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Kosztorysy ofertowe

Podejście zamawiającego i oferenta 
do przetargów

W skład dokumentacji przetargowej – poza projektem budow-
lanym (a często również wykonawczym), instrukcją dla wyko-
nawców, specyfikacjami technicznymi oraz istotnych warunków 
zamówienia – wchodzi przedmiar robót lub tabela elementów 
scalonych. W zależności od sposobu rozliczania inwestycji  
zamawiający stawiają wymóg dołączenia do oferty przetargo-
wej wypełnionych kosztorysów bądź też tabeli cenowej (opartej 
na tabeli elementów scalonych).
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Tab. 1. Pozycja kosztorysowa: a) w rozwinięciu szczegółowym, oryginalna, b) w wersji 
analogicznej ze zmianą nakładów materiałowych
a)

Podstawa Opis nakłady Koszt jed-
nostkowy [zł]

Cena
[zł]

Montaż rurociągów stalowych 
spawanych o średnicy 

zewnętrznej do 219,1 mm.  
Grubość ścianki do 6,3 mm

1 230,75 230,75Knr-W  
7-09 2106-01

1* robocizna 0,91 r-g/m 0,91 15,00 13,65
2* rury stalowe czarne 1,01 mm 1,01 164,00 165,64
3* materiały pomocnicze 3,2% (od M) 3,20 – 8,28
4* samochód skrzyniowy 0,27 m-g/m 0,27 57,70 15,58
5* żuraw samojezdny kołowy 0,4 m-g/m 0,40 69,00 27,60

b)

Lp. Podstawa Opis nakłady Koszt jed-
nostkowy [zł]

Cena
[zł]

1 Knr-W  
7-09 

2106-01

Montaż rurociągów stalowych 
spawanych o średnicy 

zewnętrznej do 219,1 mm. 
Grubość ścianki do 6,3 m

1 442,00 442,00

1* robocizna 0,91 r-g/m 0,91 15,00 13,65
2* rury stalowe 0H18N9 1,01 mm 1,01 363,20 366,83
3* materiały pomocnicze 3,2% (od M) 3,20 – 18,34
4* samochód skrzyniowy 0,27 m-g/m 0,27 57,70 15,58
5* żuraw samojezdny kołowy 0,4 m-g/m 0,40 69,00 27,60

Często w przetargach spotyka się wymóg 
dołączenia wypełnionych kosztorysów, cho-
ciaż rozliczenie będzie ryczałtowe, co stoi 
w sprzeczności z ideą takiego rozrachunku. 
Niemniej ma to pewne uzasadnienie przy 
rozliczaniu prac dodatkowych, które można 
wówczas łatwo oszacować, bez podejrzeń  
o zawyżanie przez wykonawcę cen jednost-
kowych. Ważną kwestią jest przygotowa-
nie dla inwestora kosztorysów inwestor-
skich i poprawianie ich na etapie ogłaszane-
go postępowania przetargowego. Zawarte  
w artykule przykłady nie mają pokazać jed-
nego idealnego rozwiązania, ale podkreślić 
pewne istotne cechy, wady oraz zalety każ-
dego z zastosowanych sposobów. Chodzi 
również o uwypuklenie potrzeby stosowa-
nia kosztorysów z punktu widzenia zarów-
no zamawiającego (inwestora), jak i oferen-
ta (wykonawcy), a także mechanizmów  
ich przygotowania do przetargu oraz po-
dejścia do tego zagadnienia różnych pod-
miotów.

Przygotowanie 
kosztorysów inwestorskich

W trakcie przygotowania dokumentacji 
technicznych odbywają się konsultacje po-
między projektantem a zamawiającym. Ten 
ostatni do projektu budowlanego i wyko-
nawczego wnosi swoje sugestie i poprawki. 
Niestety, kosztorysy inwestorskie nie są już 
tak szczegółowo sprawdzane, a często trak-
tuje się je bardzo pobieżnie. Niejednokrot-
nie zamawiającemu trudno zweryfikować, 
czy każdy z przygotowanych kosztorysów 
branżowych został właściwie opracowany. 
Nierzadko okazuje się, że występują w nich 
rozbieżności w ilości np. armatury czy też 
braki w podstawowych materiałach. Bardzo 
niekorzystne przykłady niedoszacowania 
można znaleźć podczas uaktualniania kosz-
torysów tuż przed przetargiem. Dotyczy  
to np. wyceny rurociągów ze stali kwaso-
odpornej.

