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Koszty budowy pod kontrolą z kosztorysem ARCHON+
Szanowni Państwo,
Zastanawiając się nad wyborem projektu domu, oprócz wielkości, funkcjonalności i wyglądu zewnętrznego,
zwracamy uwagę na koszty budowy. Jeżeli są one zbliżone do naszych realnych możliwości, wybieramy
konkretny projekt i rozpoczynamy budowę.
Kosztorys budowlany jest jednym z tych narzędzi, które pozwolą Państwu zaplanować, a następnie kontrować
cały proces budowy domu. Polecam go zarówno Klientom zatrudniającym profesjonalne ekipy budowlane
jak również realizującym budowę domu systemem gospodarczym.
Dzięki profesjonalnie wykonanemu kosztorysowi oraz innowacyjnemu programowi RODOS dla ARCHON+,
który umożliwia różnorodną modyfikację kosztorysu (modyfikacje cen materiałów, robocizny i sprzętu oraz
samej technologii), będziecie Państwo mogli szybko i bezproblemowo przejść przez kolejne etapy budowy
domu.
Nasze kosztorysy bazujące na średnich cenach krajowych publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, aktualizowane są na każdy kwartał, dzięki
czemu macie Państwo pewność, że wszystkie podane w kosztorysie wartości odpowiadają cenom rynkowym.
Aby mogli Państwo w pełni skorzystać z możliwości programu kosztorysowego RODOS dla ARCHON+, zapraszam do lektury niniejszej instrukcji.
Do Państwa dyspozycji pozostają Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni pod numerem telefonu: 12 37 21 900
Życzę Państwu spełnienia marzeń, w budowanym domu ARCHON+.
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Instrukcja obsługi kosztorysu przygotowanego przez Biuro Projektów ARCHON+

SŁOWNIK POJĘĆ
Przygotowując się do rozmowy z Wykonawcą, w celu otrzymania kompleksowej oferty na budowę domu, warto zapoznać się z podstawowymi
pojęciami używanymi w kosztorysach. Znajomość tych zagadnień znacznie ułatwi Państwu negocjacje jak również pomoże w lepszym
zrozumieniu zawartości kosztorysu.

KOSZTY POŚREDNIE (Kp)

ZYSK WYKONAWCY (Z)
Oznacza procentowy narzut
od Kosztów pośrednich,
robocizny i sprzętu.

PRZEDMIAR

TABELA ELEMENTÓW
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Przedstawia się jako procentowy narzut od kosztów robocizny i sprzętu. Obejmują one: koszty zużycia
sprzętu lekkiego i narzędzi, koszty zaplecza tymczasowego, koszty bhp, koszty zatrudnienia
pracowników, koszty energii elektrycznej, koszty dozoru i sprzątania, koszty biurowe oraz
koszty ubezpieczeń.

KOSZTY ROBOCIZNY (R)

KOSZTY SPRZĘTU (S)

Wyrażone są
w roboczogodzinach (r–g).

Wyrażone są
w maszynogodzinach (m–g).

Jest spisem wszystkich prac koniecznych do wybudowania domu wraz z podaniem
ich dokładnych ilości. Każda praca wykonywana na budowie jest opisana w kosztorysie
oraz zwymiarowana.
To forma kosztorysu, która określa poszczególne etapy budowy wraz z ich kosztami.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przedstawia spis ilości wszystkich materiałów, koniecznych do budowy domu, wraz
z aktualnymi cenami.

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Zawiera spis ilości czasu pracy wszystkich robotników, którzy biorą udział w budowie domu
(murarzy, cieśli, malarzy, zbrojarzy itp.). Dodatkowo przedstawia koszty ich pracy.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Jest to spis wszystkich maszyn budowlanych, biorących udział przy budowie domu, wraz
z czasem pracy oraz kosztem wynajmu.

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

To szczegółowa wycena poszczególnych robót wraz ze spisem i kosztami koniecznych do ich
wykonania materiałów, robocizny i sprzętu.

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Jest skróconą formą kosztorysu, mówiącą ile kosztują poszczególne prace, bez wyszczególniania
potrzebnych materiałów, czasu pracy i kosztów sprzętu. Taka forma zazwyczaj jest
przedstawiana w banku, podczas starania się o kredyt na budowę domu.

ARCHON+ Biuro Projektów ul. Słowackiego 86 32-400 Myślenice tel. 12 37 21 900 www.archon.pl

Instrukcja obsługi kosztorysu przygotowanego przez Biuro Projektów ARCHON+

Z KOSZTORYSEM ARCHON+
BUDUJ DOM SZYBCIEJ, PEWNIEJ I TANIEJ
Oferowany przez ARCHON+ Kosztorys Budowlany to profesjonalne narzędzie
niezbędne na każdym etapie budowy domu.

