, 

szacowanie „…przedmiotu jako roboty budowlane, nie będących jednak robotami w rozumieniu 

prawa budowlanego, nie znajdują zastosowania zasady dokonywania opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane określone w art. 31 ustawy Pzp, czy szacowania wartości 

zamówienia w oparciu o art. 33 ustawy Pzp...”.  

Zasady wskazane przez UZP są nadal aktualne i należy je stosować przy ustalaniu wartości 

zamówienia na roboty budowlane. Poniższy schemat przedstawia zasady postępowania przy 

szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane.  

 

 

 

 

 

                                                 
4
    https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-

pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opis-
i-szacowanie-przedmiotu-zamowienia-na-roboty-budowlane - dostęp:2021.02.05 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opis-i-szacowanie-przedmiotu-zamowienia-na-roboty-budowlane
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opis-i-szacowanie-przedmiotu-zamowienia-na-roboty-budowlane
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opis-i-szacowanie-przedmiotu-zamowienia-na-roboty-budowlane
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Schemat postępowania przy szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane zgodnie z ustawą Pzp z 2019 roku – 

opracowanie własne 

 

Reasumując, zamawiający nie może oszacować wartości zamówienia na roboty budowlane nie 

będącymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego. Natomiast w żadnym wypadku nie należy interpretować tej opinii tak, że prace 

polegające na wymianie posadzek, płytek, malowaniu ścian, wymianie drzwi i okien, które będą 

realizowane w ramach robót remontowych w rozumieniu prawa budowanego, należy wyceniać 

oddzielnie, na zasadach ogólnych. W takich przypadkach należy sporządzić kosztorys inwestorski na 

dotychczasowych zasadach, pamiętając o tym, że w wartości zamówienia na roboty budowlane, 

należy uwzględnić również wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji 

wykonawcy (art. 30 ust.3 ustawy Pzp). 

4. KOSZTORYS INWESTORSKI PODSTAWĄ USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

W przypadku gdy przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych w oparciu o 

dokumentację Zamawiającego, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, jedną z podstaw ustalenia 

wartości zamówienia na roboty budowlane jest kosztorys inwestorski. Natomiast rola kosztorysu 

inwestorskiego, nie sprowadza się tylko do ustalenia wartości robót budowalnych, ale na 

podstawienie art. 224. 1.- „Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, 

wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości 
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zamawiającego…” zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w 

zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

Wobec powyższego kosztorys inwestorski będzie wykorzystywany przez zamawiającego przy 

badaniu ofert lub ich istotnych części w kontekście rażąco niskiej ceny, stąd też zmiana w art. 34 

ust.1 pkt.1) dotycząca sporządzenia kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej 

dokumentacji i STWiORB jest bardzo ważna w odniesieniu do przeprowadzonej czynności badania 

oferty. 

Na temat kosztorysu inwestorskiego powstało bardzo dużo artykułów, komentarzy, niemniej jednak 

zadaniem autora, warto usystematyzować zagadnienia związane z kosztorysem inwestorskim. Jak 

powszechnie wiadomo podstawy oraz zasady sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zostały 

określone w rozporządzeniu 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 2004r. Nr 130, poz. 1389).  

Jest to jedyny akt prawny, który reguluje zasady opracowania kosztorysu inwestorskiego w 

zamówieniach publicznych. Po 12 grudnia 2001r. sporządzanie pozostałych rodzajów kosztorysów 

w tym ofertowych, powykonawczych czy zamiennych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji 

prywatnych, nie jest regulowane żadnym przepisem prawnym. Przy ich sporządzaniu można 

skorzystać z różnych wzorców i standardów np. wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowlanych „Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych” -  Wydanie II. 

Natomiast zapisy z rozporządzenia o kosztorysie inwestorskim często są implementowanie w 

różnych instrukcjach, wytycznych dotyczących np. wniosków o dofinasowanie itp., stąd też 

przydatne będzie omówienie najistotniejszych zasad dotyczących sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego. Ponadto, w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych najprawdopodobniej zostaną wydane nowe regulacje dotyczące między 

innymi sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

Wracając do zapisów rozporządzenia, kosztorys inwestorski służy do obliczenia wartości 

kosztorysowej robót i opracowuje się go metodą kalkulacji uproszczonej (§ 2.ust.1.). Powyższy zapis 

jest jednoznaczny, dlatego może dziwić, skąd się biorą żądania Zamawiających, aby kosztorys 

inwestorski był sporządzany metodą szczegółową lub, co jest rzadziej spotykane, metodą mieszaną. 

Przecież, tak sporządzony kosztorys inwestorski jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Przyczyny takiej interpretacji, należy się doszukiwać w zapisach § 3. ust. 1. pkt. 2) – kalkulacje 

szczegółowe. Niestety jest to zbyt daleko idący skrót myślowy, ponieważ w tym paragrafie mowa o 

ustalaniu cen jednostkowych w oparciu o kalkulacje szczegółowe, a nie o metodzie sporządzenia 

kosztorysu. A zatem, celem obliczenia wartości kosztorysowej robót na potrzeby szacowania 

wartości zamówienia na roboty budowlane, opracowuje się kosztorys inwestorski tylko i wyłącznie 

metodą kalkulacji uproszczonej.  