W niektórych wykorzystywanych do kosz-
torysowania programach informatycznych 
w nakładach materiałowych nie występuje 
rura ze stali (np. 0H18N9). Dlatego koszto-
rysanci stosują analogiczne nakłady rzeczo-
we, dotyczące montażu rurociągów ze stali 
czarnej, zmieniając koszty materiałowe  
na stal kwasoodporną. Niestety, podczas 
uaktualniania cen w programach kosztory-
sowych nie ulegają one automatycznej 
zmianie, przez co wartość materiałów  
w konsekwencji jest zaniżona. Przykład ta-
kiej pozycji w rozwinięciu szczegółowym 
zamieszczono w tab. 1. Zawiera ona pozy-
cję oryginalną, opracowaną na podstawie 
programów kosztorysowych, oraz tę samą 
w wersji analogicznej, przystosowanej  
do montażu rur stalowych w wykonaniu 
kwasoodpornym.

Należy zwracać uwagę, żeby zawsze rozwi-
jać pozycje kosztorysowe i weryfikować  
nakłady materiałowe oraz sprzętowe, stano-
wiące części składowe pozycji. Niektóre 
pozycje kosztorysowe, zwane katalogami 
nakładów rzeczowych lub normami, nie za-
wierają urządzeń głównych, a wyłącznie 
elementy niezbędne do wykonania pracy  
– montażu. Przykładowo KNR 7-07 0103-03 
(tab. 2) obejmuje pracę montera oraz sprzęt 
niezbędny do wykonania montażu, bez 
głównego urządzenia, jakim jest pompa. 
Bez weryfikacji tego faktu może dojść  
do istotnego przekłamania ceny. Jeśli bo-
wiem w tym przypadku pominie się dosta-
wę urządzenia na etapie sporządzania kosz-
torysów inwestorskich, w kosztach będzie 
brakowało 12 tys. zł.

Podejście  
zamawiającego

Inwestor często patrzy na postępowanie 
przetargowe i złożone oferty przez pryzmat 
ceny, która jest głównym kryterium wybo-
ru. Oczywiście, zdarzają się przetargi, gdzie 
dodawane są inne kryteria wyboru, tj. gwa-
rancja lub obniżenie zapotrzebowania  
na energię, ale stanowią one niewielki odse-
tek w porównaniu z ceną. Warto jednak 
zwrócić uwagę na kilka aspektów związa-
nych z kosztorysami, ważnymi z punktu wi-
dzenia inwestora. Zapisując w specyfikacji 
przetargowej konieczność zamieszczania  
w ofercie kosztorysów ofertowych, inwe-
stor ma wgląd w poszczególne ceny, które 
umożliwiają ocenę, czy oferta np. zakupu 
urządzenia jest realna lub czy wykonawca 
zakłada zastosowanie tańszego zamiennika. 
Czy jednak jest tak do końca? W przypadku 
wątpliwości zamawiający może dopytać 
oferenta, czy podana cena za zakup urzą-
dzenia bądź wykonanie prac jest realna,  
a co najważniejsze – czy za tę kwotę można 
zrealizować zakup zgodny z wymaganiami 
przetargowymi. Łatwo odgadnąć, że odpo-
wiedź oferenta sprowadzi się do stanowcze-
go: „Tak, będzie to możliwe” (przy wyklu-
czeniu nieumyślnej pomyłki, co zdarza się 
niezwykle rzadko). Inną kwestią jest rozli-
czanie ewentualnych prac dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie inwestycji. 
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Tab. 2. Przykład brakujących nakładów w pozycji kosztorysowej

Lp. Podstawa Opis nakłady Koszt jed-
nostkowy [zł]

Cena
[zł]

1 KNR 7-07  
0103-03

Pompy wyporowe tłokowe  
i nurnikowe o układzie pionowym, 

jedno- i wielocylindrowe, jednostron-
nego działania o masie 0,5 t (kpl.)

1 134,00 13 921,27

1.1 robocizna 27,59 r-g/kpl. 27,59 15,00 413,85
1.2 żuraw samojezdny kołowy do 5 t 

12,68 m-g/kpl.
12,68 69,00 874,92

1.3 samochód dostawczy 0,9 t 
0,65 m-g/kpl.

0,65 50,00 32,50

1.4 POMPA WYPOROWA – kpl.* 1,00 12 000,00 12 000,00
1.5 materiały pomocnicze % M 5,00  600,00

*Pompa jako materiał nie występuje w pozycji o podanej podstawie, co należało uzupełnić

W przypadku dysponowania kosztorysami 
ofertowymi z łatwością można wyliczyć 
koszt takich prac, bez podejrzeń o jakiekol-
wiek zawyżanie wartości ze strony wyko-
nawcy. Właśnie z tego powodu podmiotom 
ubiegającym się o zrzeczenie stawiany jest 
wymóg dołączenia do oferty wypełnionych 
kosztorysów, również dotyczących inwe-
stycji rozliczanych ryczałtowo.

