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ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIOIMALNEGQ I BUDOWNICTWA

z dnia 13 lipca 2001 r.

w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348
I Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852
1 Nr 120, poz. 1268) zarzqdza si§, co nast§puje:

§ 1.1. Rozporzqdzenie okresla jednolite dia wszyst-
klch jednostek gospodarczych metody kosztorysowa
nia obiektow i robot budowlanych, wtym rodzaje kosz-
torysow i podstawy ich sporzqdzania.

2. Rozporz^dzenie stosuje si§ do kosztorysow sta-
nowiqcych kaikulacje can na obiekty i roboty budowla-
ne, opracowywanych przez wykonawcow robot na zq-
danie zamawiajqcego.

3. Rozporzqdzenia nie stosuje si§ przy sporzqdza-
niu kosztorysow:

1) opracowywanych na etapach poprzedzajqcych
opracowanie dokumentacji projelrtowej,

2) dotyczqcych obiektow i robot wykonywanych w ra-
mach eksportu budownictwa,

3) dotyczqcych obiektow i robot wykonywanych na
podstawie umow mi^dzynarodowych.

§ 2. Uzyte w rozporzqdzeniu okreslenia oznaczajq:

1) katalogi — publikacje zawierajqce jednostkowe na-
kfady rzeczowe,

2) jednostkowe naktady rzeczowe — naktady rzeczo
we czynnikow produkcji: robocizny (n^), materia-
tow {n ) oraz pracy sprzgtu i srodkow transportu
technologicznego (n^), ujgte w katalogach lub usta-
lone na podstawie analizy indywidualnej,

3) dokumentacja projektowa — wymagany odr^bny-
mi przepisami projekt budowlany wraz z opisami
i rysunkami niezb^dnymi do realizacji robot, w ra-
zie potrzeby uzupetniony szczegotowymi projekta-

mi, lub opis zawierajqcy okre^ienie rodzaju, zakre-
su i standardu wykonania robdt, wynikajqcy z in-
wentaryzacji lub protokotu typowania robot,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — opracowanie zawierajqce zbiory
wymagah w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujqce wszczegolnosci wyma-
gania w zakresie wtasciwo^cl materiatow, wyma-
gania dotyczqce sposobu wykonania i oceny pra-
widtowbsci wykonania poszczegolnych robdt,
okresienie zakresu prac, ktore powinny byd uj§te
w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,
wskazanie podstaw okresiaj^cych zasady przed-
miarowania, a w przypadku braku podstaw— opis
zasad przedmiarowania,

5) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ustalo-
ne przez zamawiajqcego dane techniczne, techno-
logiczne I organizacyjne nieokreslone w dokumen
tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykona
nia i odbioru robot budowlanych, a majqce wpfyw
na wysokosc ceny kosztorysowej, oraz ustalone
przez zamawiajqcego wymagania dotyczqce me
tod i podstaw opracowania kosztorysu, wszczegol-
nosci w zakresie formuty kalkuiacyjnej oraz pod
staw ustalania cen jednostkowych lub jednostko-
wych naktaddw rzeczowych i podstaw cenowych,

6) dane wyjsciowe do kosztorysowania — uzgodnio-
ne, w formie protokotu, mi^dzy wykonawc^ i za-
mawiajqcym dane techniczne, technologiczne i or
ganizacyjne oraz inne niezb^dne do kalkuiacji kosz
torysowej ustaienia dotyczqce metody kalkuiacji,
formuty kalkuiacyjnej oraz podstaw ustaienia cen
jednostkowych iub jednostkowych naktadow rze
czowych i podstaw cenowych,

7) przedmiar robot — opracowanie obejmujqce zesta-
wienie planowanych robot w kolejnosci technoio-
gicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustaienia szczegotowego opisu robbt
lub szczegotowy opis robot obejmujqcy wyszcze-
golnienie i opis czynnosci wchodzqcych w zakres
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robot, sporzqdzone przed wykonaniem robot na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

8) obmiar robot — opracowanie obejmujqce zakres
okreslony w pkt 7, sporzqdzone po wykonaniu ro
bot na podstawie ksi^gi obmiaru,

9) koszty posrednie — sktadnik kalkulacyjny ceny
kosztorysowej, uwzgl§dniajqcy nleuj^te w kosz-
tach bezposrednich koszty zaliczane zgodnle z od-
r^bnymi przepisami do kosztow uzyskania przy-
chodow, w szczegolnosci koszty ogolne budowy
oraz koszty zarzgdu.