Wartość kosztorysową robót oblicza się bez podatku od towarów i usług według wzoru 

określonego w § 2.ust.1. Niestety bardzo często zamawiający oczekują od autorów kosztorysów 
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podania wartości netto oraz wartości brutto. Zapisy rozporządzenia są zgodne z art. 34. 1. ustawy 

Pzp, gdzie podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 

wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Takie oczekiwania Zamawiających mogą wynikać z 

faktu, iż wartość wynikającą z kosztorysu inwestorskiego utożsamiają z wartością inwestycji, co jest 

nieprawidłowe. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że obliczona wartość kosztorysowa ma obejmować również 

wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia (§ 2.ust.2.). Przepis ten jasno precyzuje, jaki zakres  powinien być objęty kosztorysem 

inwestorskim, co oznacza, że w kosztorysie inwestorskim nie można ujmować wartości usług, opłat 

i innych kosztów związanych z realizacją robót. Innymi słowy pozycje kosztorysowe dotyczące np. 

opracowania projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, projektów organizacji ruchu 

itp. opłat za składowanie odpadów, jak i koszty związane z dostawą mebli, komputerów itp. zgodnie 

z rozporządzeniem nie mogą być ujęte w kosztorysie inwestorskim. Należy je uwzględnić przy 

obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia, lecz w innym dokumencie, o ile będą zlecone wraz z 

robotami budowlanymi. 

Rozporządzenie w §3.1. określa podstawy do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, którymi są: 

1) dokumentacja projektowa; 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

3) założenia wyjściowe do kosztorysowania; 

4) ceny jednostkowe robót podstawowych. 

Niestety śledząc publikowane materiały przetargowe bardzo często Zamawiający zwłaszcza 

„sektorowi” zlecają opracowanie kosztorysów inwestorskich bez posiadania dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB. Często pomijane są również założenia wyjściowe do kosztorysowania, a 

zdaniem autora jest to podstawowy dokument dla kosztorysanta. Zgodnie z definicją 

(§1.ust.1.pkt.9) w założeniach wyjściowych do kosztorysowania, należy zamieścić dane techniczne, 

technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości 

kosztorysowej. To właśnie w założeniach wyjściowych, należy określić między innymi, wskaźniki 

narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku oraz podstawę naliczania zysku w przypadku, gdy 

ceny jednostkowe robót przyjęte w kosztorysie będą kalkulowane szczegółowo. Dlatego, dziwić 

może fakt, nie załączania założeń wyjściowych do kosztorysu inwestorskiego. 

Rozporządzenie w § 7. określa również co obejmuje kosztorys a są to: 

1) strona tytułowa, 

2) ogólna charakterystyka obiektu lub robót, 

3) przedmiar robót, 

4) kalkulacja uproszczona, 

5) tabela wartości elementów scalonych, 

oraz  

6) załączniki: 
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a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku. 

Jest to katalog zamknięty, a zatem żądanie dołączenia do kosztorysu inwestorskiego zestawień 

robocizny, materiałów oraz sprzętu jest niezgodne z rozporządzeniem. 

Celem niniejszego referatu nie jest szczegółowe omówienie poszczególnych elementów kosztorysu 

inwestorskiego, które bez większych trudności można znaleźć w dostępnych publikacjach, lecz 

zwrócenie uwagi na istotne elementy związane z sporządzaniem kosztorysu inwestorskiego, które 

wymagają doprecyzowania bądź wyjaśnienia. 

Idąc po kolei strona tytułowa kosztorysu inwestorskiego zawiera tylko poniższe elementy:  

- nazwę obiektu lub robót budowlanych, 

- nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień, 

- lokalizację, 

- nazwę i adres zamawiającego, 

- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

- imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 

- wartość kosztorysową robót, 

- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego. 

Wymienione elementy raczej nie wymagają dodatkowego komentarza, natomiast należy zwrócić 

uwagę, że wartość kosztorysowa robót ma być podana bez podatku od towarów i usług, i powinna 

być zapisana liczbowo oraz słownie, chociaż taka konieczność nie wynika z rozporządzania, to jest 

uzasadniona np. w celu eliminacji omyłki. Drugim elementem strony tytułowej, który wymaga 

doprecyzowania to data. Podajemy datę dzienną (dzień – miesiąc – rok), konieczność podania 

pełnej daty wynika z art. 36. 1. ustawy Pzp, zgodnie z którym, ustalenia wartości zamówienia 

dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem 

zamówienia są roboty budowlane. W przypadku, gdy na stronie tytułowej podamy tylko miesiąc i 

rok Zamawiającemu trudno będzie ustalić, czy jest początek czy koniec miesiąca, a w konsekwencji 

prawidłowo ustalić 6 miesięczny okres „ważności” kosztorysu. 

Przy czym należy pamiętać, że w przypadku gdy po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana 

okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem 

postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia (art.36.2 ustawy Pzp). Oznacza to, że przy 

aktualnej dynamice zmian cen materiałów ( pierwsza połowa 2021r.) będzie to się wiązało z cz

ęstszą, niż co 6 miesięcy aktualizacją kosztorysów inwestorskich. 

Po ogólnej charakterystyce obiektu lub robót, sporym problemem interpretacyjnym jest przedmiar 

robót. Jedną z przyczyn, chyba najistotniejszą, jest różnica w definicjach przedmiaru robót, 

pomiędzy definicją zawartą w rozporządzaniu z 18 maja 2004r. a tą zawartą w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129). Zgodnie z § 1. ust. 2. pkt.6) 

rozporządzania z 18 maja 2004r. przedmiar robót zdefiniowano jako opracowanie zawierające 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 

wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz 

wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych; 

Natomiast zgodnie z § 6. ust. 1. rozporządzania z 2 września 2004r. przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

W obu rozporządzaniach w sposób bardzo podobny zostały zdefiniowane roboty podstawowe, 

rozumiane jako minimalny zakres prac, który po wykonaniu jest możliwy do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględnia przyjęty stopień zagregowania (scalenia) 

robót. 

