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PODSTAWY  PRAWNE  KOSZTORYSOWANIA  
 
1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa 

zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień umowy a więc i wynagrodzenie 
wykonawcy w przypadku umów o roboty budowlane. 

 
2. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r ; Dz. U. Nr .19, poz.177); 

określa zasady ustalania cen na roboty budowlane stanowiące zamówienie publiczne. 
 
3. Ustawa o cenach (Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r.; Dz. U. Nr 97, poz. 1050); zawiera postanowienie, że 

ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę. 
 
4. 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); dotyczy robót budowlanych stanowiących 
zamówienie publiczne. 

 

5. 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); dotyczy robót 
budowlanych stanowiących zamówienie publiczne. 

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

metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz.867); utraciło moc 
prawną 12 grudnia 2001 r. ale jest wykorzystywane jako instrukcja kosztorysowania.

OPRACOWANIA WZORCOWE OPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE ZAWODOWE. 

1. Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych 
Opracowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych  - październik 2005r. 

2. REGULAMIN POLCEN  inwestorskie zasady kosztorysowania 
Opracowanie  POLCEN Sp, z o.o. 2001r.  

3. Środowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych „MET – KOSZT – 
BUD” 
Opracowanie: Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno – Ekonomicznego Przemysłu 
Budowlanego „ORGBUD” 
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Rodzaje kosztorysów 
Kosztorysy szczegółowe ze względu na cel, jakiemu mają służyć dzielą się na: 
• inwestorskie, 
• ofertowe, 
• zamienne, 
• powykonawcze. 

Kosztorys inwestorski sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych 
robót inwestycyjnych lub remontowych. Kosztorys ten jest częścią składową dokumentacji 
przetargowej. 

Kosztorys ofertowy służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i 
remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od 
inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w 
określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę, za którą wykonawca jest skłonny wykonać roboty. 
Wybrany, sprawdzony i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy stanowi integralną część 
umowy o realizację inwestycji lub robót budowlanych. 

Kosztorys zamienny sporządza wykonawca , jeżeli nastąpiła zmiana ustalonej w umowie ilości robót. 
Stanowi on podstawę do zmiany określonej w umowie ceny za wykonanie robót. Natomiast w 
przypadkach, gdy zmiana ilości robót i/lub ich zakresu jest następstwem wprowadzonych przez inwestora 
zmian w dokumentacji projektowej — zamawiający powinien wystąpić do wykonawcy z propozycją 
sporządzenia odpowiedniego kosztorysu ofertowego. 

Kosztorys powykonawczy sporządza wykonawca po zrealizowaniu robót w przypadku uzgodnienia w 
umowie takiej formy rozliczeń, gdyż w chwili jej zawierania nie można dokładnie ustalić zakresu 
rzeczowego robót i warunków ich wykonania. Najczęściej dotyczy to robót remontowych, 
modernizacyjnych, awaryjnych i podziemnych. W umowie uzgadnia się podstawy kosztorysowe, ceny 
czynników produkcji oraz koszty pośrednie i zysk. 

Metody kosztorysowania zgodnie z przyjętymi w nich zasadami oraz obowiązującymi przepisami 
prawnymi w Polsce stosuje się dwie metody kosztorysowania: 

• kalkulację szczegółową, 
• kalkulację uproszczoną. 

Kosztorysowanie metodą kalkulacji szczegółowej 
 

Metoda kalkulacji szczegółowej polega na określeniu wartości kosztorysowej Wk przez obliczenie dla 
wszystkich pozycji przedmiaru robót wartości kosztów bezpośrednich oraz doliczenie odpowiednio kosztów 
pośrednich, zysku i podatku VAT. 