Z KOSZTORYSEM ARCHON+:
-

świadomie wydajesz pieniądze
komfortowo rozliczysz budowę
bezproblemowo wypełnisz wniosek kredytowy
znajdziesz najlepszego wykonawcę
wynegocjujesz najkorzystniejsze ceny

Zamówiony kosztorys otrzymałeś od nas w wersji RODOS, EXCEL oraz PDF,
a niniejsza instrukcja korzystania z kosztorysu pozwoli sprawnie poruszać się po
kosztorysie.

BEZPŁATNA AKTUALIZACJA
KOSZTORYSU!
W standardzie 3 warianty wydruku PDF!
(wydruk pełny, skrócony dla banku,
wydruk przedmiaru robót)

Aby otrzymać bezpłatną
aktualizację kupionego kosztorysu
skontaktuj się z Doradcą Projektowym.

Zadzwoń! tel. 12 37 21 900

Każdy kosztorys budowlany oprócz danych związanych z kosztami poszczególnych robót, zawiera szereg niezbędnych informacji przydatnych
na kolejnych etapach budowy domu.
Bazując na przedmiarze robót (spisie wszystkich prac niezbędnych do wybudowania domu wraz z podaniem ich dokładnych ilości) kosztorys
budowlany odpowie na pytania dotyczące ilości poszczególnych robót, ilości materiałów, robocizny.

Z KOSZTORYSEM ARCHON+ ZNAJDZIEMY
ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

JAK DOTRZEĆ
DO TYCH INFORMACJI?

- Ile m2 tynków zewnętrznych jest do wykonania w budowanym przez nas domu?
- Ile czasu potrzeba na ich wykonanie?
- Ile to kosztuje?

Skorzystaj z instrukcji i znajdź informacje,
których szukasz!

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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Instrukcja obsługi kosztorysu przygotowanego przez Biuro Projektów ARCHON+

Uruchomienie kosztorysu RODOS dla ARCHON+
Aby móc skorzystać z kosztorysu opracowanego przez ARCHON+, należy uruchomić otrzymaną płytę CD. Automatycznie powinien wyświetlić się
ekran startowy kosztorysu. Jeżeli tak się nie stanie prosimy uruchomić plik Start.exe Prezentacja Multimedialna RODOS dla ARCHON+ zamieszczony
na płycie CD.

Następnie prosimy wybrać pozycję
KOSZTORYS BUDOWLANY
znajdujący się w lewym pionowym
pasku menu (rys. 1).

Rys. 1 Ekran startowy

Na dole strony zamieszczone zostały ikony, klikając w poszczególne elementy automatycznie otworzą Państwo kosztorys w wybranym programie
(RODOS, EXCEL, Acrobat Reader).
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KOSZTORYS BUDOWLANY
W WERSJI A

Bazuje na średnich rynkowych cenach materiałów i sprzętu, a minimalnych robocizny.

KOSZTORYS BUDOWLANY
W WERSJI B

Bazuje na średnich rynkowych cenach robocizny, materiałów i sprzętu.

ARCHON+ Biuro Projektów ul. Słowackiego 86 32-400 Myślenice tel. 12 37 21 900 www.archon.pl

Górne czy dolne
otwieranie?
Okna Nowej Generacji VELUX to pełna
możliwość wyboru w zależności od potrzeb:
dolne lub górne otwieranie
pięć nowych typów okien
VELUX to także najwyższa jakość, komfort
użytkowania i mniejsze zużycie energii:
doskonałe parametry izolacyjne dzięki
*
innowacyjnej
większa szyba
nowy design i walory
użytkowe
VELUX to niezawodność i pewność
na długie lata:

nawet 20 lat gwarancji!*
* Dotyczy wybranych produktów.
Szczegółowe warunki gwarancji na www.velux.pl

VELUX.
Zawsze trafny wybór.

Nowe
niższe,
ceny!*

www.velux.pl

Instrukcja obsługi kosztorysu przygotowanego przez Biuro Projektów ARCHON+

Klikając na ikonkę RODOS w wybranym
przez nas wariancie cenowym
(wersja A lub B) uruchamiamy kosztorys
budowlany z płyty CD (rys. 2).

Rys. 2 Wersje kosztorysów

WAŻNE!
Otwarcie kosztorysu w programie RODOS
nie powoduje automatycznej instalacji
RODOS dla ARCHON+.
Aby to uczynić prosimy wybrać następującą
pozycję (rys. 3).

Aby skorzystać z rozszerzonych opcji
modyfikacji należy zarejstrować
program RODOS dla ARCHON+.
Więcej informacji znajdziesz na stronie 17.