Różnice istotne wynikające z obu definicji są dwie, a mianowicie w rozporządzaniu o kosztorysie 

inwestorskim nie wskazano odniesienia do STWiORB, a przecież są one wymienione jako jedna z 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, natomiast w rozporządzeniu o dokumentacji nie 

wskazano - zdaniem autora słusznie - podstaw do ustalania cen jednostkowych robót. Natomiast w 

§ 10. ust. 1. rozporządzania w sprawie  dokumentacji projektowej, dla każdej pozycji przedmiaru 

robót, należy podać następujące informacje, w tym kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z 

ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Odwołanie się w pozycji przedmiaru robót do 

publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych jest główną przyczyną 

problemów interpretacyjnych.  

Pojawia się często pytanie czy kod pozycji w postaci np. KNR 2-01 0202/04 jest kodem pozycji, czy 

podstawą jednostkowych nakładów rzeczowych. Pomimo, iż pojawiało się sporo publikacji 

rozstrzygających ten problem, powszechnie kod pozycji jest zamienne używany z podstawą 

katalogową. Natomiast pojawiły się już pierwsze wyroki sądowe z których wynika, iż w przedmiarze 

robót może być wpisany określony katalog KNR (numer, tablica, kolumna), ale wyłącznie jako tzw. 

kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenia rozumiane jako ciąg znaków liter i cyfr.5. W związku z 

powyższym rozstrzygnięciem, nie ma już najmniejszej wątpliwości, że w zamówieniach publicznych 

muszą być sporządzane dwa przedmiary robót, jeden jako element dokumentacji projektowej, 

drugi jako element kosztorysu inwestorskiego. 

Kolejny element przedmiaru przekładający się również na kalkulację uproszczoną, który jest bardzo 
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różnie interpretowany to roboty tymczasowe. W rozporządzaniu z 18 maja 2004r. ustawodawca nie 

zdefiniował robót tymczasowych, natomiast zgodnie z § 9. ust. 2. rozporządzania z 2 września 

2004r. roboty tymczasowe są to roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych. W konsekwencji można się spotkać z takim błędnym 

stwierdzeniem: skoro roboty tymczasowe nie są przekazywane zamawiającemu oraz są usuwane 

po wykonaniu robót, to koszty z nimi związane nie mogą być ujęte w kosztorysie inwestorskim. 

Taka interpretacja jest nieuprawniona i niepoprawna, w dodatku wprowadzająca ogromne 

zamieszanie. Pomimo, iż w rozporządzeniu z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego nie zdefiniowano robót tymczasowych, co zdaniem autora 

jest sporym uchybieniem ze strony ustawodawcy, to koszty związanie z ich wykonaniem 

bezwzględnie należy ująć w kosztorysie inwestorskim. W kosztorysie inwestorskim wszystkie roboty 

są robotami podstawowymi, innymi słowy jak w przedmiarze robót z dokumentacji projektowej nie 

zostaną wyszczególniane w odrębnych pozycjach np. roboty związane z zabezpieczeniem wykopów, 

to w kosztorysie inwestorskim muszą być wyszczególnione pozycje związane z tymi robotami. 

Ponadto nieuwzględnienie w kosztorysie inwestorskim robót tymczasowych narusza postanowienia 

art. 28 ustawy Pzp, gdzie określono, iż „…Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy...”.    

W poniższej tabeli przedstawiono różnice występujące w obu przedmiarach robót. 

Elementy 
jakie zawiera pozycja  

przedmiaru robót 

18 maja 
2004r. 

2 września 
2004r 

Uwagi 

Nr pozycji  TAK TAK  

Kod pozycji NIE TAK 
1) 

1)
 Mylnie utożsamianie z pod-

stawą nakładu lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegó-
łowy opis 

Kod CPV NIE NIE 

Błędnie umieszczana w pozycji 
przedmiarowej, kody CPV po-
daje się wyłącznie na stronie 
tytułowej 

 

Podstawa do ustalania cen 
jednostkowych robót 

TAK NIE  

Roboty Podstawowe TAK TAK  

Roboty Tymczasowe NIE 
2)

 TAK 

2)
W kosztorysie roboty tymcza-

sowe należy traktować jak 
roboty podstawowe   

Nr STWiORB NIE 
3) 

TAK 
3)

STWiORB są jedną z podstaw 
sporządzenia KI 
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Elementy 
jakie zawiera pozycja  

przedmiaru robót 

18 maja 
2004r. 

2 września 
2004r 

Uwagi 

Opis robót TAK TAK  

Miejscem wykonania TAK NIE  

Wskazanie podstaw ustala-
jących szczegółowy opis 

TAK TAK  

Obliczenia ilości jednostek 
przedmiarowych robót 
podstawowych 

TAK TAK  

Jednostka miary TAK 
4) 

TAK 
5) 

4)
 nie określono sposobu usta-

lania jednostek miary /w domy-
śle z podstaw ustalania ceny 
jednostkowej/ 
5)

 obligatoryjnie jednostki na 
podstawie zasad określonych w 
specyfikacji technicznej. 

Krotność NIE NIE 

Błędnie umieszczana w obu 
przedmiarach, nie występuje w 
żadnym rozporządzeniu oraz 
metodach kosztorysowych 

Ilość  TAK TAK  

Zestawienie różnic przedmiarów robót - opracowanie własne 
 

Niestety pomimo znaczących różnic występujących w przedmiarach robót można odnieść wrażenie, 

że wielu przypadkach Zamawiający przygotowujący opis przedmiotu zamówienia ich nie zauważają. 