Koszty pośrednie oraz zysk mogą być ustalone w odniesieniu do całego obiektu lub w stosunku do każdej 
jednostki produkcji. Uwzględniając to, wartość kosztorysowa robót: 

Wk = ∑(i ∙ n ∙ c) + Kp + Z + Pv

lub 

Wk = i ∙ ∑[ n ∙ c + Kpj + Zj] + Pv
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gdzie: 

i — ilość jednostek przedmiarowych robót, 
n — jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny — nr, materiałów — nm,

pracy sprzętu — ns

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

n ∙ c — koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, obliczone według wzoru 

n ∙ c = (∑ nr ∙ Cr + ∑ nm ∙ Cm + ∑ ns∙ Cs )

Kp — koszty pośrednie, 
Z — zysk kalkulacyjny, 
KPJ — koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót, 
Zj — zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót, 
Pv — podatek od towarów i usług (VAT). 
 

Kalkulacyjna cena jednostki przedmiarowej (C,) (cenę jednostkową)  

Cj = Rj + Mj + Sj + Kpj + Zj

gdzie: 
Rj — wartość kosztorysowa robocizny na jednostkę przedmiarową robót,  
MJ — wartość kosztorysowa materiałów na jednostkę przedmiarową robót,  
Sj — wartość kosztorysowa pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót, 

pozostałe oznaczenia jak we wzorze  

Kosztorysowanie metodą kalkulacji uproszczonej 
 

Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów liczby 
jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, a następnie doliczeniu VAT. 

Zgodnie z tym wartość kosztorysowa robót 

Wk = ∑ i ∙ Cj + Pv

Kalkulowanie ceny robocizny kosztorysowej (R) 

W skład ceny robocizny bezpośredniej wchodzą następujące składniki kosztów pracy robotników 
zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 

1. płace zasadnicze według osobistego zaszeregowania, przyjmowane jako średnie ważone 
2. premie regulaminowe, 
3. płace dodatkowe (np. za kierowanie brygadą, dodatki funkcyjne, stażowe itp.), 
4. płace uzupełniające (np. wynagrodzenia za okres urlopu i inne płatne nie obecności w pracy, zasiłki 

chorobowe nierefundowane przez ZUS, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), 
5. obligatoryjne obciążenia płac, np. z tytułu składek na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mieszkaniowy itp.. 
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Godzinową stawkę robocizny kosztorysowej (Cr) można ustalić na podstawie: 

• kalkulacji własnej wykonawcy robót, 
• publikowanych informacji o wysokości stawek kosztorysowych, 
• negocjacji stawki przeprowadzonej między stronami. 

Kalkulacja wartości kosztorysowej materiałów (M) 

Jednostkową cenę nabycia materiałów ustala się zgodnie ze wzorem 

Cm = Cm + Kz

gdzie: 
Cm — jednostkowa cena nabycia materiału, 
Cmz — jednostkowa cena zakupu materiału (cena płacona dostawcy materiału), 
Kz — koszty zakupu przypadające na jednostkę miary materiału. 

Na wartość kosztorysową materiałów (M) składają się: 

• wartość materiałów podstawowych (Mb), 
• wartość materiałów pomocniczych (Mp). 

Można to uczynić jednym z poniższych sposobów: 

• wykorzystać odpowiednie wielkości podane w katalogach, stosując analogie, interpolacje lub 
ekstrapolację, 

• wykorzystać zakładowe normy zużycia materiałów, 
• wykonać szczegółową analizę zużycia materiałów zgodnie z zasadami normowania ich zużycia. 

Ceny zakupu materiałów przyjmowane w kosztorysowaniu mogą być ustalone na podstawie różnych 
dostępnych źródeł, np. według faktur zakupu, jako ceny średnie ważone z własnej ewidencji kosztów, na 
podstawie cenników i ofert producentów i dostawców lub — dla kosztorysów inwestorskich — z 
publikowanych urzędowych informacji cenowych. 

Materiały pomocnicze. Materiały pomocnicze w zasadzie nie są w katalogach wymienione z nazwy, 
lecz ich nakład jest określony wartościowo, w procentach od kosztu jednostkowego materiałów 
podstawowych wymienianych z nazwy w tablicach KNR i KNNR. 