Rys. 3 Instalacja programu
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Uruchomienie kosztorysu z płyty CD
Po uruchomieniu kosztorysu w programie
RODOS, wyświetli się okno główne (rys. 4).

Rys. 4 Okno główne kosztorysu

IKONY SZYBKIEGO DOSTĘPU:
Otworzenie
wybranego kosztorysu

Włączanie/Wyłączanie panelu nawigacyjnego
ułatwiającego poruszanie się po kosztorysie

Zapisywanie
wprowadzonych zmian w kosztorysie

Wstecz
(powrót do poprzedniego zadania)

Opcje kosztorysu (sposób sumowania
i wyświetlania poszczególnych wartości)

Znajdź
(wyszukiwanie słowa lub zwrotu w kosztorysie)

Drukowanie kosztorysu

Skrócone napisy
(włączanie/wyłączanie opisów jednolinijkowych)

Podgląd wydruku

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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W GÓRNEJ CZĘŚCI TEGO OKNA UMIESZCZONY JEST TEŻ PASEK Z ZAKŁADKAMI,
POMIĘDZY KTÓRYMI MOŻEMY SIĘ DOWOLNIE PRZEŁĄCZAĆ, ZAWIERAJĄCY:

DANE OGÓLNE

Informują nas przede wszystkim o stawkach, jakie ustaliliśmy z Wykonawcą, a więc o stawce
robocizny, kosztach zakupu materiałów, kosztach pośrednich i zysku.

POZYCJE

Znajduje się tu wykaz wszystkich robót budowlanych, w kolejności w jakiej muszą być
wykonywane podczas realizacji inwestycji. Podzielone zostały na 3 etapy: stan surowy, stolarka
okienna i drzwiowa zewnętrzna, stan wykończeniowy.

NAKŁADY

Szczegółowe zestawienie wszystkich prac, materiałów budowlanych oraz sprzętu, potrzebnych
do wykonania konkretnej roboty budowlanej.

OBMIARY

Dokładna ilość materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania danej pracy.

ELEMENTY

Zestawienie kosztów budowy poszczególnych etapów z rozbiciem na procentowy udział
kosztów każdego etapu w stosunku do całości inwestycji.

ROBOCIZNA

Zestawienie ilości roboczogodzin, które są niezbędne do wykonania wszystkich prac
budowlanych z podziałem na konkretne profesje budowlane.

MATERIAŁY

Zestawienie wszystkich materiałów budowlanych, potrzebnych do budowy całego domu.

SPRZĘT
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Zestawienie czasu pracy maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w czasie budowy, które liczymy
w maszynogodzinach.

ARCHON+ Biuro Projektów ul. Słowackiego 86 32-400 Myślenice tel. 12 37 21 900 www.archon.pl
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Kosztorys budowlany jest opracowywany na podstawie wytycznych publikowanych w Katalogu Nakładów Rzeczowych (w skrócie
KNR). KNR jest załącznikiem do rozporządzenia właściwego ministra. W skład Katalogu Nakładów Rzeczowych wchodzą: nakłady robocizny,
materiałów i sprzętu, poszczególnych robót budowlanych.

Jako przykład zaznaczmy w kosztorysie
pozycję nr 21, ŚCIANY BUDYNKÓW
JEDNOKONDYGNACYJNYCH (rys. 5).

Rys. 5 Wykaz pozycji kosztorysu

Jeżeli chcemy dokładnie sprawdzić wszystkie informacje, dotyczące konkretnej roboty budowlanej - zaznaczamy w kosztorysie wybraną
pozycję, a następnie naciskamy zakładkę Nakłady na pasku narzędziowym. Znajdziemy tam wyszczególnienie ilości robót oraz nakładów
robocizny, materiałów i sprzętu, potrzebnych do wykonania danej roboty budowlanej.
Jednostką miary jest w tej pozycji METR KWADRATOWY. Ilość 107,30 m2 to wartość przedmiaru – czyli ilość wszystkich ścian zewnętrznych,
które muszą zostać wykonane na wysokości parteru.
Podana cena 88,59 zł – jest ceną jednostkową, uwzględniającą ceny wszystkich cen materiałów, robocizny i sprzętu. Wartość natomiast, to iloczyn
ilości i ceny jednostkowej, co daje całkowity koszt jaki musi ponieść Inwestor.

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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Wybierając zakładkę NAKŁADY na pasku
narzędziowym, znajdziemy szczegółowe
zestawienie wszystkich prac, materiałów
budowlanych oraz sprzętu, potrzebnych do
wykonania konkretnej roboty budowlanej
oraz możemy w łatwy sposób zweryfikować
ile roboczogodzin jest potrzebne do
wykonania danej pracy (rys. 6).