Oczywiście, są to jedynie aspekty pobocz-
ne, ponieważ zazwyczaj punktem wyjścia 
jest kwestia rozliczeń pomiędzy nie tylko 
wykonawcą a inwestorem, ale również  
między inwestorem a pożyczkodawcą. Pod-
mioty udzielające kredytu lub częściowo  
finansujące inwestycje skrupulatnie spraw-
dzają, na co są wydawane pieniądze i czy 
zapisy „na papierze” mają swoje odzwier-

ciedlenie w rzeczywistym postępie robót  
na placu budowy.

W tym celu w instrukcji dla wykonawców 
(w materiałach przetargowych) pojawia się 
zapis, który przyjmuje często postać: „Kosz-
torys ofertowy należy sporządzić zgodnie  
z dostarczonym przedmiarem robót. Bez 
zgody zamawiającego w przedstawionych 
przedmiarach nie wolno wprowadzać żad-
nych zmian. W kosztach opisanych w przed-
miarach przez wykonawcę należy uwzględ-
nić wszystkie koszty niezbędne do realiza-
cji przedmiotu zamówienia. Pominięcie po-
zycji wymienionych w przedmiarze poprzez 
niewpisanie kosztów, brak pozycji w kosz-
torysie ofertowym w stosunku do przedmia-
ru, zmiana pozycji przedmiaru, zmiana tre-
ści pozycji przedmiaru, zmiana w ilościach 
określonych przez zamawiającego w po-
szczególnych pozycjach przedmiaru robót 
skutkować będą odrzuceniem oferty”. Sto-
sowane zapisy nie pozostają bez echa u ofe-
rentów i paradoksalnie wcale nie muszą uła-

Rys. 1. Uproszczenie kosztorysu ofertowego do tabeli elementów scalonych, adekwatnej z harmonogramem ofertowym
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Rys. 2. Przykładowy limit

Tab. 3. Pozycja kosztorysowa w wersji a) uproszczonej, b) szczegółowej

a)

Lp. Podstawa Opis nakłady Koszt jed-
nostkowy [zł]

Cena 
[zł]

1 KNR-W  
7-09 2106-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych  
o średnicy zewnętrznej do 219,1 mm. 

Grubość ścianki do 6,3 m

1 230,75 230,75

b)

Lp. Podstawa Opis nakłady Koszt jed-
nostkowy [zł]

Cena
[zł]

1 KNR-W 7-09 
2106-01

Montaż rurociągów stalowych spawanych  
o średnicy zewnętrznej do 219,1 mm. 

Grubość ścianki do 6,3 mm

1 442,00 442,00

1* robocizna 0,91 r-g/m 0,91 15,00 13,65
2* rury stalowe 0H18N9 1,01 m/m 1,01 363,20 366,83
3* materiały pomocnicze 3,2% (od M) 3,20 – 18,34
4* samochód skrzyniowy 0,27 m-g/m 0,27 57,70 15,58
5* żuraw samojezdny kołowy 0,4 m-g/m 0,40 69,00 27,60

twiać pracy zamawiającemu na etapie pro-
wadzenia postępowania przetargowego. 
Wyżej wymienione sformułowanie można 
odczytać również jako próbę narzucenia 
oferentom korzystania z jednego konkretne-
go programu kosztorysowego, dzięki które-
mu oferta będzie zbieżna z przedmiarem, 
bez podstawy do jej odrzucenia jako nie-
spełniającej warunków specyfikacji przetar-
gowej. W tej właśnie sprawie, na zapytanie 
skierowane ze strony ORGBUD-u, wypo-
wiedział się Departament Prawny Urzędu 
Zamówień Publicznych w piśmie z 13 lute-
go 2012 r.1. W odpowiedzi stwierdzono jed-
noznacznie, że działanie takie można po-
traktować jako ograniczanie wolności kon-
kurencji poprzez powołanie się na konkret-
ny produkt.

Punkt widzenia oferenta

W interesie zarówno zamawiającego, jak  
i własnym wykonawca musi prawidłowo 
wyliczyć (oszacować) koszt prac, które  
mają zostać zrealizowane. Na niego też  
spada odpowiedzialność (zapisana w in-
strukcji przetargowej) zapoznania się z do-
kumentacją, przedmiarami robót i terenem 
budowy. W przypadku, kiedy wymagane 

jest dołączenie kosztorysów ofertowych, 
zgodnych z cytowanym powyżej zapisem, 
wykonawcy – chroniąc się przed odrzuce-
niem oraz ewentualnym niedoszacowaniem 
kosztów u swoich konkurentów (a trzeba 
pamiętać, że cena jest jedynym kryterium) 
– zaczynają zadawać zamawiającemu py-
tania dotyczące braków, błędów i przesza-
cowań w przedmiarach. Podmioty startują-
ce w postępowaniu same dążą do wyrów-
nania szans pomiędzy sobą poprzez wska-
zanie w pytaniach formułowanych do za-
mawiającego błędów w dokumentacji.  
W skrajnych wypadkach pytania mogą zna-
cząco wpłynąć na wartość oferty, a tym  
samym – na wynik przetargu. Jednocześnie 
chodzi też o zabezpieczenie się przed nie-
domówieniami, które mogą pojawić się  
na etapie realizacji zamówienia. Ostatecz-
nie okazuje się, że największym problemem 
jest jasne określenie takiego zakresu prac, 
który nie będzie budził wątpliwości wyko-
nawców. Ciągłe pytania i odpowiedzi mo-
dyfikują przedmiar, który oferent musi  
poprawiać pod groźbą wykluczenia z prze-
targu. Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, 
w której – zamiast porównywać przedmiar  
z dokumentacją i wszystkie wysiłki skupić 
na właściwej wycenie – osoby te pracują 
wyłącznie nad właściwym wyglądem „gra-
ficznym” kosztorysu, zgodnym z popraw-
kami zamawiającego.