W konsekwencji do SWZ załączany jest przedmiar robót z kosztorysu inwestorskiego, zamiast 

przedmiaru robót stanowiący element dokumentacji projektowej. Przy czym należy pamiętać że 

zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które to mogą się 

pojawić w np. w opisie pozycji przedmiaru będącego elementem kosztorysu inwestorskiego.  

Omówienie wskazania podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych, pomimo iż ten element pozycji kosztorysowej jest wymienny w 

przedmiarze, należy rozpatrywać przy kolejnym elemencie kosztorysu inwestorskiego jakim jest 

kalkulacja uproszczona. Jedną z postaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego wymienioną § 

3. ust. 1. pkt. 4) są ceny jednostkowe robót podstawowych. Przy ustalaniu w kalkulacji uproszczonej 

cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności (§ 3. ust. 1.): 
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1) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych 

wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; 

2) kalkulacje szczegółowe.  

Niestety powszechną praktyką jest pomijanie wskazanej w rozporządzeniu kolejności stosowania 

cen i w zdecydowanej większości kosztorysów inwestorskich są stosowane kalkulacje szczegółowe 

cen jednostkowych. Przyczyn, dlaczego stosowanie cen jednostkowych na podstawie danych 

rynkowych w tym danych z zawartych wcześniej umów jest tak mało popularne wśród 

Zamawiających, można upatrywać przede wszystkim w braku systematyki robót budowlanych. Co 

prawda, przepisy nie zabraniają stosowania indywidualnej systematyki robót budowlanych lecz 

niewielu Zamawiających stać na wprowadzenie takich rozwiązań. Być może Zamawiający nie widzą 

korzyści jakie płyną z zbierania danych cenowych z prowadzonych przez siebie postępowań. 

Zadaniem autora sytuacja mogłaby się zmienić, gdyby była opracowana lub wspierana przez 

instytucje rządowe systematyka robót budowlanych.  

Ponieważ głównym sposobem ustalania cen jednostkowych w kosztorysie inwestorskim są 

kalkulacje szczegółowe wiążą się z tym różne utarte czasem błędnie zasady. Rozporządzenie w § 4. 

ust.1. określa sposób w jaki należy sporządzić kalkulację  szczegółową ceny jednostkowej, która 

polega na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów 

bezpośrednich) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku według wzoru: 

𝐶𝑗 = ∑ 𝑛 𝑥 𝑐 +  𝐾𝑝𝑗 + 𝑍𝑗  

gdzie:  

jC  - cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej; 

n - jednostkowe nakłady rzeczowe: 
robocizny - nr, materiałów - nm, pracy sprzętu - ns;  
c - cena czynników produkcji:  
robocizny - Cr, ceny materiałów - Cm, ceny pracy sprzętu - Cs;  

cn  - koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, według wzoru: 

𝑛 𝑥 𝑐 = ∑ 𝑛𝑟  𝑥 𝐶𝑟 +  ∑(𝑛𝑚 + 𝐶𝑚) + ∑ 𝑛𝑠 𝑥 𝐶𝑠 

jKp  - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;  

jZ - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót.  

2. Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według wzoru:  

100%

)(W
Kp

kp

j

jj SR 
  

gdzie:  
Kpj- koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót;  
Wkp- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %;  
Rj- koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót;  
Sj- koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót.  
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Wydawać by się mogło, że w przypadku gdy rozporządzanie zawiera konkretny wzór to nie powinno 
być problemów z obliczeniem kosztów pośrednich, niestety większość programów nie radzi sobie z 
implementacją powyższego wzoru co skutkuje różnicami w obliczonej wartości kosztorysowej 
robót. 
Ponieważ ustawodawca w rozporządzaniu nie określił wzoru, w jaki należy obliczać narzut zysku, 
lecz w § 4. ust.3 określił jedynie, że zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika zysku i 
podstawy jego naliczania. W rozporządzaniu nie mógł się znaleźć konkretny wzór, ponieważ 
podstawę naliczania narzutu zysku ustala się w założeniach wyjściowych do kosztorysowania (§5. 
ust.5). W związku z tym można spotkać w programach kosztorysowych opcje umożliwiające 
wprowadzenie różnych kombinacji sposobów naliczania zysku, lecz nie wszystkie są prawidłowe i 
zgodne z rozporządzaniem. 
Starając się rozwiać wątpliwości, przedstawiono konwersję zapisu z § 4. ust.3 na wzór, który 
wygląda następująco: 
zysk kalkulacyjny Zk = oblicza się jako iloczyn wskaźnika zysku %Wz x i (podstawy) jego naliczania, 

𝑍𝑘 = %𝑊𝑧 𝑥 (𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑎) 
Ponieważ podstawa naliczania zysku ma być ustalona w założeniach wyjściowych do 
kosztorysowania istnieje skończona liczba kombinacji. 
Gdy za postawę przyjmiemy Rj+Sj+Kpj(Rj+Sj), to powyższy wzór będzie przedstawiał się następująco: 

𝑍𝑘 = %𝑊𝑧 𝑥 (𝑅𝑗 + 𝑆𝑗 + 𝐾𝑝𝑗(𝑅𝑗 + 𝑆𝑗)) 

a gdy za postawę przyjmiemy Rj+Mj+Sj+Kpj(Rj+Sj) to zysk należy obliczyć według poniższego 
wzoru: 