Rys. 6 Zakładka NAKŁADY

Naciskając zakładkę OBMIARY zobaczymy
szczegółowe wyliczenie konkretnej pozycji
kosztorysu, która umożliwi podanie
dokładnej ilości materiału potrzebnego
do wykonania roboty budowlanej (rys. 7).

Rys. 7 Zakładka OBMIARY
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Naciskając kolejną zakładkę ELEMENTY
widzimy zestawienie kosztów budowy
poszczególnych etapów z rozbiciem na
procentowy udział kosztów każdego etapu
w stosunku do całości inwestycji (rys. 8).

Rys. 8 Zakładka ELEMENTY

Ponadto w zakładce ROBOCIZNA znajdziemy
zestawienie ilości roboczogodzin, które są
niezbędne do wykonania wszystkich prac
budowlanych z podziałem na konkretne
profesje budowlane (rys. 9).

Rys. 9 Zakładka ROBOCIZNA

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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W zakładce MATERIAŁY znajdziemy
zsumowane wszystkie materiały budowlane,
potrzebne do budowy całego domu (rys. 10).

Rys. 10 Zakładka MATERIAŁY

W zakładce SPRZĘT dostępne
jest zestawienie czasu pracy maszyn
i urządzeń, wykorzystywanych
w czasie budowy, które liczymy
w maszynogodzinach (rys. 11).

Rys. 11 Zakładka SPRZĘT
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Modyfikacja kosztorysu RODOS dla ARCHON+
STANDARDOWE OPCJE MODYFIKACJI
Opcje te umożliwiają modyfikację podstawowych stawek, które negocjujemy z Wykonawcą lub z kilkoma Wykonawcami, w sytuacji
w której szukamy najlepszej oferty na budowę domu.
Do sprawnego poruszania się po kosztorysie niezbędny jest PASEK NARZĘDZIOWY, znajdujący się w górnej części okna, na który składają się
kolejne zakładki: DANE OGÓLNE, POZYCJE, NAKŁADY, OBMIARY, ELEMENTY, ROBOCIZNA, MATERIAŁY, SPRZĘT (rys. 12).

Rys. 12 Pasek narzędziowy

W zakładce DANE OGÓLNE znajdziecie Państwo podstawowe stawki, uwzględnione w opracowanym kosztorysie, dotyczące całej budowy.
Oprócz danych gabarytowych projektu, poziomu cen, uwzględniliśmy także średnie ogólnopolskie stawki robocizny oraz procentowy udział
kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku w realizacji całej inwestycji.

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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APLIKACJA UMOŻLIWIA RÓWNIEŻ
ZMIANĘ CEN MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH ORAZ ICH ILOŚCI.
Sposób modyfikacji kosztorysu,
zaprezentujemy Państwu na przykładzie
ściany nośnej parteru (rys. 13).

Rys. 13 Modyfikowanie pozycji 1.2.1. kosztorysu

Modyfikowanie pozycji 1.2.1. kosztorysu. W tym celu przechodzimy do zakładki POZYCJE znajdującą się na pasku narzędziowym.
Uruchomiona zakładka przedstawia kosztorys szczegółowy, podzielony na kolumny i wiersze. W kolumnie OPIS znajdujemy kategorię ŚCIANY
NADZIEMIA, odpowiadającą punktowi 1.2. (z kolumny PODSTAWA), a następnie ŚCIANY PARTERU, oznaczone jako punkt 1.2.1. Po zaznaczeniu
kursorem pozycji nr 21 (Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) wysokości
do 4,5 m i grubości 25 cm – ściany zewnętrzne) przechodzimy do zakładki NAKŁADY, w której znajdziemy kosztorysową wartość robocizny,
w rozbiciu na roboczogodziny, a także ilość i wartość materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji tego elementu budynku. Wartość
danej pracy zostanie automatycznie przeliczona w przypadku modyfikacji kolumny ILOŚĆ lub CENA.
Wartość robocizny jest uzależniona od stawki, którą wynegocjujemy z Wykonawcą i jest ustalana automatycznie dla całego
kosztorysu, poprzez wpis w zakładce DANE OGÓLNE. Tam też należy dokonać jej ewentualnej modyfikacji. Należy jednak pamiętać, że
stawka roboczogodziny, podana przez ARCHON+ w kosztorysie, jest wartością netto, jaką otrzymuje pracownik budowlany, po odliczeniu
właściwych podatków.
W analogiczny sposób możemy przeliczyć wartość inwestycji, przy uwzględnieniu zmian cen i ilości innych materiałów budowlanych przy
każdym etapie budowy.