Optymalne rozwiązanie

Okazuje się, że istnieje możliwość pogo-
dzenia wymagań zamawiającego z podej-
ściem oferentów (warto dodać, iż zwiększa 
się liczba przetargów rozpisywanych w ta-
kiej formule). Polega to na tym, że zama-
wiający zamieszcza na stronie internetowej 
przedmiar robót stanowiący element wy-
łącznie pomocniczy. Wyceny należy doko-
nać na podstawie dokumentacji. Rozlicze-
nie odbywa się ryczałtowo. Natomiast jeśli 
chodzi o kwestię oceny elementów składo-
wych, wykorzystuje się formularz oferto-
wy, opracowany na podstawie tabeli ele-
mentów scalonych kosztorysu ofertowego. 
Jest on jednocześnie kompatybilny z har-
monogramem, który należy złożyć po roz-
strzygnięciu przetargu. W prosty sposób, 
pomimo braku kosztorysów, można rozwią-
zać kwestię robót dodatkowych. Wtedy  
do oferty – poza formularzem ofertowym  
– należy dołączyć zestawienie stawek kosz-
torysowych, obejmujących roboczogodzi-
nę, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk 
oraz – w wyjątkowych sytuacjach – limit 
sprzętu i materiałów z kosztorysu pomoc-
niczego. Należy pamiętać, że stawki np.  
robocizny wyrażonej w zł/r-g (roboczogo-
dzinę) zmieniają się w zależności od rodza-
ju prac (budowlane, instalacyjne itp.) oraz 
regionu kraju. W związku z tym niewłaści-
we wydaje się podawanie jednej stawki  
na całość zadania, powinno się uwzględniać 
podział stawek na poszczególne branże.  
W innych przypadkach oszacowanie ceny 
materiału i sprzętu odbywa się na podstawie 
cen jednostkowych za materiały i sprzęt,  
wg aktualnych cen ORGBUD-u lub też SE-
KOCENBUD-u z danego kwartału. Przy-
kładowe uprosz-czenie kosztorysu „ślepe-
go”, zawierającego wycinek z robót techno-
logicznych do tabeli elementów scalonych, 
z rozwinięciem do harmonogramu robót,  
pokazano na rys. 1.

Wybrane orzeczenia

Warto zapoznać się z werdyktami KIO i Są-
du Okręgowego w Kielcach w odniesieniu 
do kosztorysów oraz aspektami związanymi 
z określaniem parametrów urządzeń równo-
ważnych. Zamawiający często żądają dołą-
czenia kosztorysów, na podstawie których 
oceniają, czy cena oferowanego urządzenia 
odpowiada cenie oryginału, czy zamienni-
ka. Każdy problem w werdyktach KIO bądź 
sądów jest rozpatrywany indywidualnie,  
zatem przedstawione orzeczenia należy 
traktować wyłącznie jako ogólne podejście 
do tych kwestii. Werdykty te mogą bowiem 
nie mieć bezpośredniego przełożenia na in-
ne sprawy, ze względu na specyfikę kon-
kretnego problemu rozpatrywanego przez 
organ odwoławczy. Wymienione orzeczenia 
oraz ich opisy zaczerpnięto z książki opra-
cowanej pod kierownictwem Małgorzaty 
Stręciwilk2.

Z wyroku KIO z 21 stycznia 2010 r.  
(sygn. akt KIO/UZP 1906/09) niepodważal-
nie wynika, że omyłki w kosztorysach mu-
szą być znaczące i w sposób istotny zmie-