𝑍𝑘 = %𝑊𝑧 𝑥 (𝑅𝑗 + 𝑀𝑗 + 𝑆𝑗 + 𝐾𝑝𝑗(𝑅𝑗 + 𝑆𝑗)) 

Oczywiście możemy jeszcze wybierać poszczególne składniki, które mają być łączone do 
podstawy, natomiast nie możemy zysku obliczać na postawie sumy iloczynów jak poniżej 

𝑍𝑘 = %𝑊𝑧 𝑥 𝑅𝑗 + %𝑊𝑧  𝑥 𝑆𝑗 + %𝑊𝑧 𝑥 𝐾𝑝𝑗(𝑅𝑗 + 𝑆𝑗)) 

lub 
𝑍𝑘 = %𝑊𝑧 𝑥 𝑅𝑗 + %𝑊𝑧  𝑥 𝑆𝑗 + %𝑊𝑧 𝑥 𝐾𝑝𝑗(𝑅𝑗) + %𝑊𝑧 𝑥(𝑆𝑗) 

Jeżeli w programie bądź na wydruku, formuła liczenia zysku będzie zapisana jako suma iloczynów 
(dwa ostanie wzory powyżej) oznacza to, że obliczona wartość kosztorysowa robót jest 
nieprawidłowa. 
Jednolite i poprawne formuły naliczania narzutów są szalenie istotne, zwłaszcza gdy sporządzony 
kosztorys inwestorski będzie podlegał weryfikacji w innym programie do kosztorysowania. Brak 
możliwości uzyskania zgodności obliczeń w kalkulacjach szczegółowych między różnymi 
programam, stanowi odwieczny problem, który należałoby rozwiązać chociażby w przyszłej 
nowelizacji rozporządzenia.  

 
Natomiast, aby było możliwe obliczenie ceny jednostkowej roboty podstawowej w oparciu o 
kalkulację szczegółową, w § 5. ust. 1. rozporządzenia znajdziemy zasady, jakimi należy się kierować 
przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych, które należy stosować w kolejności: 

- analizę indywidualną albo  

- kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach 

oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w 

katalogach. 
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Analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku cen jednostkowych, powszechną niestety praktyką 

jest pomijanie wskazanej w rozporządzeniu kolejności. Praktycznie w 90% kosztorysów 

inwestorskich przyjmowane są podstawy katalogowe według KNR-ów, następnie wykorzystywana 

jest metoda analogii, czasem stosowana jest metoda interpolacji i ekstrapolacji. Pomijając 

odstępstwa wynikające ze zmiany kolejności, to stosowanie analogii w przypadku kalkulacji 

szczegółowej ceny jednostkowej jest niezgodne z przepisami. Analogii w kosztorysie inwestorskim 

stosować nie można, ponieważ w rozporządzaniu, nie określono progu do którego można stosować 

analogię, a od którego należy stosować metodę interpolacji lub ekstrapolacji. W podręcznikach do 

nauki zarówno dla techników czy studentów uczelni wyższych, opisano możliwości stosowania 

metody interpolacji w kalkulacji kosztorysowej, i jest to możliwe w przypadku, gdy parametr 

wiodący opisujący rodzaj robót, przekracza (w górę lub w dół) parametr podany w katalogu o 

ponad 10%, a zatem obszar analogii obejmuje zmiany parametru podanego w katalogu w górę lub 

w dół do 10%. 

Analizując jednak zapisy rozporządzania, nie znajdziemy żadnych warunków brzegowych po 

przekroczeniu, których możemy zastosować metodę interpolacji, wobec powyższego nie ma 

jakichkolwiek podstaw merytorycznych i prawnych do zastosowania metody analogii przy ustalaniu 

jednostkowych nakładów rzeczowych. Dlatego też, jest to najczęściej spotykany błąd przy 

sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego.  

Kolejnym elementem kosztorysu inwestorskiego jest tabela wartości elementów scalonych, 

zgodnie z § 7. pkt. 5) sporządzona w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych 

przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu 

obiektu lub zbiorczych rodzajów robót. Dane jakie należy podać w tabeli wartości elementów 

scalonych, sprowadzają  się do zamieszczenia nazwy elementu oraz obliczonej dla niego wartości. 

Dlatego też, umieszczanie dodatkowych kolumn zawierających wartość kosztów bezpośrednich, 

wartość narzutów kosztów pośrednich i zysku, często można spotkać również koszty zakupu są 

niezgodne z rozporządzeniem z 18 maja 2004r. Bardzo często w tabeli elementów drukowane są 

numery pozycji kosztorysowych (od – do) na podstawie których została obliczona wartość 

elementu. Równie często obliczane są wskaźniki procentowe udziału wartościowego danego 

elementu w wartości całego kosztorysu, których zamieszczanie w tabeli elementów również jest 

niezgodna z przepisami. Jeżeli ustawodawca przewidywałby taką potrzebę to w opisanym zakresie 

tabeli wartości elementów scalonych znalazłby obowiązek zamieszczenia wskaźników 

ekonomicznych. Należy pamiętać, iż w tabeli wartości elementów scalonych nie podaje się kodów 

CPV. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień, należy zamieścić na stronie tytułowej i 

tylko tam, a nie w tabeli elementów czy w pozycji kosztorysowej.  