Jeśli zdecydują się Państwo wprowadzać zmiany do kosztorysu należy pamiętać, aby wynegocjowane stawki kosztów: robocizny, pośrednich,
transportu oraz zysków wykonawcy wpisać w zakładce DANE OGÓLNE, a ewentualne zmiany cen materiałów budowlanych modyfikować
w zakładce NAKŁADY, po wcześniejszym wybraniu etapu budowy z zakładki POZYCJE.
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ROZSZERZONE OPCJE MODYFIKACJI
Oprócz modyfikacji cen materiałów, robocizny i sprzętu mogą Państwo skorzystać z rozszerzonej funkcji programu kosztorysującego. Umożliwia
on szerszą modyfikację kosztorysu, w tym modyfikację technologii (zmianę rodzaju robót budowlanych wynikających ze zmiany
technologii), wycenę materiałów i sprzętu z informatora cenowego i przekazywanie kosztorysu w wersji elektronicznej.

PO REJESTRACJI OTRZYMAJĄ PAŃSTWO DARMOWĄ BAZĘ:
-

KNR 2–01 Budowle i roboty ziemne,
KNR 2–02 Konstrukcje budowlane,
Informator cenowy Euro–MS,
możliwość eksportu kosztorysu do formatu ATH.

Możliwość rejestracji istnieje po zainstalowaniu programu RODOS dla ARCHON+ na swoim komputerze.

Rys. 14 Instalacja programu

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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URUCHOMIENIE ZAINSTALOWANEGO PROGRAMU:
UWAGA!
Zainstalowany program RODOS dla ARCHON+ można również uruchomić klikając ikonę na pulpicie lub wybierając Menu/ Start/ Wszystkie
programy/ RODOS dla ARCHON+ (rys.15).

Rys. 15 Uruchomienie kosztorysu w programie RODOS dla ARCHON+

REJESTRACJA PROGRAMU
MOŻLIWE SĄ DWA SPOSOBY REJESTRACJI PROGRAMU:
- rejestracja przez Internet (sposób standardowy);
- rejestracja telefoniczna – w sytuacji, gdy nie mogą Państwo skorzystać z połączenia internetowego bezpośrednio na komputerze, na którym
zainstalowany jest program RODOS.
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WYWOŁANIE:
- klikając na napis Zarejestruj program
na banerze reklamowym
umieszczonym na głównym
oknie programu;
- z menu okna głównego
Pomoc/ Zarejestruj program...;
(rys. 16).

Rys. 16 Rejestracja programu

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze konta użytkownika, w oknie logowania prosimy wybrać opcję ZAŁÓŻ KONTO, a następnie postępować
zgodnie ze wskazówkami kreatora. (rys. 17).

Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Prosimy pamiętać,
że przed przejściem do dalszego etapu rejestracji programu
musimy kliknąć na ten link.
Rejestracja programu rozpocznie się po wprowadzeniu
w odpowiednie pola formularza w oknie logowania
identyfikatora oraz hasła użytkownika i autoryzacji danych
przez system. Kreator poprowadzi Państwa krok po kroku
przez cały proces rejestracji. Po zakończeniu procedury
rejestracji prosimy uruchomić program RODOS ponownie, aby
korzystać ze wszystkich jego możliwości.
Informację o tym, że program został zarejestrowany znajdą
Państwo wywołując Pomoc/O programie...

Rys. 17 Zakładanie konta

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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REJESTRACJA TELEFONICZNA
Jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo skorzystać z rejestracji przez Internet, można wybrać opcję REJESTRACJI TELEFONICZNEJ. W tym celu
należy wybrać opcję Rejestruj telefonicznie w oknie logowania. W polu NUMER HID TEGO KOMPUTERA wyświetlany jest unikalny numer
maszyny, na której uruchomiony został program. O ten numer zostaną Państwo poproszeni przez serwisanta po połączeniu się z serwisem
technicznym firmy KOPRIN. Klucz rejestracyjny programu zostanie przesłany na podany przez Państwa adres e–mail wraz z instrukcją jego instalacji.
Mogą Państwo także odwiedzić stronę internetową z aktualizacjami, poradami itp. pod adresem http://archon.rodos.com.pl

GDZIE RODOS PRZECHOWUJE KOSZTORYSY?
RODOS przechowuje wszystkie dane i ustawienia w folderze Moje dokumenty/RODOS dla ARCHON+. Już po pierwszym uruchomieniu
RODOSa swój kosztorys znajdziesz tam w podfolderze Kosztorysy.