Wymóg zamawiającego, odnoszący się  
do dołączania na etapie składania oferty 
wypełnionych kosztorysów w przypadku 
rozliczenia ryczałtowego, jest błędny. 
Wbrew logice jest również stawianie wa-
runku skalkulowania wszystkich niezbęd-
nych prac, nawet tych, które nie są ujęte  
w przedmiarze, i dołączenia kosztorysu. 
Dodatkowo często można spotkać się z za-
pisami, które zabraniają jakichkolwiek 
zmian w kosztorysach, pod groźbą odrzuce-
nia oferty. Stąd też nawet, jeśli oferent znaj-
dzie jakiś brak, a nie zada pytania bądź też 
nie uzyska odpowiedzi od inwestora, zmu-
szony jest do wliczenia brakującej kwoty  
w innych pozycjach. Wówczas cena jed-
nostkowa pozycji jest zafałszowana, a cała 
idea weryfikowania cen staje się absurdem. 
Zamawiający utrudniają sobie zarówno 
sprawdzanie ofert, jak i prowadzenie prze-
targu. Niejednokrotnie bowiem wykonawcy 
– zabezpieczając się przed taką sytuacją  
– rozpoczynają zadawanie zbyt wielu pytań.

akty prawne w odniesieniu 
do kosztorysów

Obecnie nie ma aktu prawnego, który jed-
noznacznie regulowałby przygotowanie 
kosztorysów ofertowych (z wyłączeniem 
FIDIC-u). Funkcjonuje jedynie Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskie-
go, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym (DzU nr 130, 
poz. 1389). 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę  
na dwa zagadnienia. W końcowej części 
rozporządzenia przydatnym zapisem, który 
może być wskazówką przy określaniu kosz-
tów za prace projektowe, jest §10, określo-
no w nim bowiem procentowy udział po-
szczególnych faz opracowań w łącznym 
koszcie prac projektowych. Natomiast  
w tab. 1, stanowiącej załącznik do rozpo-
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P.z.P. a PrzyGOTOWanie KOszTOrysóW

art. 87 ust. 1 – w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać  
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
art. 87 ust. 2 – zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji ra-
chunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istot- 
nych warunków zamówienia (SIWZ), niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty,
art. 91 ust. 2 – kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria od-
noszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjo-
nalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych 
technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, 
serwis oraz termin wykonania zamówienia.

■

■

■

niać cenę bądź też wskazywać na wykona-
nie prac i urządzeń przy użyciu innych ma-
teriałów lub technologii, żeby oferta została  
odrzucona w przetargu przez zamawiające-
go. Kwestią sporną może być twierdzenie, 
że niewielka liczba poprawionych pozycji 
może nie mieć wpływu na ofertę. W tym 
przypadku było tak, że w istocie trzy popra-
wione pozycje z 500 nie wpłynęły na war-
tość oferty. Niemniej często zdarza się,  
że dostawa jednego urządzenia jest rozpisa-
na na dwie pozycje, które będą miały ol-
brzymie znaczenie dla ceny.

Natomiast Sąd Okręgowy w Kielcach  
z 15 stycznia 2010 r. (sygn. akt VII Ga 
163/09) zwrócił uwagę, że zamieszczony 
przez zamawiającego przedmiar stanowił 
wyłącznie element pomocniczy wyceny. 
Oferent mógł dokonywać w nim zmian  
i wykreśleń czy też go poszerzać. Rozlicze-
nie odbywało się ryczałtowo, a wymóg do-
łączenia kosztorysów do oferty miał służyć 
wyłącznie weryfikacji materiałów i urzą-
dzeń, które oferent planuje zastosować pod-
czas realizacji, a nie oceny zakresu pracy.

Z kolei wyrok KIO z 8 stycznia 2010 r. 
(sygn. akt KIO/UZP 1617/09) porusza istot-
ne zagadnienie rażąco niskiej ceny oraz te-
go, że nie można porównywać poszczegól-
nych pozycji z niską ceną, aby mówić o za-
niżeniu wartości oferty. Na wycenę należy 
patrzeć globalnie. Wątpliwość może budzić 
jedynie kwestia zastosowanych materiałów, 
co staje się istotne w przypadku zakupu dro-
gich urządzeń technologicznych.

Niestety, orzeczenia KIO są często rozbież-
ne. Znane są przypadki dotyczące wyklu-
czających się wzajemnie werdyktów  
w identycznych tematach przetargowych, 
realizowanych w różnych miejscach. Mało 
tego, w zespole arbitrów częściowo zasia-
dały te same osoby! Sprawa jest o tyle po-
ważna, że nie są to sytuacje odosobnione.

dobry kosztorys  
– mniej pytań

Właściwe przygotowanie kosztorysów  
zarówno inwestorskich, jak i ofertowych  
w dużej mierze zależy od kosztorysanta.  
W stosunku do tej grupy zawodowej nie ma 
jednak szczegółowych uregulowań praw-
nych w tym zakresie. Pomimo dużej odpo-
wiedzialności, często ranga i wartość pracy 
kosztorysanta jest umniejszana. Na stronie 
www.orgbud.pl znajdują się artykuły3, 4, 
które nie tylko nakreślają rolę kosztorysan-
ta, ale także traktują o samym procesie wy-
ceny inwestycji na każdym jej etapie. Zwra-
ca się w nich uwagę na kilka aspektów.  
Po pierwsze, w przypadku właściwie opra-
cowanego kosztorysu inwestorskiego, a tym 
samym przedmiaru robót, minimalizuje  
się kwestie pytań ze strony wykonawców  
na etapie składania ofert, a po ich otwarciu 
– ewentualnych protestów. Wymaga to, 
oczywiście, znacznego zaangażowania  
na etapie kosztorysowania. Po drugie, czę-
sto ze względu na niewielką znajomość 