Natomiast z § 7. pkt. 5) rozporządzenia wynika jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, niestety często 

pomijana, a mianowicie kosztorys inwestorski ma obejmować wszystkie występujące roboty 

(elementy obiektu), innymi słowy musi być sporządzony jeden kosztorys inwestorski obejmujący 

wszystkie branże, a nie odrębny kosztorys inwestorski dla każdej branży. Tabela elementów 
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scalonych, rzutuje również na podział kosztorysu na elementy, a nie na działy jak ma to miejsce w 

przypadku przedmiaru robót stanowiącego element dokumentacji projektowej. Kosztorys 

inwestorski powinien być podzielony na elementy obiektu lub rodzaje robót, natomiast przedmiar 

robót ma przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót 

według Wspólnego Słownika Zamówień. Występujące różnice między rozporządzeniami 

potwierdzają konieczność sporządzanie dwóch różnych przedmiarów robót.  

5. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 

Zastanawiającym jest fakt, iż pomimo faktu, że rozporządzenie 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 zostało  wydane ponad 17 lat temu, nadal 

spotyka się kosztorysy inwestorskie sporządzone nieprawidłowo. Przyczyn należy szukać przede 

wszystkim w braku wystarczającej wiedzy, zarówno po stronie samych kosztorysantów jak i ze 

strony zamawiających oraz producentów oprogramowań wspomagających kosztorysowanie. Przy 

czym, to na opracowującym kosztorys inwestorski  spoczywa obowiązek sporządzenia tego 

dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami, na które bardzo często się powołują. 

Nie bez znaczenia są też wymagania zamawiających co do formy i zawartości kosztorysu 

inwestorskiego opisane w SWZ przy zlecaniu dokumentacji projektowej, które bardzo często są 

niezgodnie z przywołanym rozporządzeniem. 

Również pogramy wspomagające sporządzanie kosztorysów inwestorskich, posiadają między 

innymi wbudowane szablony wydruków, które są niezgodne z rozporządzeniem z 18 maja 2004r. 

Jednak w przypadku oprogramowania to kosztorysant winien wybrać wydruk zgodny z przepisami a 

nie bezrefleksyjnie ufać programowi, które jest tylko narzędziem wspomagającym kosztorysanta. 

Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego nie jest przedmiotem niniejszego referatu, ale nie można 

nie wskazać podstawowych błędów spotykanych w kosztorysach inwestorskich.  

 

Najczęściej popełniane błędy można podzielić na klika obszarów.  

Pierwszy z nich dotyczy kompletności sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

Bardzo często opracowania są niekompletne, nie zawierają wszystkich wymaganych 

rozporządzeniem elementów. Najczęściej brakuje załączników tj. założeń wyjściowych do 

kosztorysowania oraz kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych, analiz indywidualnych 

nakładów rzeczowych oraz analiz własnych cen czynników produkcji i wskaźników narzutów 

kosztów pośrednich i zysku (§ 7.6). 

Natomiast do kosztorysu inwestorskiego, co jest niezgodne z przepisami, dołączane są zestawienia 

robocizny, materiału i sprzętu, które wskazują, iż kosztorys został sporządzany metodą kalkulacji 

szczegółowej zamiast zgodnie z § 2.ust.1. rozporządzenia metodą kalkulacji uproszczonej. 

Drugim obszarem to błędy na stronie tytułowej.   

Pomimo szczegółowego opisu w § 7.1) rozporządzania, zawartość strony tytułowej bardzo często 
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zawiera nieprawidłowe informacje:  

 wskazany Inwestor zamiast zamawiającego, 

 wartość kosztorysowa obejmuje wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto, 

 data opracowania nie zawiera daty dziennej (dzień – miesiąc – rok), tylko miesiąc i rok, 

 podane są stawki i narzuty, 

 wskazany jest poziom przyjętych cen. 

Ponadto strona tytułowa zawiera wiele dodatkowych informacji nie wymienionych w 

rozporządzeniu takich jak „klauzula o uzgodnieniu kosztorysu”, „zatwierdził”, „branża” itp.  

Trzecia grupa popełnianych błędów dotyczy sposobu obliczenia wartości kosztorysowej robót 

budowlanych. 

Przede wszystkim, w wartości robót budowlanych w kosztorysie inwestorskim jest błędnie 

uwzględniany podatek VAT. Ponadto, uwzględnianie są pozycje, które nie są robotami budowlanymi 

tylko usługą czy dostawą i nie mogą być w nim ujęte. 

 

Bardzo często kosztorysy inwestorskie sporządzane są metodą kalkulacji szczegółowej zamiast 

uproszczonej, a w związku z tym najczęstsze błędy stanowią kwestie związane z ustaleniem 

podstawy ceny jednostkowej, i nawet nie chodzi tutaj o wymaganą rozporządzeniem kolejność ich 

stosowania, ale w przypadku szczegółowej kalkulacji ceny jednostkowej, w celu ustalenia 

jednostkowych nakładów rzeczowych wykorzystywana jest błędnie stosowana analogia, zamiast 

analizy indywidulanej czy metody interpolacji i ekstrapolacji. 

 

Konsekwencją stosowania metody kalkulacji szczegółowej zamiast uproszczonej jest załączanie do 

kosztorysu inwestorskiego szczegółowej tabeli elementów w której podana jest wartość robocizny, 

materiałów, sprzęty, kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupu, zamiast wymaganej tabeli 

wartości elementów scalonych, sporządzonej w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót 

(§ 7.5). 

 

Wskazane, najczęściej popełniane błędy w kosztorysach inwestorskich są łatwe do wychwycenia 

przez Zmawiających. Wystarczy prosta weryfikacja formalna zgodności otrzymanych opracowań z 

obowiązującym rozporządzeniem. Niestety ilość nieprawidłowo sporządzonych kosztorysów 

świadczy, że czynność weryfikacji jest przez zmawiających pomijana lub przeprowadzona 

powierzchnie. 