JAK SKOSZTORYSOWAĆ DODATKOWE ROBOTY?
Najpierw prosimy zainstalować program na swoim dysku twardym i zarejestrować go, dzięki czemu będą Państwo mogli skorzystać z dwóch
katalogów nakładów rzeczowych: KNR 2–01 Budowle i roboty ziemne oraz KNR 2–02 Konstrukcje budowlane.
Informacje dotyczące edycji kosztorysu znajdą Państwo w instrukcji PIERWSZE KROKI w rozdziale Wprowadzanie pozycji kosztorysowych
(menu Pomoc/Broszury/Pierwsze kroki – ARCHON+) oraz w pomocy kontekstowej (ikona lub klawisz F1).

JAK WYCENIĆ
MATERIAŁY I SPRZĘT?
Jeśli chcą Państwo wykorzystać informator
cenowy Euro–MS, najpierw prosimy
zainstalować program na swoim dysku
twardym, a następnie zarejestrować go.

ABY ZNALEŹĆ CENĘ
DLA INTERESUJĄCEGO PAŃSTWA
MATERIAŁU:
- otwórz kosztorys w zainstalowanym
RODOS-ie
- przejdź na zakładkę MATERIAŁY (rys. 18)
- w linii z wybranym materiałem kliknij
prawym przyciskiem myszy wywołując
menu lokalne w kolumnie CENA
- wybierz CENA Z INFORMATORA

20
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- otwórz informator Eurocenbud RMS (rys. 19)
- wybierz pasujący materiał i jednostkę miary
- naciśnij klawisz Enter (ikona
lub klawisz F4),
aby przenieść cenę do kosztorysu.

Rys. 19 Informator cenowy materiałów RMS

Więcej informacji na temat wyceny kosztorysu znajdą Państwo w broszurze PIERWSZE KROKI oraz w pomocy kontekstowej. Analogicznie
postępuj przy wycenie sprzętu.

JAK PRZEKAZAĆ KOSZTORYS W WERSJI ELEKTRONICZNEJ?
WYDRUK W FORMACIE PDF
Po zainstalowaniu w systemie wirtualnej drukarki, wszelkie wydruki kosztorysów mogą być przechwytywanie i zapisywane w postaci
dokumentu PDF, a następnie otwierane na innych komputerach, o ile jest na nich zainstalowana przeglądarka takich dokumentów. Szczegółowe
informacje dotyczące generowania plików PDF przez program RODOS znajdą Państwo w poradniku Wydruk PDF na stronie www.rodos.com.pl/serwis.
PLIKI KOSZTORYSU W FORMACIE RDS
Chcąc przekazać Wykonawcy kosztorys mogą Państwo przesłać mu oryginalny plik kosztorysu wraz z przeglądarką kosztorysów, która znajduje się
na stronie www.rodos.com.pl/download lub programem RODOS dla ARCHON+ (plik Setup_RODOS_dla_ARCHON.exe w folderze Instaluj na płycie CD).

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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Wydruk kosztorysu RODOS dla ARCHON+
Kosztorys budowlany w wersji drukowanej to skuteczna koordynacja działań związanych z całym procesem inwestycyjnym.
Istnieje wiele wariantów wydruków. Poniżej zostaną przedstawione te, które wykorzystywane są najczęściej a mianowicie:

PEŁNY WYDRUK KOSZTORYSU

Zawiera wykaz wszystkich robót budowlanych podzielonych na poszczególne etapy oraz wykaz
wszystkich kosztów rozbitych na: koszty robocizny, materiału, sprzętu itp.

SKRÓCONY WYDRUK DLA BANKU

Wykorzystywany podczas starania się o kredyt w banku. Zawiera wykaz robót budowlanych
i kosztów ich wykonania.

WYDRUK PRZEDMIARU ROBÓT

Jest narzędziem stosowanym do uzyskania wycen na wybudowanie domu od kilku firm
wykonawczych. Zawiera wykaz robót budowlanych, bez uwzględniania cen materiałów
i robocizny.

PEŁNY WYDRUK KOSZTORYSU
W celu wydruku kosztorysu pełnego, postępuj
zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Naciśnij opcję PLIK oraz DRUKUJ (rys. 20).

Rys. 20 Drukowanie kosztorysu w programie RODOS
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Pojawi się nam okno WYDRUK, w którym
klikamy opcję Parametry wydruku (rys. 21).

Rys. 21 Okno funkcji WYDRUK

W oknie PARAMETRY WYDRUKU,
w prawym górnym rogu, znajduje się
pole OPCJE WYDRUKU z możliwością
wyboru. Aby wydrukować kosztorys pełny,
zaznaczamy w tym oknie następujące
parametry: CENY i WARTOŚCI, LINIE
PIONOWE, PASEK (rys. 22).