§ 3. Kosztorysy opracowuje si§ metodq kalkulacji
uproszczonej lub szczegotowej.

§ 4.1. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow ustalonych
jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych,
z uwzglgdnleniem podatku od towarow 1 ustug (VAT) —
wedtug formuty:

C, = £L*Ci + Pv
gdzle:
C[^ — oznacza cen§ kosztorysowq,
L — oznacza liczby ustalonych jednostek przedmia

rowych,
Cj — oznacza ceny jednostkowe dia ustalonych jed

nostek przedmiarowych,
Py — oznacza podatek od towarow 1 ustug (VAT).

2. W zaieznosci od ustalonych jednostek przedmia
rowych kalkulacja uproszczonq stosuje si§ przy uzyciu
nast§pujqcych rodzajow cen jednostkowych:

1) robot,

2) asortymentow robot,

3) cz^sci obiektow,

4) obiektow.

3. W przypadku braku w zatozeniach lub danych
wyjsciowych ustaleh dotyczqcych odr§bnej — poza ce-
n^jednostkowq — kalkulacji szczegotowej wyszczegol-
nionych elementow kosztow, cena jednostkowa
uwzglgdnia wszystkie koszty robocizny, materlatow,
pracy sprzgtu i srodkow transportu technolpgicznego
niezbpdnych do wykonania robot objptych dan§ jed-
nostkq przedmiarowq oraz koszty posrednie i zysk.

4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji
uproszczonej nie uwzgl^dniajq podatku od towarow
i ustug (VAT).

§ 5.1. Kalkulacja szczegotowa polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow: ilosci ustalo
nych jednostek przedmiarowych, jednostkowych na-
ktadow rzeczbwych i ich cen oraz doliczonych odpo-
wiednio kosztow materiatdw pomocniczych nieobjp-
tych naktadami rzeczowymi, kosztow po^rednich i zy-
sku, z uwzgl§dnieniem podatku od towarow i ustug —
wedtug formuty:

gdzie:
C.

Mpj

Kp
Kp,

Z;

C;^ = SL*(n*c + Kp. + Zj) + Pv

lub

Ck = S(L*n*c) + Kp + Z + Pv

oznacza cenp kosztorysowq,
— oznacza ilo^c ustalonych jednostek przedmia

rowych,
— oznacza jednostkowe naktady rzeczowe: robo

cizny — n^, materiatow — n^^, pracy sprzptu
i srodkow transportu technologicznego — ng,

— oznacza ceny jednostkowe czynnikow pro-
dukcji obejmujqce: godzinowq stawkp roboci
zny kosztorysowej — C^, ceny jednostkowe
materiatow — C^, ceny jednostkowe maszy-
nogodziny pracy sprzgtu i srodkow transpor
tu technologicznego — Cg,

— oznacza koszty bezposrednie na jednostkp
przedmiarowq obliczone wg wzoru:
n * c = 2n^ * C, + 2(n^ * + Mpp + Sng * Cg

— oznacza koszty materiatow pomocniczych na
jednostkp przedmiarowq,

— oznacza koszty posrednie,
— oznacza koszty posrednie na jednostkp przed-

miarowq,
— oznacza zysk kalkulacyjny,
— oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkp przed-

miarowq,
— oznacza podatek od towarow i ustug (VAT).

2. Koszty materiatow pomocniczych oblicza si§ ja
ko iloczyn wskaznika kosztdw materiatdw pomocni
czych i podstawy ich naliczania.

3. Koszty posrednie w kosztorysie oblicza si? jako
iloczyn wskaznika kosztow posrednich i ustaionej pod
stawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie pre-
liminarza.

4. W kalkulacji szczegotowej ujmuje si? koszty
wszystkich materiatow, ktore zgodnie z ustaleniami
stron sq uwzgl?dniane w kosztorysie. Materiaty wytg-
czone z kosztorysu nie wchodzq w zakres ceny koszto
rysowej i sq rozliczane odr?bnie.

§ 6.1. W zaieznosci od przeznaczenia nalezy postu-
giwac si? jednym z nast?pujqcych rodzajow kosztory-
sow:

1) ofertowym,

2) zamiennym,

3) powykonawczym.

2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacj? ceny ofer-
ty i jest przygotowywany przez wykonawc? przed wy
konaniem robot.

