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Kurs: Kosztorysowanie w budownictwie cz. 1 

1 Przestrzeganie zasad sporządzania przedmiaru robót 
budowlanych 

1.1 Zasady sporządzania przedmiaru robót 

Przedmiar robót winien być wykonany zgodnie z zasadami określonymi 
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 programu funkcjonalno-użytkowego. 

Rozporządzenie to mówi, że: 

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 
podstawowych1. 

Opracowanie przedmiaru robót powinno się składać z: karty tytułowej, spisu 
działów przedmiaru robót oraz tabeli przedmiaru robót. 

Strona tytułowa przedmiaru robót winna zawierać: nazwę zamówienia (robót), 
zakres robót, adres obiektu budowlanego w zależności od zakresu robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii 
robót2. 

Przykładowa strona tytułowa przedmiaru robót: 

PRZEDMIAR ROBÓT  

 Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego: 

Przebudowa budynku „L-2" na terenie Zakładu Głównego TVP S.A. 

 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

                                                                 
 
 
1http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&
tx_news_pi1[news]=90&cHash=c4840ad107fbb9ea4b325856dbbe9232  
2 Grzyl B., Kosztorysowanie robót budowlanych, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011 

http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bnews%5d=90&cHash=c4840ad107fbb9ea4b325856dbbe9232
http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bnews%5d=90&cHash=c4840ad107fbb9ea4b325856dbbe9232
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45442100-8 Roboty malarskie  

 
 Adres obiektu: 

ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa  

 Nazwa i adres Zamawiającego: 

Telewizja Polska S.A., ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa  

 Data opracowania przedmiaru: 

20.11.2013 r. 

Jak wynika z wyżej wymienionych informacji, rozporządzenie nie zawiera 
nazwiska autora i podpisu osoby sporządzającej przedmiar. Jednak warto zawsze 
zamieszczać te dane, ponieważ często wymagają tego inwestorzy.  

Spis działów powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych, 
występujących w przedmiarze. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. W tabelach nie uwzględnia się robót 
tymczasowych, czyli robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
realizacji robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane 
po ich wykonaniu, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do 
ich odrębnego rozliczania3. 

Każda pozycja przedmiaru robót winna zawierać następujące informacje: 

 numer pozycji przedmiaru; 

 kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 
robót lub na podstawie wskazanych publikacji, zawierających kosztorysowe 
normy nakładów rzeczowych; 

 numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zawierający wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 

 nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej; 

 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 

 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na 
podstawie rysunków w dokumentacji projektowej wyłącznie w sposób zgodny 

                                                                 
 
 
3 http://www.bzg.pl/node/852  

http://www.bzg.pl/node/852
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z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Przy przedmiarowaniu należy wykorzystać wskazówki zawarte w częściach 
opisowych do poszczególnych rozdziałów katalogów nakładów rzeczowych, podające 
zasady przedmiarowania danego rodzaju robót (najczęściej zatytułowane ZASADY 
PRZEDMIAROWANIA). 

Wyszczególnienie robót w pozycji przedmiaru musi odpowiadać faktycznemu 
zakresowi wykonywanych robót. 

Niedopuszczalne jest często stosowane w praktyce podawanie w przedmiarze 
robót tylko wyniku końcowych obliczeń ilości robót.  

Układ i numerację pozycji przedmiarów należy dostosować do planowanej 
struktury kosztorysów, z podziałem na części i rozdziały; roboty w pozycjach 
przedmiaru należy grupować według: wyróżniających je cech naturalnych, miejsca 
wykonania, kolejności wykonania, metod wykonania i innych cech, powodujących 
zróżnicowanie kosztu ich wykonania. 

Każdy element lub przedmiarowana robota powinny być powiązane 
z odpowiednimi rysunkami projektu wykonawczego, np. liczbę rurociągów należy 
przyjmować zgodnie ze schematem montażowym, wpisując kolejno każdy odcinek 
rurociągu. 

W każdej pozycji powinna być pokazana zasada obliczenia ilości robót, 
a prowadzić je należy w tej samej, określonej kolejności, np. szerokość, głębokość, 
długość. 

Wymiary liniowe należy wpisywać w metrach, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku (także liczby całkowite). Z taką samą dokładnością oblicza się również 
powierzchnie. Wszystkie wymiary podawane w formułach obliczeniowych powinny się 
znajdować na odpowiednich rysunkach projektu technicznego. Jeżeli jakiegoś wymiaru, 
niezbędnego do obliczeń przedmiarów, brakuje na rysunku, to należy go wpisać do 
pozycji przedmiaru. 

Obliczenia ilości robót nie powinny być zbyt długie, gdyż są one uciążliwe 
i trudne do skontrolowania. Elementy większe, o skomplikowanym kształcie, dzieli się 
na mniejsze i prostsze części, a obliczone ilości cząstkowe – sumuje, np. obliczenia 
wykopów należy przedstawić oddzielnie dla każdego odcinka możliwego do 
zwymiarowania wg profilu przyłącza/sieci cieplnej. 