Rys. 22 Okno parametrów wydruku

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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Następnie w polu ZAWARTOŚĆ, znajdującym się po lewej stronie, zaznaczamy opcję – strona tytułowa oraz w polu OPCJE, umiejscowionym
w środkowej części okna zaznaczamy odpowiednio: numer kosztorysu oraz stawki i narzuty. Teraz będziemy często przełączać się pomiędzy
polami ZAWARTOŚĆ oraz OPCJE, w celu dostosowania wszystkich parametrów, uwzględnianych w ramach kosztorysu pełnego.
Aby ułatwić Państwu wybór odpowiednich opcji, w tabeli przedstawiliśmy te, które należy zaznaczyć do wydruku. Jeśli oprócz nich mieli Państwo
zaznaczone inne – należy je odznaczyć:

OKNO ZAWARTOŚĆ

OKNO OPCJE WYDRUKU

STRONA TYTUŁOWA

NR KOSZTORYSU
STAWKI I NARZUTY

PRZEDMIAR

PODSTAWA NAKŁADU
WYDANIE KATALOGU
OBMIARY
KOLUMNA PODSTAWA

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA
(FORMUŁA II)

PODSTAWA NAKŁADU
OBMIARY
RAZEM K.B.
NARZUTY
WARTOŚĆ POZYCJI
PODSUMOWANIE ELEMENTÓW
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
KOLUMNA ILOŚĆ

TABELA ELEMENTÓW

WYPUNKTOWANIE

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PODZIAŁ NA ELEMENTY

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PODZIAŁ NA ELEMENTY

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PODZIAŁ NA ELEMENTY

Po ustawieniu parametrów wydruku, zgodnie ze wskazówkami, wciskamy przycisk OK, znajdujący się w prawej dolnej części okna.
Aby ostatecznie upewnić się, że ustawiliśmy właściwe parametry wydruku, naciskamy Podgląd wydruku przed rozpoczęciem właściwego
drukowania. Jeżeli wszystkie ustawienia są w porządku rozpoczynamy drukowanie.

UWAŻAJ! PEŁNY WYDRUK KOSZTORYSU MOŻE ZAWIERAĆ NAWET 100 STRON!
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SKRÓCONY WYDRUK KOSZTORYSU DLA BANKU
W celu wydruku kosztorysu do banku, podobnie jak w przypadku kosztorysu pełnego, po otwarciu kosztorysu w programie RODOS należy nacisnąć
opcję PLIK oraz DRUKUJ. Następnie pojawi się nam okno WYDRUK, w którym klikamy opcję PARAMETRY WYDRUKU.
W oknie PARAMETRY WYDRUKU przechodzimy do pola OPCJE WYDRUKU, znajdującego się w prawym górnym rogu i zaznaczamy w nim
odpowiednio: CENY i WARTOŚCI, LINIE PIONOWE, PASEK (rys. 17).
Następnie w oknach ZAWARTOŚĆ i OPCJE zaznaczamy parametry wymienione w tabeli poniżej:

OKNO ZAWARTOŚĆ

OKNO OPCJE WYDRUKU

STRONA TYTUŁOWA

NR KOSZTORYSU
STAWKI I NARZUTY

KALKULACJA UPROSZCZONA

PODSTAWA NAKŁADU
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

TABELA ELEMENTÓW

WYPUNKTOWANIE

Jeśli oprócz nich mieli Państwo zaznaczone inne – należy je odznaczyć.
Po ustawieniu wszystkich parametrów wydruku dokonujemy ich akceptacji przyciskiem OK, znajdującym się w prawej dolnej części okna,
a następnie sprawdzamy ich poprawność klikając w oknie wydruk PODGLĄD WYDRUKU.
Wydruk wersji kosztorysu do banku składa się ZALEDWIE Z OKOŁO 8 STRON i jest bardzo pomocny przy załatwianiu formalności.

SKRÓCONY WYDRUK
KOSZTORYSU
SKŁADA SIĘ ZALEDWIE
Z 8 STRON

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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WYDRUK PRZEDMIARU ROBÓT
Przedmiar robót jest narzędziem stosowanym do uzyskania wycen na wybudowanie domu od kilku firm wykonawczych.

W celu jego wydruku, postępuj analogicznie
jak w przypadku pozostałych wariantów
kosztorysu.
Naciśnij opcję PLIK oraz DRUKUJ.
Pojawi się nam okno WYDRUK, w którym
klikamy opcję PARAMETRY WYDRUKU.
W oknie PARAMETRY WYDRUKU
ustawiamy OPCJE WYDRUKU,
znajdujące się w prawym górnym rogu,
zaznaczając: LINIE PIONOWE i PASEK
pomijając parametr CENY i WARTOŚCI
(rys. 23).