Wartość jednostkową materiałów pomocniczych (Mp) oblicza się więc zgodnie z wzorem 

Mp= Mb∙wmp 

gdzie: 

Mb - wartość materiałów podstawowych w jednostce produkcji,  
Wmp — wskaźnik wartości materiałów pomocniczych. 

Wskaźniki zużycia materiałów pomocniczych są zróżnicowane, a informacje o ich wielkości znajdują 
się w założeniach szczegółowych poszczególnych rozdziałów KNR-ów i KNNR-ów. 

Wskaźnik (narzut) kosztów zakupu materiałów wkz: do celów kosztorysowania oblicza się w % ze 
wzoru 
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gdzie: 
Kz — koszty zakupu materiałów,  
M — wartość nabytych materiałów. 

Kalkulacja wartości kosztorysowej pracy sprzętu budowlanego (S) 
W kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych i montażowych za sprzęt uważa się te jednostki, które: 

� są wymienione z nazwy w tablicach KNR i KNNR, niezależnie od ich ceny 
nabycia i długości okresu ich użytkowania, 

� z uwagi na cenę nabycia i długosz okresu użytkowania są zaliczane do środków trwałych. 
� Jednostki sprzętu i środki transportu technologicznego niespełniające powyższych warunków są 

uważane za środki nietrwałe, a koszt ich zużycia stanowi składnik kosztów pośrednich. 
� Koszty bezpośrednie pracy sprzętu obejmują: 
� koszty pracy maszyn i sprzętu budowlanego wymienionego imiennie (z nazwy) w katalogach 

nakładów rzeczowych, 
� tzw. koszty jednorazowe sprzętu, 
� koszty transportu technologicznego materiałów wykazanych z nazwy w tablicach KNR, ze 

składowiska przyobiektowego do miejsca ich wbudowania. 

Ustalanie kosztów pośrednich  
Struktura kosztów pośrednich 

KOSZTY POŚREDNIE 

Koszty ogólne budowy 
+

Koszty zarządu 

1. Płace i narzuty na płace stałego 
personelu budowy 

2. Zużycie zaplecza 
3. Zużycie sprzętu 
4. Koszty bezpieczeństwa i higieny 

pracy 
5. Koszty zatrudnienia pracowni-

ków zamiejscowych 
6. Pozostałe koszty ogólne 

budowy 

1. Płace i narzuty na płace 
personelu zarządu 

2. Koszty delegacji i przejazdów 
3. Koszty eksploatacji służbowych 

samochodów osobowych 
4. Koszty biurowe i utrzymania 

obiektów ogólnego 
przeznaczenia 

5. Koszty finansowe 
6. Pozostałe koszty zarządu 

Rys. Schemat struktury kosztów pośrednich 

Koszty pośrednie można ustalić w kalkulacji kosztorysowej trzema sposobami: 

• sporządzając preliminarz tych kosztów, obejmujący koszty ogólne danej budowy oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa, 

• na podstawie wskaźnika kosztów pośrednich według informacji własnych za 
mawiającego i wykonawcy albo ustalonego w wyniku negocjacji lub innych informacji, 

• na podstawie wskaźników kosztów pośrednich publikowanych przez uprawnione do tego jednostki 
administracji państwowej — w wypadku kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych. 
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Kalkulacja zysku (Z) 

Zysk kalkulowany w cenie robót nie jest przeznaczony na pokrycie ponoszonych przez wykonawcę 
nakładów związanych z wykonywaniem robót, lecz stanowi założoną w cenie nadwyżkę przychodów 
pieniężnych nad kosztami.  

100
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Kalkulacja dodatków do ceny kosztorysowej 

 
W zależności od warunków realizacji robót budowlanych i instalacyjnych oraz sposobu ich realizacji 

wykonawca robót może wnioskować o uznanie przez zamawiającego dodatków do robocizny — z tytułu 
wykonywania robót budowlanych: 

• w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 
• w warunkach niebezpiecznych, 
• w warunkach utrudnionych, 
• w godzinach nadliczbowych. 