6. PODSUMOWANIE  

W zamówieniach na roboty budowlane kosztorys inwestorski pełni i będzie nadal pełnił ważną rolę 

w szacowaniu wartości robót budowlanych. Kosztorys inwestorski nie tylko jest jedną z podstaw 

ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane.  

W opinii autora pomimo bardzo istotnej zmiany dotyczącej, zarówno definicji robót budowlanych 

jak i zapisów ustalających podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, bardzo wielu 
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Zamawiających nadal błędnie szacuje wartość zamówienia na roboty budowlane. Dla wielu z ich w 

dalszym ciągu kosztorys inwestorski będzie utożsamiany z wartością inwestycji. Zmiana takiego 

podejścia wymaga od środowiska skupionego przy Stowarzyszeniu Kosztorysantów Budowlanych 

położenia jeszcze większego nacisku na krzewienie właściwej wiedzy i szerzenia informacji o 

konieczności podnoszenia kwalifikacji kosztorysantów, nie tylko zrzeszonych w SKB.  

Niestety, pomimo wprowadzonych zmian w Pzp, które wiążą się z koniecznością wydania nowego 

rozporządzenia w sprawie kosztorysu inwestorskiego, nowe rozporządzenie jeszcze nie zostało 

wydane, pomimo iż, Minister właściwy do spraw budownictwa otrzymał delegację do jego wydania 

(art.34 ust.2). Zgodnie z planem prac legislacyjnych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii 

wydanie nowego rozporządzenia planowane jest na IV kwartał 2021roku. Oznacza to, że do 

momentu wydania nowych rozporządzeń lecz nie dłużej niż do 31.12.2021 roku, obowiązuje 

dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 

1389). Jakie zmiany przyniosą nowe przepisy, zobaczymy pod koniec roku - niestety czasu na 

przygotowanie się do ewentualnych zmian w przepisach, będzie bardzo mało. 
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VI.  Zmiana umów o roboty budowlane zawartych przed 
wejściem w życie nowej ustawy PZP z 11 września 2019 r. 

 

Od Redakcji 

Proces budowlany jest procesem długofalowym i kapitałochłonnym, stąd też zawierane umowy na 

wykonanie robót budowlanych powinny zawierać klauzule umożliwiające, w zależności od 

zaistniałej sytuacji, zmianę umowy, w tym wysokości wynagrodzenia. Dopiero jednak ustawa Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w sposób jasny uregulowała to zagadnienie 

umożliwiając stronom dokonanie waloryzacji wynagrodzenia w sytuacji zmian  cen materiałów 

budowlanych na rynku lub innych kosztów związanych z  realizacją zamówienia (art. 439 ustawy 

Pzp). 

Do momentu nowej ustawy stosowano tzw. „wyjście awaryjne” i w sytuacji gwałtownie rosnących 

cen w budownictwie, tak jak to miało miejsce w latach 2007-2008 r. czy 2017-2018 r., na stronach 

Urzędu Zamówień Publicznych pojawiały się opinie prawne na podstawie których, strony procesu 

inwestycyjnego mogły dokonać zmiany umownego wynagrodzenia, oczywiście pod warunkiem 

spełnienia szeregu warunków.  

Teraz jest to możliwe w świetle ustawy Pzp z 11 września 2019 r. bez żadnych dodatkowych opinii. 

Zachodzi jednak pytanie, w jakiej sytuacji są strony procesu inwestycyjnego, które zawarły umowę 

na roboty budowlane pod rządami nieobowiązującej już ustawy Pzp z 2004 r., roboty budowlane 

nie zostały zakończone lecz nadal trwają, a z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa od wiosny 

2021 r. odnotowuje się drastyczne wzrosty cen w budownictwie, jak również brak dostępności 

wielu materiałów budowlanych i zatory w realizacji zamówień materiałowych. 

I znowu Urząd Zamówień Publicznych przyszedł z pomocą zamieszczając na swojej stronie  opinię 

prawną pt. „Dopuszczalność zastosowania art. 15r oraz art. 15r1 ustawy o COVID 19 

(w aktualnym brzmieniu) do umów o zamówienie publiczne zawieranych przed wejściem w życie 

nowej ustawy Prawo zamówień publicznych” pozwalającą na możliwość modyfikacji takiej 

umowy, oczywiście przy zachowaniu wymaganych warunków. 

Na kolejnych stronach zamieszczamy opinię prawną znajdującą się na stronie Urzędu oraz wybrane 

artykuły ustawy, które ułatwią zapoznanie się z opinią. 

Żródło: strona internetowa www.uzp.gov.pl 
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Dopuszczalność zastosowania art. 15r oraz art.15r1 ustawy o COVID 19 

(w aktualnym brzmieniu) do umów o zamówienie publiczne zawieranych przed 

wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych przed 

wejściem w życie nowej ustawy PZP z 11 września 2019 r. 

 

Stosownie do treści art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą o COVID-19” zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa 

w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 

4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

Ponadto, zgodnie z art. 15r1 ust. 1 ustawy o COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej 

zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 

15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, 

w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

Na gruncie przytoczonych norm prawnych należy rozważyć czy istnieje możliwość zastosowania 

szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie o COVID-19 w zakresie zmian umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz ustanowionego dla zamawiającego zakazu potrącania kar 

umownych, a także zakazu dochodzenia przez zamawiającego zaspokojenia z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, również w odniesieniu do umów w sprawie zamówienia 

publicznego zawartych pod rządami nieobowiązującej już ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp2004”. 