Przedmiar a obmiar robót 

Obmiar robót to opracowanie polegające na obliczeniu ilości już wykonanych 
robót, sporządzane przez ich wykonawcę na podstawie książki obmiarów, niezbędne do 
wykonania kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. 

Przedmiar robót to opracowanie obejmujące: zestawienie planowanych robót 
w kolejności technologicznej ich wykonania, wykaz materiałów, ilość i sposób 
wykonania robót – jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalania 
szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujących wyszczególnienie 
i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzane przed wykonaniem robót 
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na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót4. 

Poniżej przedstawiona jest tabela obrazująca przebudowę drogi powiatowej nr 
1037R Jarocin-Władysławów na odcinku od km 0 + 552 do km 6 + 741. 

Rysunek 1.1 Tabela przedmiaru robót 

Źródło: opracowanie własne  

1.2 Jednostki miary stosowane w przedmiarze robót 

Jednostki miary przedmiaru robót są różne. Są to m.in.: szt., m2, m3, kg, t, kpl, dm3, 
l. Dla różnych rodzajów robót stosowane są różne jednostki. Wyliczenia robót powinny 
być podawane w takich samych jednostkach miary, jakie znajdują się w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych, służących później do opracowania ceny kosztorysowej. Liczbę 
sztuk wpisuje się w liczbach całkowitych bez znaków po przecinku. W KNR w danym 
rozdziale robót spisane są „Zasady przedmiarowania robót”. Zasady te mówią, jak 
i w jakich jednostkach liczyć poszczególne rodzaje robót. Przed sporządzaniem 
przedmiaru należy zapoznać się z powyższymi zasadami. 

1.3 Określenie metod sporządzenia przedmiaru robót z zastosowaniem 
katalogów oraz programów komputerowych 

Funkcją przedmiaru robót jest dokładne opisanie przedmiotu zamówienia, tak by 
wykonawcy mogli na jego podstawie sporządzić własną kalkulację ceny oferty. 

                                                                 
 
 
4 Polska Norma PN-ISO 6707-2 
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Dopuszczalne jest jednak opisywanie poszczególnych robót poprzez odniesienie 
się do publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Oznacza to, 
iż zamawiający może posłużyć się dowolnie wybranym przez siebie katalogiem (KNR, 
KNNR) w celu dokładnego określenia pozycji kosztorysowej. Posiłkując się katalogami, 
powinien on wpisać dla każdej pozycji przedmiarowej: rodzaj, numer katalogu, numer 
tablicy i kolumny. Posługiwanie się katalogami przy sporządzaniu przedmiaru robót ma 
swoje zalety, ale i wady. Do zalet należy bez wątpienia zaliczyć znaczne ułatwienie 
w opisywaniu niezbędnych robót. Wadą natomiast jest to, że taki sposób opracowania, 
narzuca wykonawcy stosowanie konkretnych technologii wykonania robót i materiałów, 
wskazanych w wybranym przez wykonawcę KNR. Jest niezgodne z zasadą zakazującą 
dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Nie można zatem opisywać 
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie na konkretny produkt – w tym przypadku 
produkt oferowany przez producenta będącego wydawcą danego katalogu, 
uniemożliwiając wykonawcom zastosowanie innego, o nie gorszych parametrach, 
produktu5. 

Wejście w życie nowej ustawy (Dz. U. z 2013 poz. 907) Prawo zamówień 
publicznych całkowicie pozbawiło KNR wiążącego charakteru. Ustawodawca, 
wprowadzając szereg postanowień dotyczących kalkulacji inwestorskiej 
w zamówieniach publicznych, wspomina wyłącznie o katalogach jako narzędziach, 
którymi można się posiłkować w procesie kosztorysowania. 

Nadal jednak KNR pełnią podstawową rolę przy sporządzaniu kosztorysów. 
Różnorodność katalogów (KNR, KNR-W, NNRNKB, KNNK, KNR AT) pozwala na sporą 
dowolność w posługiwaniu się nimi przy kosztorysowaniu. Katalogi te są często 
aktualizowane, tak, by zawierały zestawienia danych odnoszące się do najnowszych 
technologii robót i nowoczesnych materiałów stosowanych w budownictwie. 

Posługiwanie się konkretnymi KNR i wpisanie do tabeli przedmiaru opisów robót 
wskazanych w tych katalogach nie oznacza, że wykonawcy będą zobowiązani do 
sporządzenia kalkulacji kosztorysowej, zgodnie z wymienioną podstawą normatywną, 
lub też posłużenia się specyficznymi technologiami właściwymi dla danego producenta 
– wydawcy KNR. 

Wskazanie przez zamawiającego w przedmiarze robót określonych KNR nie 
wiąże wykonawców. Posługiwanie się KNR w tym zakresie przez zamawiającego ma 
jedynie pomocniczy charakter. W chwili obecnej bardzo często zamawiający włączają do 
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) adnotację o niewiążącym 
charakterze wybranych przez nich katalogów, co uznać należy za pożądaną praktykę 
KNR. 

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada obowiązku zamieszczania 
w przedmiarach robót numerów KNR. 