Zasady indywidualnej kalkulacji kosztów 
 

W sytuacji, gdy w katalogach dla danej roboty brak jest nakładów rzeczowych, należy indywidualnie 
ustalić brakujące nakłady. W takich przypadkach można posłużyć się następującymi sposobami: 
• wykorzystać najbardziej zbliżone, odpowiednie wielkości nakładów rzeczowych, które występują 

w katalogach nakładów rzeczowych, na zasadzie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji, 
• sporządzić szczegółowe analizy brakujących nakładów,  korzystając z normatywów nakładów 

rzeczowych o niewielkim stopniu scalenia albo wykonać pomiary czasu pracy ludzi i sprzętu oraz 
zużycia materiałów. 

Metoda ustalania nakładów rzeczowych przez analogię polega na doborze nakładów z określonej 
tablicy z KNNR lub KNR, które pod względem charakteru robót, jednostki obmiaru i technologii robót są 
bardzo zbliżone do robót wycenianych zarówno pod względem organizacji, jak i technologii wykonania. 

Metoda ustalania nakładów rzeczowych na zasadzie interpolacji lub ekstrapolacji może być 
zastosowana wyłącznie w przypadkach, kiedy wielkość wiodącego parametru technicznego określającego 
rodzaj robót w pozycji kosztorysowej, przekracza więcej niż 10% w robociźnie i pracy sprzętu oraz 
więcej niż 5% w materiałach, od wielkości najbardziej zbliżonej kolumny w tablicy katalogu. Jako wielkość 
wiodącą przyjmuje się np. masę, wymiar, moc. Obszar ekstrapolacji nie może przekroczyć 25% wielkości 
parametru poniżej dolnej wielkości parametru wiodącego w katalogu lub 50% wielkości powyżej górnej 
granicy parametru. 

Metoda interpolacji polega na określeniu odpowiedniej wielkości nakładów rzeczowych w przedziale, 
gdy są znane ich wielkości na końcach tego przedziału. Sposób postępowania został pokazany w 
przykładzie 6-1.  Istotę metody ekstrapolacji ukazuje przykład 6-2 . 



PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA                                                                                                                                                         

 8

Podczas indywidualnego ustalania brakujących nakładów robocizny — jako podstawę określającą 
normy tych nakładów dla danego rodzaju robót — przyjmuje się normatywy zebrane w katalogach w 
następującej kolejności: 

1. wzorcowe katalogi norm pracy, 
2. branżowe katalogi norm pracy (KNP). 
3. zakładowe normy pracy, 
4. normy — według analizy własnej — wynikające z odpowiedniego rachunku analitycznego lub 

danych statystycznych. 

Ustalanie norm pracy rachunkiem analitycznym polega na obliczeniu dla jednostki obmiarowej robót, 
liczby niezbędnych roboczogodzin (r-h, r-g). Przy ustalaniu kosztorysowych nakładów robocizny metodą 
kalkulacji indywidualnej, korzystając z norm KNR katalogów zakładowych norm pracy lub według analizy 
własnej, ustalone liczby roboczogodzin należy powiększyć o 5% na czynności pomocnicze. 

Podstawy sporządzania kosztorysów 

 
Kosztorys można sporządzić w prawidłowy sposób tylko wtedy, gdy wykonująca go osoba 

(kosztorysant) ma do dyspozycji odpowiednią dokumentacje oraz inne niezbędne informacje: 

1. dokładne określenie tego, co ma być budowane, czyli sprecyzowanie zakresu rzeczowego 
inwestycji lub robót.  

2. projekt wykonawczy  
3. uzgodniony z inwestorem protokół ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania.  
4. projektu technologii  
5. normatywna baza nakładów rzeczowych  
6. ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu i kosztów transportu 
7. poziom kosztów pośrednich oraz zysku. 

Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią: 

• dokumentacja projektowa, 
• przedmiar robót, 
• założenia wyjściowe lub dane wyjściowe do kosztorysowania, 
• ceny jednostkowe robót według informacji własnych wykonawcy robót lub innych informacji — w 

kalkulacji uproszczonej, 
• nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu zawarte w katalogach, 

a przy ich braku ustalone indywidualnie — w kalkulacji szczegółowej, 
• stawki godzinowe robocizny, pracy sprzętu i materiałów oraz koszty pośrednie i zysk według własnej 

kalkulacji oferenta lub innych informacji cenowo-kosztowych, 
• obowiązujące zasady obliczenia podatku VAT. 
Podstawy sporządzania kosztorysu zamiennego stanowią: 

• dokumentacja budowy — dziennik budowy i książka obmiaru robót, 
• kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych oraz cen 

czynników produkcji i narzutów. 

Kosztorys powykonawczy sporządza się na podstawie: 

• dokumentacji technicznej, 
• książki obmiaru robót potwierdzonej przez inspektora nadzoru, 
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• zapisów w dzienniku budowy, określających technologię i konieczność wykonania robót oraz okres 
ich wykonania, 

• protokołów odbiorów częściowych i końcowych, 
• protokołu danych wyjściowych do kosztorysowania, 
• cen jednostkowych robót — w metodzie uproszczonej, 
• nakładów rzeczowych ustalonych w protokole danych wyjściowych do kosztorysowania — w 

metodzie szczegółowej, 
• cen czynników produkcji, 
• kosztów pośrednich, kosztów zakupu i stawki zysku, w wysokościach wynegocjowanych pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą, 
• obowiązujących zasad obliczenia podatku VAT. 

Forma kosztorysu oraz zapis jego treści 
 

Na prawidłowo sporządzony i kompletny kosztorys szczegółowy składają się: 
• karta tytułowa kosztorysu, 
• ogólna charakterystyka obiektu lub robót objętych kosztorysem, 
• przedmiar lub obmiar robót wraz z ich opisem technologicznym, 
• kalkulacje sporządzone metodą szczegółową lub uproszczoną czyli kosztorys właściwy, 
• tabela wartości elementów scalonych, 
• załączniki do kosztorysu: 

a) w kosztorysie inwestorskim i ofertowym — protokół (lub wyciąg) ustalenia danych wyjściowych do 
kosztorysowania, a w kosztorysie dodatkowym i powykonawczym — książka obmiarów wykonanych 
robót, 
b) analizy i kalkulacje indywidualne dla robót nie występujących w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych.  
c) zestawienie materiałów, 
d) zestawienie sprzętu. 

Strona tytułowa kosztorysu zwykle zawiera: 

• określenie rodzaju kosztorysu, 
• nazwę przedmiotu kosztorysowania (obiektu, roboty lub usługi) oraz adres lokalizacji budowy, 
• nazwę i adres zamawiającego obiekt lub roboty, 
• nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys i nazwiska z określeniem funkcji osób, które 

sporządziły i sprawdziły kosztorys oraz ich podpisy i datę podpisania, 
• wartość kosztorysową obiektu lub robót, 
• datę sporządzenia kosztorysu, 
• w kosztorysie ofertowym, powykonawczym i zamiennym — nazwę wykonawcy robót, 
• w kosztorysie ofertowym — klauzulę zatwierdzenia kosztorysu przez zamawiającego, z podaniem 

uzgodnionej wartości kosztorysowej oraz daty zatwierdzenia. 
 

ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 

1. Dane ogólne 
a) Obiekt lub rodzaj robót 
b) Lokalizacja obiektu 
c) Zamawiający (nazwa i adres) 
d) Jednostka projektowa (nazwa i adres) 
e) Wykonawca robót (nazwa i adres) 