Rys. 23 Okno parametrów wydruku

Następnie w oknach ZAWARTOŚĆ i OPCJE zaznaczamy parametry wymienione w tabeli poniżej.

OKNO ZAWARTOŚĆ

OKNO OPCJE WYDRUKU

PRZEDMIAR

PODSTAWA NAKŁADU
WYDANIE KATALOGU
OBMIARY
KOLUMNA „PODSTAWA”

OCZYWIŚCIE OPCJE ZAZNACZONE OPRÓCZ TYCH W TABELI MUSZĄ ZOSTAĆ ODZNACZONE.
Po wprowadzeniu wszystkich powyższych parametrów wydruku, zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem OK, w prawnej dolnej części
okna, a następnie sprawdzamy poprawność wprowadzonych danych, klikając w PODGLĄD WYDRUKU w oknie WYDRUK.

WYDRUK KOSZTORYSU ŚLEPEGO ZAJMUJE OKOŁO 15 STRON
I JEST BARDZO PRZYDATNY W NEGOCJACJI CEN Z WYKONAWCAMI
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Instrukcja obsługi kosztorysu przygotowanego przez Biuro Projektów ARCHON+

Kosztorys skrócony w formie EXCEL
Na płycie dostarczonej Państwu zamieszczony został również skrócony kosztorys zapisany w formacie programu Microsoft EXCEL.
Taka forma zapisu umożliwia również pełną edycję kosztorysu polegająca na wstawianiu, usuwaniu lub modyfikacji poszczególnych pozycji
kosztorysu, drukowaniu oraz zapisywaniu wprowadzonych zmian.

Aby uruchomić kosztorys zapisany
w formacie EXCEL musimy wybrać opcję
KOSZTORYS BUDOWLANY z lewego menu
głównego (rys. 24).

Rys. 24 Uruchomienie kosztorysu zapisanego w formacie pliku EXCEL

Następnie wybierz opcję
OTWÓRZ KOSZTORYS EXCEL (rys. 25).

Rys. 25 Wersje kosztorysów

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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Po wybraniu kosztorysu zapisanego w formacie EXCEL ukaże nam się okno programu (rys. 26), w którym modyfikować możemy kolumny
ILOŚĆ i CENA. Program automatycznie obliczy nam ostatnią kolumnę WARTOŚĆ poszczególnych pozycji kosztorysu i wyliczy całkowity koszt
budowy podany na dole tabeli.

Rys. 26 Uruchomienie kosztorysu zapisanego w formacie pliku EXCEL
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Oprócz edytowalnego kosztorysu,
na dole strony umieszczonych
jest jeszcze sześć zakładek zawierających
dodatkowe dane (rys. 27).

Rys. 27 Dodatkowe zakładki kosztorysu

PRZEDMIAR

Przedmiar robót

ELEMENTY

Wykaz kosztów z podziałem na poszczególne etapy budowy przedstawiony również w postaci
wykresu

ROBOCIZNA

Zestawienie robocizny

MATERIAŁY

Wykaz materiałów wykorzystanych do budowy domu

SPRZĘT

Wykaz sprzętu wykorzystanego do budowy domu

Zadzwoń i porozmawiaj o budowie! Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900
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WYDRUK KOSZTORYSU Z PLIKU EXCEL
Drukowanie kosztorysu z pliku Excel nie powinno Państwu przysporzyć problemów. Wykonuje się to w sposób charakterystyczny dla programów
środowiska Windows. Po uruchomieniu kosztorysu zapisanego w pliku Excel wchodzimy w menu PLIK i wybieramy opcję DRUKUJ (rys. 28).

Rys. 28 Drukowanie kosztorysu z pliku EXCEL

Zakończenie
Dziękujemy Państwu za wybranie kosztorysu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektów
ARCHON+. Mamy nadzieję, że powyższa instrukcja przybliżyła Państwu zasady korzystania
z kosztorysu oraz umożliwiła wydruk lub korektę całego kosztorysu lub poszczególnych jego pozycji.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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Pochwal się Swoim nowym domem

CZEKAMY NA ZDJĘCIA!

WEŹ UDZIAŁ w konkursie fotograficznym:
1. Zrób zdjęcie swojego wybudowanego domu
2. Wypełnij formularz konkursowy online
www.archon.pl/konkurs_fotograficzny
3. Wygraj atrakcyjną nagrodę!

konkurs fotograficzny

Fot. Dom pod iwą

TWÓJ DOM W OBIEKTYWIE
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WICKER

Udazankuepy!
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VALETTE 80

MEBLE

TEKSTYLIA
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www.archonhome.pl
KOMINKI

DESKI TARASOWE I ELEWACYJNE

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