3. Kosztorys zamienny stanowi kalkulacj? dIa usta-
lenia zmiany ceny ustaionej w umowie i jest przygoto
wywany przez wykonawc? po wykonaniu robot jako
propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na
zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek
przedmiarowych.
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4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacje dia
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane ro-
boty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys
ofertowy, i jest sporzqdzany przez wykonawcy po wy-
konaniu robot.

§ 7. 1. Podstawy sporzqdzania kosztorysu oferto-
wego stanowiq:

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,

4) zatozenia wyjsciowe — przy przetargowych trybach
udzielenia zamowienia lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania — przy bezprzetargowych try-
bach udzielenia zamowienia,

5) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 —
dia kalkulacji uproszczonej,

6) jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w katalo-
gach lub ustalone na podstawie analizy indywidu-
alnej — dia kalkulacji szczegotowej,

7), ceny jednostkowe czynnikow produkcji (C^, Cg)
oraz wskazniki kosztow materiatbw pomocniczych,
kosztow posrednich i narzutu zysku — dia kalkula
cji szczegotowej,

8) obowiqzujqce na podstawie odrgbnych przepisow
zasady obliczania podatku od towardw i ustug.

2. Podstawy sporz^dzania kosztorysu zamiennego
stanowiq:

1) dokumentacja budowy — ksi^ga obmiaru i dzien
nik budowy,

2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych
lub jednostkowych naktadow rzeczowych oraz cen
czynnikow produkcji i wskaznikbw.

3. Podstawy sporzqdzania kosztorysu powykonaw-
czego stanowiq:

1) dokumentacja budowy, ktora obejmuje dokumen
tacja projektowq, dziennik budowy i ksi^g§ obmia-
row, protokofy odbiorow czfsciowych I kohco-
wych, operaty geodezyjne, a w przypadku realiza-
cji obiektow metodq montazu — takze dziennik
montazu,

2) protokot danych wyj^ciowych do kosztorysowania,

3) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2,
okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole da
nych wyjsciowych do kosztorysowania — w meto-
dzie uproszczonej,

4) jednostkowe naktady rzeczowe, ceny jednostkowe
czynnikow produkcji, wskazniki kosztow materia-
tow pomocniczych, kosztbw posrednich i narzutu
zysku okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole
danych wyjsciowych do kosztorysowania —w me-
todzie szczegbtowej,

5) obowiqzujqce na podstawie odr^bnych przepisow
zasady obliczania podatku od towarow i ustug.

§ 8. 1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji
metodq uproszczon^ ustala si@ na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach jednostko
wych,

3) dwustronnych negocjacji.

2. 0 wyborze rodzaju cen jednostkowych stpsowa-
nych w kalkulacji oraz podstaw ich ustalania decydujq
postanowienia zatozen lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania.

§ 9. 1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny
ujpte w katalogach lub obliczone na podstawie analizy
indywidualnej okreslajq ilosci roboczogodzin dotyczq-
ce wszystkich czynnosci, ktore sq wymienione wszcze-
gotowych opisach robot wyszczegblnionych pozycji
kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci po-
mocnicze.

2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatow ujp-
te w katalogach lub obliczone na podstawie analiz in-
dywidualnych okreslajq ilosci wyszczegolnionych ro-
dzajow materiatow, wyrobow lub prefabrykatow nie-
zbpdnych do wykonania robot obj^tych wyszczegol-
nionymi pozycjami kosztorysowymi, z uwzglpdnie-
niem ubytkow i odpadow w transporcie i w procesie
wbudowania.

3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprzptu
i srodkowtransportu technologicznego ujpte w katalo
gach lub obliczone na podstawie analizy indywidualnej
okreslajq ilosci maszynogodzin pracy wymienionych
jednostek sprzptowych, niezbpdnych do wykonania ro
bot objptych wyszczegolnionymi pozycjami kosztory
sowymi, z uwzgl?dnieniem przestojow wynikajqcych
z procesu technologicznego.

§ 10. 1. Godzinowa stawka robocizny kosztoryso-
wej obejmuje wszystkie sktadniki zaiiczane do wyna
grodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wyna-
grodzeh, a w szczegolnosci:

1) ptace zasadnicze,

2) premie regulaminowe,

3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki re
gulaminowe),

4) ptace uzupetniajqce (wynagrodzenia za uriopy i in
ne pfatne nieobecnosci, zasitki chorobowe, odpra-
wy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

5) obllgatoryjne obclqzenia ptac,

6) odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjal-
nych.