 
2. Dane dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych 

a) Sposób wykonania robót rozbiórkowych  
b) Usuwanie drzew i krzewów (zakres i sposób wykonania) 
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c) Usunięcie humusu i jego zagospodarowanie (sposób wykonania robót, wykorzystanie humusu) 
d) Ustalenie kategorii gruntu na podstawie dokumentacji geotechnicznej 
e) Odległości odwozu i miejsce składowania: 
— gruzu z rozbiórki 
— drzew i krzewów z wycinki 
— humusu (ziemi roślinnej) 
— urobku ziemnego z wykopów 
f) Warunki utylizacji materiałów rozbiórkowych (miejsce, koszty) 

g) Technologia obniżenie poziomu wód gruntowych  
h) Inne pozostałe ustalenia  

 
3. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych 

a) Sposób wykonania i transportu betonów i zapraw wytwarzanych na placu budowy 
b) Materiały masowe (wykaz i ilość materiałów, odległość dowozu, środki transportu)  
c) Wykonywanie robót z rusztowań (rodzaj rusztowań, wielkość działki rusztowania, skład brygady) 
d) Deskowania systemowe (rodzaj, ustalenie wielkość działki)

4. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych 

a) Rodzaje i parametry techniczne sprzętu „anonimowego": 
b) Wykaz sprzętu ciężkiego i zasady kalkulacji kosztów jednorazowych (odległość i krotność dowozu, środki 

transportowe): 
 

5. Wykonania robót w warunkach utrudnionych 

a) Zasady rozliczania robót w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych: 
b) Zasady rozliczania robót w czynnych zakładach lub pomieszczeniach użytkowanych: 
c) Rozliczenie prac wykonywanych w godzinach nadliczbowych 

 
6. Dane dotycząca zagospodarowania placu budowy 

a) Drogi dojazdowe do placu budowy (długość, rodzaj): 
b) Udostępnienie przez zamawiającego pomieszczeń i mediów dla wykonawcy robót (wielkość i rodzaj 

pomieszczeń, warunki korzystania z mediów - woda, energia): 
c) Przygotowanie i zasady udostępnienia pomieszczeń dla zamawiającego (wielkość, zasady rozliczania): 
d) Ustalenie miejsc doprowadzenia wody, energii i linii telefonicznej na plac budowy: 
e) Pozostałe dane wynikające z projektu organizacji robót: 

 
7. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych 

a) Rodzaje katalogów 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót 
c) Źródła cen materiałów- 

- materiały budowlane: 
- materiały sanitarne: 
- materiały elektryczne: 

d) Stawka robocizny. 
e) Narzuty: 

- kosztów pośrednich: 
- zysku: 
 
Data spisania założeń: 
Przedstawiciel zamawiającego: 
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Obliczyć wartość kosztorysową wykonania ścianki działowej dzielącej pomieszczenia nr 2 i nr 3 (wg 
załączonego do materiałów projektu – piwnica). Kalkulację wykonać metodą szczegółową według 
następujących danych: 
 

• robocizna      = 12,00 zł 
• cegła ceramiczna pełna   = 1,15 zł / szt. 
• zaprawa cementowo - wapienna  = 205 zł / m3

• wyciąg      = 6,50 zł / m-g 
• koszty zakupu     = 10% 
• koszty pośrednie    = 70% 
• zysk      = 15% 

 
UWAGA!!! Uwzględnić materiały pomocnicze wg. założeń katalogu. 
KNR 2-02 (Konstrukcje budowlane, rok wydania 1997, wydanie VI) 



Nakłady rzeczowe Wartość kosztów [zł]
Poz.

koszt.
Podstawa
nakładów

Opis pozycji kosztorysowej, przedmiar robót, ilość,
wyszczególnienie nakładów rzeczowych Jedn. miary

Nakł.
jednostowy

Nakł.
całkowity

Cena
jednostkowa R M S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Razem koszty bezpośrednie

Koszty zakupu.....................................

Koszty pośrednie.................................