szczegółowych problemów technicznych, 
które zresztą występują w każdej dziedzi-
nie, również kosztorysowaniu, w specyfika-
cjach przetargowych pojawiają się sprzecz-
ne zapisy odnoszące się do formy – postaci 
dołączanych kosztorysów ofertowych. In-
westorzy żądają dołączenia w jednym punk-
cie kosztorysów w formie uproszczonej,  
a następnie chcą, aby kalkulacja i kosztorys 
były sporządzone metodą szczegółową. 
Różnica polega na tym, że przy pozycjach 
uproszczonych nie ma wglądu w to, co znaj-
duje się wewnątrz pozycji. Sprawa jest o ty-
le skomplikowana, że w różnych progra-
mach kosztorysowych ta sama norma nakła-
dów rzeczowych KNR może mieć różne  
nakłady, a dodatkowo każdy z wykonaw-
ców może stwierdzić, że wymagane jest do-
danie elementu, który oryginalnie nie wy-
stępuje w pozycji. Wyjściem z sytuacji jest 
wymóg dołączenia kosztorysów w formie 
uproszczonej, ale z uwzględnieniem na koń-
cu limitów materiałów, sprzętu oraz roboci-

zny. Limit jest niczym innym jak zsumowa-
niem kwot łącznych na poszczególne ele-
menty. Przykładowy limit zaprezentowano 
na rys. 2, zaś w tab. 3 przedstawiono po- 
zycję w wersji uproszczonej oraz szcze- 
gółowej.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż spo-
rządzenie oferty w wersji rozliczanej ry-
czałtowo wymaga zastosowania przez ofe-
rentów znacznie większej liczby współ-
czynników bezpieczeństwa niż w przy- 
padku oferty, która będzie rozliczana kosz-
torysem obmiarowym na etapie realizacji 
zadania. Trzeba zatem zastanowić się, czy 
rzeczywiście ryczałt jest dobrym rozwiąza-
niem, zwłaszcza że często występują zaku-
sy, aby działał w jedną stronę. Niektórzy  
interpretują zapisy SIWZ tak, że wykonaw-
cy muszą uwzględnić wszelkie ryzyka mo-
gące wystąpić na etapie realizacji inwesty-
cji, a cena nie ulega zmianie, natomiast  
w przypadku, kiedy nie będzie trzeba wyko-
nać wszystkich robót, wymagane będą  
prace zamienne lub zwrot pieniędzy. Oczy-
wiście, jest to sprzeczne z zasadami rozli-
czania ryczałtowego, a w środowisku ta for-
ma ryczałtu nazywana jest złośliwie „ry-
czałtem polskim”.
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Tab. 4. Przykładowe zestawienie w FIDIC-u kosztów ogólnych. Wymagania ogólne

Lp. Kod sT Wyszczególnienie Jednostka ilość Cena jed-
nostkowa [zł]

Wartość 
netto [zł]

1. 1.5.20 ST-00 Ubezpieczenia  
i gwarancje

ryczałt – –

2. 1.5.21 ST-00 Dokumenty wykonawcy ryczałt – –
3. 1.5.22 ST-00 Kompletna dokumenta-

cja powykonawcza 
ryczałt – –

4. 1.5.25 ST-00 Oznakowanie obiektów, 
urządzeń i BHP

ryczałt – –

Razem do przeniesienia do tabeli zbiorczej    

Tab. 5. Prace – roboty do wykonania w danym temacie

Lp. KOd  
(nr PW)

sT Wyszczególnienie Jednostka ilość

Obiekt nr 06 – Pompownia recyrkulatu
Dostawa i montaż urządzeń oraz armatury

1981. PW/Ts ST-07.00 Zasuwa nożowa DN300 PN10  
z napędem elektrycznym

szt. 6,00

1982. PW/Ts ST-07.00 Zasuwa nożowa DN 200 PN10  
z napędem elektrycznym

szt. 12,00

1983. PW/Ts ST-07.00 Pompy wirowe suchostojące z wirnikiem 
otwartym diagonalnym o śr. 254 mm; Q = 45 l/s

kpl. 6,00

1984. PW/Ts ST-07.00 Zasuwa nożowa DN150 PN10  
z napędem ręcznym

szt. 3,00

1985. PW/Ts ST-07.00 Rozdrabniacz frezowy z przyłączami DN150, 
Q = 84 m3/h, z szafką sterowniczą  

oraz zestawem naprawczym

kpl. 2,00

Razem do przeniesienia do tabeli zbiorczej

Tab. 6. Zbiorcze zestawienie kosztów

Lp. Wyszczególnienie Wartość [zł]