2. Ceny jednostkowe materiatow przyjmuje sip tqcz-
nie z kosztami zakupu, bez podatku od towarow i ustug,
z wyjqtkiem przypadkow, gdy wykonawca lub objpte
kosztorysem roboty s^ zwolnione z tego podatku.



Dziennik Ustaw Nr 80 — 5928 — Poz. 867

3. Cena jednostkowa maszynogodziny pracy jedno-
stek sprzgtowych lub srodkow transportu technolo-
gicznego obejmuje:

1) kosztorysowq cen? pracy jednostki sprz^towej lub
transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzgl§dniajqce koszty prze-
wozu sprz^tu lub srodkow transportu z bazy na bu-
dow§ i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy albo przezbrojenie.

§ 11. 1. Ceny jednostkowe czynnikow produkcji
ustala si$ na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach rynkowych
czynnikow produkcji,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. 0 wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen
jednostkowych czynnikow produkcji decydujq posta-
nowienia zatozen lub danych wyjsciowych do koszto-
rysowania.

§ 12. 1. Wskazniki kosztow materiatow pomocni-
czych ustala si^ na podstawie:

1) katalogow lub innych publikowanych informacji,

2) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. Wskazniki kosztow posrednich ustala si? na pod
stawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji,

3) dwustronnych uzgodnien.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje si? kwotowo lub
oblicza jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podsta
wy jego naliczania.

4. 0 sposobie kalkulacji kosztow posrednich i zy
sku, wysokosci wskaznikow oraz podstawie naliczania
kosztow posrednich i zysku decydujq postanowienia
zatozert lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 13. 1. Kosztorys obejmuje:

1) stron? tytutowq,

2) ogoinq charakterystyk? obiektu budowlanego lub
robot budowlanych,

3) przedmiar lub obmiar robot,

4) kalkulacj? metodq uproszczonq lub metodq szcze-
gofowq,

5) zatqczniki do kosztorysu:
a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania lub

protokot danych wyjsciowych do kosztorysowa
nia.

b) w miar? potrzeby, analizy dotyczqce indywidual-
nego ustalania jednostkowych naktadow rzeczo-
wych, kalkulacje wtasne wykonawcy robot oraz
preliminarz kosztow posrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:

1) okreslenie rodzaju kosztorysu,

2) nazw? przedmiotu kosztorysowania,

3) okreslenie lokalizacji budowy,

4) nazw? i adres zamawiajqcego,

5) nazw? i adres jednostki opracowujqcej kosztorys,
nazwiska z okresleniem funkcji osob, ktore sporzq-
dzity kosztorys, oraz ich podpisy,

6) cen? kosztorysowq,

7) dat? opracowania kosztorysu,

8) nazw? jednostki, ktora wykonuje roboty lub oferu-
je ich wykonanie,

9) ewentualnie klauzul? o uzgodnieniu kosztorysu
przez zamawiajqcego i wykonawc?.

3. Ogolna charakterystyka obiektu lub robot zawie
ra krbtki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami,
ktore okreslajq wielkosc obiektu lub zakres robdt bu
dowlanych.

4. Przysporzqdzaniu przedmiaru lubobmiaru robot
nalezy kierowac si? przyj?tymi zasadami obliczania ilo-
sci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych
przez strony publikacjach lub w specyfikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robot.

5. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wyst?pujq-
cy w kalkulacji szczegotowej posiada swojq identyflka-
cj? w postaci podania podstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone
w kosztorysie zaokrqgia si? do petnych groszy.

7. 0 ostatecznej formie i szczegotowym zakresie
kosztorysu decyduje w odniesieniu do kosztorysu ofer-
towego zamawiajqcy — wzatozeniach wyjsciowych do
kosztorysowania, a w wypadku pozostatych rodzajow
kosztorysow — zamawiajqcy i wykonawca w wyniku
dwustronnych uzgodnien — w protokole danych wyj
sciowych do kosztorysowania.

§ 14. Skutki kosztowe warunkow wykonywania ro
bot odbiegajqcych od przeci?tnych uwzgl?dnia si?
w kalkulacji uproszczonej w cenach jednostkowych,
a w metodzie szczegotowej — w naktadach rzeczo-
wych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach po
srednich lub zysku.

§ 15. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie
60 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa;
J. Kropiwnicki