Zysk.....................................................
Ogółem
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L.p.
Podstawa
nakładów

Opis pozycji kosztorysowej, wyliczenie ilości robót
Jedn.
miary Ilość

Cena jednostkowa
Wartość

całkowita
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Ćwiczenie 
 
Obliczyć wartość kosztorysową ułożenia płytek podłogowych o wymiarach 20 x 20cm, metodą zwykłą 
na podłodze o powierzchni 20m2.
Kalkulację przeprowadzić metodą szczegółową wiedząc, że: 
 

• robocizna      = 13,00 zł 
• płytki z kamieni sztucznych    = 40 zł / 1m2

• zaprawa klejąca    = 1,09 zł / kg 
• zaprawa spoinująca    = 1,90 zł / kg 
• wyciąg      = 6,0 zł / m-g 
• środek transportu    = 45 zł / m-g 
• koszty zakupu     = 10% 
• koszty pośrednie    = 75% 
• zysk      = 15% 

 
UWAGA!!! Uwzględnić materiały pomocnicze wg. założeń KNR 2-02 T.1. 
 

KNR 2-02 (Konstrukcje budowlane, rok wydania 1997, wydanie VI) 
 



Nakłady rzeczowe Wartość kosztów [zł]
Poz.

koszt.
Podstawa
nakładów

Opis pozycji kosztorysowej, przedmiar robót, ilość,
wyszczególnienie nakładów rzeczowych Jedn.

miary
Nakł.

jednostkowy
Nakł.

całkowity

Cena
jednostkowa R M S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Razem koszty bezpośrednie

Koszty zakupu.....................................

Koszty pośrednie.................................

Zysk.....................................................
Ogółem
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L.p.
Podstawa
nakładów

Opis pozycji kosztorysowej, wyliczenie ilości robót
Jedn.
miary Ilość

Cena jednostkowa
Wartość

całkowita



PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA                            CENTRUM EDUKCJI INŻYNIERA CEDIN



PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA                                                                                                                                                         

 20

Zadanie: Oblicz wartość kosztorysową metodą szczegółową zagęszczenia ubijakiem mechanicznym 
gruntu sypkiego kat.III o pow. 220 m2 , wiedząc, że: R=13,0 zł.; Kp=70%; Z=13% Ubijak spalinowy 8,30 
zł./m-g 
 

Wartość kosztów w PLN 
L.p. 

Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji kosztorysowej, 
wyliczenie ilości, 

wyszczególnienie nakładów 
rzeczowych 

J.m. 
Nakład 

jednostkowy 
(norma) 

Nakład 
całkowity

C.j. 

R M S

Razem koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie    

Zysk  
Ogółem
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Ćwiczenie.
Obliczyć ułożenie 2,5km rurociągu z rur preizolowanych w wykonanym wykopie; średnice rury: 33,7/110. Przyjąć 
następujące założenia: robotnicy – grupa I – 13,00 zł; grupa II – 16,00 zł; cena 1 mb rur preizolowanych 33,7/110 – 
49,50zł/1mb; mufa – 34zł/1szt.; pianka izolacyjna – 18,00 zł/dm3; drut stalowy nie pokryty do spawania SPG3S fi 
0,8-4,0mm -  5,40zł / 1kg; tlen techniczny sprężony – 4,30 zł / 1m3; acetylen techniczny rozpuszczony – 22,50 zł / 
1kg; drewno na podkłady – 380 zł / 1m3.
Przyczepa montażowa – 20,00 zł/1 m-g; środek transportowy – 45,00 zł/1m-g; przyczepa dłużycowa do 
samochodu -  
9,40 zł/1m-g; żuraw samochodowy do 4t – 49,00 zł/1m-g. 
Kp = 68,5%; Kz = 8,7%; Z=12%. 
Kalkulację przeprowadzić metodą szczegółową. 



Nakłady rzeczowe Wartość kosztów [zł]
Poz.

koszt.
Podstawa
nakładów

Opis pozycji kosztorysowej, przedmiar robót, ilość,
wyszczególnienie nakładów rzeczowych Jedn.

miary
Nakł.

jednostkowy
Nakł.

całkowity

Cena
jednostkowa R M S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Razem koszty bezpośrednie

Koszty zakupu.....................................

Koszty pośrednie.................................

Zysk.....................................................
Ogółem
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L.p.
Podstawa
nakładów

Opis pozycji kosztorysowej, wyliczenie ilości robót
Jedn.
miary Ilość

Cena jednostkowa
Wartość

całkowita