1. Wymagania ogólne 0,00
2. Roboty 0,00
3. Razem (tabela 1 oraz tabela 2) 0,00
 4. Cena ofertowa z wyłączeniem podatku VAT 0,00
 5. Podatek VAT (…%) 0,00
 6. Cena ofertowa z VAT 0,00

Tab. 7. Przykładowe rozwinięcie pozycji scalonej na nakłady

Lp. sT Wyszczególnienie prac Jednost-
kowy [zł]

nakłady Koszt 
jednost-
kowy [zł]

Cena
[zł]

1 ST-07.00 Pompa zatapialna  
w pompowni istniejącej

kpl. 2 4187,46 8 374,92

1* pompa zatapialna kpl. 2,00 15,00 30,00
2* stopa sprzęgająca, łańcuch, żurawik kpl. 2,00 3 500,00 7 000,00
3* materiały pomocnicze 3,2% (od M) % 3,20  350,00
4* robotnik r-g 8,00 15,00 120,00
5* żuraw samojezdny kołowy do 5 t  

12,68 m-g/kpl.
m-g 12,68 69,00 874,92

rządzenia, zestawione zostały wskaźniki 
procentowe do obliczania wartości prac 
projektowych w kosztach robót budowla-
no-montażowych dla inwestycji kubaturo-
wych. Drugim zagadnieniem, na które  
należy zwrócić uwagę, jest kwestia poru-
szona w §3 i 5 rozporządzenia. W §3 można  
przeczytać: „Przy ustalaniu stawek i cen 
czynników produkcji należy stosować  
w kolejności analizę własną i dane rynko-
we lub powszechnie stosowane aktualne 
publikacje”. Natomiast w §5 zapisano: 

„Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosz-
tów pośrednich i narzutu zysku należy 
przyjmować wielkości określone według 
danych rynkowych, w tym danych z zawar-
tych wcześniej umów lub powszechnie sto-
sowanych aktualnych publikacji, a w przy-
padku braku takich danych – według ana- 
lizy indywidualnej”.

Obserwując rynek przetargów publicznych, 
można odnieść wrażenie, że zamawiają- 
cy – bazując na powyższych zapisach,  
tzn. analizując rynek – od razu mnożą kwo-
tę kosztorysu inwestorskiego przez odpo-
wiedni współczynnik zmniejszający. Nie 

biorą jednak pod uwagę czynników specy-
ficznych przy prowadzeniu prac, takich jak 
niekorzystne warunki geologiczne. Powo-
duje to częste przekroczenie w składanych 
przez wykonawców ofertach kwoty, jaką in-
westor zakłada na realizację zadania, wyni-
kającej przecież z kosztorysu inwestorskie-
go. Pojawiają się również o wiele dalej idą-
ce zapisy, jak choćby odnośnie wielkości 
nakładów, np. zysku, które oferent ma wska-
zać w kosztorysach ofertowych. Można do-
mniemywać, że wynikają one z dokonanych 
przez zamawiającego cięć w kwocie prze-
znaczonej na realizację zadania. Rozwiąza-
nie takie powoduje, że nakłady i stawki  
w kosztorysach mają się nijak do rzeczywi-
stości. Nawet Prawo zamówień publicznych 
(P.z.p.)5 nie reguluje kwestii przygotowania 
kosztorysów ofertowych (ramka).

W odosobnionych przypadkach zdarza się 
jednak, że zamawiający korzystają wyłącz-
nie z art. 91 ust. 2 – i nie ma w tym nic 
dziwnego. Właściwe przygotowanie doku-
mentacji i zapisów SIWZ nie jest łatwe  
i wymaga dużego zaangażowania oraz wie-
lu konsultacji ze specjalistami. W ostatecz-
ności i tak cena jest najwyżej punktowa-
nym kryterium – i to w układzie 90% cena  
i 10% np. obniżenie mocy. Istotne jest jed-
nak, aby zamawiający pamiętali, że zgodnie 
z art. 29 P.z.p. to na nich spoczywa właści-
we przygotowanie przetargu pod kątem  
zarówno merytorycznym, jak i procedu- 
ralnym, zapewniającym przejrzystość wa-
runków i zasad. Problem jest o tyle ważny, 
że w przypadku udowodnienia złego prowa-
dzenia procedury przetargowej grozi nie 
tylko odpowiedzialność prawna, ale rów-
nież utrata środków – dofinansowania na re-
alizację inwestycji.

fidiC a kosztorysy 
ofertowe

Wcześniej wspomniano, że wyjątek w okre-
ślaniu wyglądu kosztorysów ofertowych 
stanowi FIDIC. Odkładając na bok kwestię 
związaną ze słusznością (bądź nie) takiego 
rozwiązania, warto zapoznać się z pewnymi 
formami, które mogą być zaadaptowane  
do kontraktów, nierealizowanych w FIDIC-u. 
Właśnie na ten kierunek można zwrócić 
uwagę, pomijając szczegółową analizę for-
mularzy FIDIC.