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca przedmiar robót z podaną podstawą 
wyceny. Tabela przedmiaru robót dotyczy remontu drogi gminnej nr 10300L na trasie 
Ostrówek Kolski-Ostrówek, od drogi powiatowej nr 1536L do drogi gminnej nr 
103340L, od km 0 + 000 do km 1 + 095. 

                                                                 
 
 
5 Laurowski T., Kosztorysowanie w budownictwie, KaBe, Krosno 2007 
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Rysunek 1.2 Tabela przedmiaru robót 

Źródło: opracowanie własne  

Przedmiary robót mogą być sporządzone ręcznie przez projektanta czy 
kosztorysanta robót lub za pomocą programów mających funkcję sporządzania 
przedmiarów. 

Sporządzanie ręczne polega na wyliczaniu poszczególnych rodzajów robót 
i wpisywaniu ich do odpowiedniego formularza. Ten sposób sporządzania może 
zawierać błędy w przedmiarze, szczególnie, jeśli chodzi o jednostki miary dla 
poszczególnych robót. Sporządzenie przedmiarów na bazie KNR i programach 
komputerowych pozwoli szybciej i bezbłędnie opracować przedmiar6. 

Programami, jakich można użyć do sporządzania przedmiarów robót są m.in.: 
EDBUD Przedmiar-obmiar, nakładka Przedmiar do programu ArCADia-INTELLICAD, 
MiaraPro, NormaExpert. 

Aby zapoznać się z możliwościami programu EDBUD, odwiedź stronę:  

                                                                 
 
 
6 Grzyl B., Kosztorysowanie robót budowlanych, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011 
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www.mtm.com.pl/strona-gowna/about-joomla/inne-programy-z-pakietu-
edbud/edbud-przedmiarobmiar.html. 

Program Przedmiar do programu ArCadia-INTELICAD umożliwia 
przeprowadzenie przedmiarów: liniowych, powierzchniowych, objętościowych 
i ilościowych. Można go znaleźć na stronie:  

http://www.arcadiasoft.pl/index.php?program=ArCADia-INTELLICAD&cad=Przedmiar-
nakladka-CAD. 
 

Dzięki programowi MiaraPro można także tworzyć przedmiar robót. Znajdziemy 
go na stronach: 

http://www.bzg.pl/node/1075; 

http://www.bzg.pl/node/1076. 

Ściągając wersję demonstracyjną aplikacji, można spróbować własnych sił 
w tworzeniu przedmiaru programem MiaraPro. Sposób przygotowania przedmiaru 
w programie Norma Expert pokazuje plik video: 

http://www.youtube.com/watch?v=U5uqDZow4WM. 

Aby zgłębić swoją wiedzę na temat kursu, należy zapoznać się z literaturą 
zawartą w ramce poniżej. 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób sporządzać kosztorysy budowlane, 
zapoznaj się z prezentacją pt. „Kosztorys budowlany”. 

1.4 Literatura 

1.4.1 Literatura obowiązkowa 

 Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP, 
Warszawa 2012; 

 Laurowski T., Kosztorysowanie w budownictwie, KaBe, Krosno 2007. 

1.4.2 Literatura uzupełniająca 

 Grzyl B., Kosztorysowanie robót budowlanych, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011; 

 Kacprzyk B., Kosztorysowanie obiektów robót budowlanych, wyd. 2, Oficyna 
Wydawnicza Polcen, Warszawa 2010. 

1.4.3 Netografia 

 Przedmiary, roboty tymczasowe, specyfikacje, 
http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_ne
ws_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=90&cHash=c4840ad107fbb9ea4b3258
56dbbe9232; 

 Przedmiar/obmiar, www.mtm.com.pl/strona-gowna/about-joomla/inne-
programy-z-pakietu-edbud/edbud-przedmiarobmiar.html; 
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http://www.arcadiasoft.pl/index.php?program=ArCADia-INTELLICAD&cad=Przedmiar-nakladka-CAD
http://www.bzg.pl/node/1075
http://www.bzg.pl/node/1076
http://www.youtube.com/watch?v=U5uqDZow4WM
http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bnews%5d=90&cHash=c4840ad107fbb9ea4b325856dbbe9232
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http://www.mtm.com.pl/strona-gowna/about-joomla/inne-programy-z-pakietu-edbud/edbud-przedmiarobmiar.html
http://www.mtm.com.pl/strona-gowna/about-joomla/inne-programy-z-pakietu-edbud/edbud-przedmiarobmiar.html


 

 
 

 
9 

 
Kurs: Kosztorysowanie w budownictwie cz. 1 

 ArCAdia-InteliCAd, http://www.arcadiasoft.pl/index.php?program=ArCADia-
INTELLICAD&cad=Przedmiar-nakladka-CAD; 

 Miara PRO – praca z projektem CAD, http://www.bzg.pl/node/1075; 

 Miara PRO – nowe narzędzie do tworzenia przedmiarów, 
http://www.bzg.pl/node/1076; 

 Problemy stosowania przepisów dotyczących kosztorysowania, 
http://www.bzg.pl/node/852; 

 Norma EXPORT – praca w przedmiarze/obmiarze, 
http://www.youtube.com/watch?v=U5uqDZow4WM. 
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