W pierwszej kolejności dostrzeżenia wymaga, że wskazane przepisy odwołują się do umowy, 

o której mowa w art. 15r ust. 1 zd. 1 ustawy o COVID-19, w świetle którego strony umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
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zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. 

Przepis ten nie określa reżimu prawnego, pod rządami którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego została zawarta. Oznacza to, że zakres zastosowania przytoczonych przepisów 

dotyczących zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakazu potrącania kar 

umownych, a także dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

należy odnieść przede wszystkim do pojęcia „umowy w sprawie zamówienia publicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych”. 

Zarówno w poprzednio obowiązującej ustawie Pzp2004, jak i na gruncie aktualnie obowiązującej 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, cechami charakterystycznymi umowy w sprawie zamówienia 

publicznego są jej strony - zamawiający i wykonawca, przedmiot - roboty budowalne, dostawy lub 

usługi, a także odpłatność. Tym samym należy uznać, iż rozumienie pojęcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w ustawie Pzp jak i w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r. ustawie 

Pzp2004 nie uległo zmianie. Należy zatem przyjąć, że przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 

kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów 

o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta. 

W związku z powyższym należy przyjąć, że ustawodawca objął następstwa prawne stosunków 

prawnych w postaci umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych na mocy ustawy Pzp2004 

bezpośrednim działaniem mechanizmów przewidzianych w art. 15r ust. 1 oraz art. 15r1 ust. 1 

ustawy o COVID-19, czyli zastosował zasadę bezpośredniego działania prawa, zgodnie z którą od 

chwili wejścia w życie „nowego prawa” wyznacza ono sytuacje prawne także z elementem 

dawnym. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020), do umów 

w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawartych: (1) przed 

dniem 1 stycznia 2021 r., (2) po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie 

zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. - stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Wskazana norma prawna o charakterze intertemporalnym określa przedział czasowy zawarcia 

umów w sprawie zamówienia publicznego, jako czynnik decydujący w zakresie ustalenia stanu 

prawnego, mającego zastosowanie do umów zawartych na gruncie ustawy Pzp2004. 

Gdyby wolą ustawodawcy było, aby szczególne rozwiązania przewidziane w ustawie o COVID-19 

znalazły zastosowanie wyłącznie do umów z uwzględnieniem stanu prawnego, na podstawie 

którego zostały zwarte, zastosowałby zabieg legislacyjny podobny do tego, jaki miał miejsce w 

przypadku art. 91 ust. 1 ww. ustawy, polegający na wskazaniu reżimu prawnego jaki do takich 

umów należałoby zastosować. 
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Możliwość zastosowania szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie o COVID-19 

także w odniesieniu do umów zawartych pod rządami ustawy Pzp2004 wynika również z wykładni 

celowościowej przepisów art. 15r ust. 4 oraz art. 15r1 ust. 1 ustawy o COVID-19. Wprowadzenie 

możliwości dokonania szczególnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakazu 

potrącania przez zamawiającego kar umownych, a także zakazu dochodzenia przez zamawiającego 

zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy miało na celu zminimalizowanie 

negatywnych skutków gospodarczych wynikających z obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. Regulacje zawarte w ustawie o COVID-19 stanowiły wyraz 

interwencji legislacyjnej mającej na celu złagodzenie skutków ekonomicznych wystąpienia COVID-

19, dotykających zwłaszcza przedsiębiorców, przez uelastycznienie mechanizmów kontraktowych 

w sferze zamówień publicznych. 

Powyższe przemawia za uznaniem, że intencją ustawodawcy było objęcie zakresem stosowania ww. 

regulacji również do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych na mocy ustawy 

Pzp2004. 

Reasumując, należy uznać, że: 

 przepis art. 15r ust. 4 ustawy o COVID-19 przewiduje możliwość modyfikacji umów, zawar-

tych również pod rządami nieobowiązującej ustawy Pzp2004; 

 przepis art. 15r1 ust. 1 ustawy o COVID-19 ustanawia zakaz potrącania przez zamawiające-

go kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

również umowy zawartej pod rządami nieobowiązującej ustawy Pzp2004; 

 przepis art. 15r1 ust. 1 ustawy o COVID-19 ustanawia zakaz dochodzenia przez zamawiają-

cego zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania również umowy zawartej pod 

rządami nieobowiązującej już ustawy Pzp2004. 

 

Wybrane artykuły ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych 

 

Art. 15r. 1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem  COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 

informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć 

w szczególności:  

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej pod-

stawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamó-

wienia;  
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2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważ-

nienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziała-

niem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 

zapobiegawczych lub kontrolnych;  

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 

lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa 

w art. 11 ust. 1-3;  

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w do-

stępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy;  

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy.  

1a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną 

z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach 

lub oświadczenia tych wykonawców.  

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 

1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 

termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu 

z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy  

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy.  

4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 
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mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, 

zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.   

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące 

sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, 

z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie 

mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.  

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 

umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, 

w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich 

wysokość.  

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-

19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana 

z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej 

umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 

wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres 

wzajemnych świadczeń.  

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część 

zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 

odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej 

umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.  

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 

związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych 

wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.  

Art. 15r1. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał 

jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy 

lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia 
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należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 

nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg 

terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, 

a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może 

nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni.  

3. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia 

z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem 

ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe 

zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.  

4. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.  

5. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-4, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 

 