W uproszczeniu kosztorys ofertowy jest po-
dzielony na trzy tabele składowe (tab. 4-6). 
Pierwsza dotyczy wymagań ogólnych, obej-
mujących swym zakresem takie elementy 
jak ubezpieczenia, gwarancje, szkolenia, 
zaplecze budowy, drogi dojazdowe itp.,  
wyrażone jako ryczałt (tab. 4). W drugiej  
są określone prace – roboty do wykonania 
w danym temacie (tab. 5). Wreszcie trzecia 
tabela składowa prezentuje zbiorcze zesta-
wienie kosztów, stanowiące podsumowanie 
obu ww. tabel wraz z obliczeniem należne-
go podatku VAT (tab. 6).

O ile tab. 4 i 6 są jasne, a ich pozycje nie 
wymagają większego komentarza i mogą 
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być śmiało zastosowane w różnych prze-
targach, o tyle warto się dłużej pochylić  
nad tab. 5. Od razu widać w niej bowiem 
podstawową różnicę w porównaniu ze stan-
dardowym kosztorysem. W formularzu nie 
występują wskazania na jakiekolwiek kata-
logi nakładów norm rzeczowych (KNNR-y). 
Nazwa pozycji (wyszczególnienie) nawią-
zuje nie do wykonywanej pracy, ale do jej 
przedmiotu – materiału. Samą pozycję moż-
na i należy traktować jako scaloną, obejmu-
jącą – poza głównym przedmiotem, który 
opisuje – również elementy robocizny, ma-
teriałów pomocniczych niezbędnych do wy-
konania oraz elementów towarzyszących.

Za przykład niech posłuży tab. 7. W opisie 
występuje wyłącznie pompa. Osoba wyce-
niająca musi jednak uwzględnić również 
żurawik, łańcuch (jeśli jest wymagany  
we wskazanym projekcie wykonawczym 
czy też specyfikacji) oraz pracę osoby mon-
tującej itp.

Oczywiście, nie można przesadzić w sca- 
laniu pozycji kosztorysowych, bowiem 
wówczas może się okazać, że nie wiadomo,  
czy i gdzie mają zostać wycenione prace. 
Przedstawiony sposób kosztorysowania  
jest czymś pośrednim pomiędzy standar- 
dowym kosztorysem, opierającym się  
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na KNNR-ach (np. tab. 1), a zaproponowa-
nym rozwiązaniem, bazującym wyłącznie 
na tabeli elementów scalonych, przedsta-
wionym w tab. 2. Uwzględnia on bowiem 
nie tylko cenę za same obiekty, np. za wy-
budowanie budynku administracji, ale rów-
nież za poszczególne prace, które należy 
wykonać przy realizacji, np. fundamento-
wanie, stawianie ścian czy wykończenia. 
Jednocześnie nie wskazuje na konkretne  
nakłady rzeczowe, a raczej bazuje na wie-
dzy i doświadczeniu wykonawcy, który  
– podpierając się projektami i wymagania-
mi inwestora – jest w stanie dokonać właś-
ciwej wyceny.

Bez udowadniania racji

Przygotowanie kosztorysów inwestorskich 
nie jest łatwe. Nie istnieje również jedno 
idealne rozwiązanie, które można zastoso-
wać w każdym postępowaniu przetargo-
wym. Wskazane jest, żeby zarówno inwe-
storzy, jak i wykonawcy starali się zrozu-
mieć swoje obawy i zastrzeżenia do kosz-
torysów ofertowych. Wtedy istnieje więk-
sza gwarancja, że w trakcie prowadzonego  
postępowania przetargowego pytania wy-
konawców i odpowiedzi inwestorów będą 
merytoryczne, ukierunkowane na rozwią-
zanie rzeczywistych problemów technolo-

gicznych i technicznych, bez wzajemnego 
udowadniania sobie racji. Należy zawsze 
pamiętać, że po wyborze oferty przyjdzie 
czas na współpracę inwestora z wykonaw-
cą. Wcześniejsze wyjaśnienie wszystkich 
niejasności, na etapie postępowania prze-
targowego i oceny ofert, na pewno ułatwi 
przyszłe współdziałanie.

Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych Sp. J.
Jerzy Poschlod, Paweł Maj
ul. Brodzka 141 B, 54-067 Wrocław
Dział Handlowy:
+48 607 306 259
+48 797 129 037 
+48 797 129 036
Fax: +48 71 356 71 17
www.kastell.pl

OCZYSZCZAJMY RAZEM !!!

R E K L A M A


