






Instrukcja obsługi kosztorysu przygotowanego przez Biuro Projektów ARCHON+

SŁOWNIK POJĘĆ
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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.

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.

Oznacza procentowy narzut
od Kosztów pośrednich, 

robocizny i sprzętu.

Wyrażone są 
w roboczogodzinach (r–g).

Wyrażone są 
w maszynogodzinach (m–g). 

KOSZTY POŚREDNIE (Kp)

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

KOSZTORYS UPROSZCZONY

PRZEDMIAR

TABELA ELEMENTÓW

ZYSK WYKONAWCY (Z) KOSZTY ROBOCIZNY (R) KOSZTY SPRZĘTU (S)

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

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.

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

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

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

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









6 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+

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).

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

Rys. 1  Ekran startowy

KOSZTORYS BUDOWLANY
W WERSJI A

KOSZTORYS BUDOWLANY
W WERSJI B

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

Bazuje na średnich rynkowych cenach robocizny, materiałów i sprzętu.



Nowe,niższeceny!*

VELUX. 
Zawsze trafny wybór.

Górne czy dolne
otwieranie?

dolne lub górne otwieranie

pięć nowych typów okien

doskonałe parametry izolacyjne dzięki 
innowacyjnej

większa szyba

nowy design i walory
użytkowe

nawet 20 lat gwarancji!*

www.velux.pl

Okna Nowej Generacji VELUX to pełna 
możliwość wyboru w zależności od potrzeb:

VELUX to także najwyższa jakość, komfort 
użytkowania i mniejsze zużycie energii:

VELUX to niezawodność i pewność 
na długie lata:

*

*  Dotyczy wybranych produktów. 
Szczegółowe warunki gwarancji na www.velux.pl
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Informują nas przede wszystkim o stawkach, jakie ustaliliśmy z Wykonawcą, a więc o stawce 
robocizny, kosztach zakupu materiałów, kosztach pośrednich i zysku.

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

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

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

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

Dokładna ilość materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania danej pracy.

Zestawienie wszystkich materiałów budowlanych, potrzebnych do budowy całego domu.

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.

DANE OGÓLNE

POZYCJE

NAKŁADY

OBMIARY

ELEMENTY

ROBOCIZNA

MATERIAŁY

SPRZĘT

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

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

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.

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.

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.

Rys. 5  Wykaz pozycji kosztorysu
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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 zweryfi kować 
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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Ponadto w zakładce ROBOCIZNA znajdziemy 
zestawienie ilości roboczogodzin, które są 
niezbędne do wykonania wszystkich prac 
budowlanych z podziałem na konkretne 
profesje budowlane (rys. 9).

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

Rys. 9  Zakładka ROBOCIZNA
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W zakładce MATERIAŁY znajdziemy 
zsumowane wszystkie materiały budowlane, 
potrzebne do budowy całego domu (rys. 10).

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

Rys. 10  Zakładka MATERIAŁY

Rys. 11  Zakładka SPRZĘT
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Modyfi kacja kosztorysu RODOS dla ARCHON+
STANDARDOWE OPCJE MODYFIKACJI 

Opcje te umożliwiają modyfi kację 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).

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.

Rys. 12  Pasek narzędziowy
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APLIKACJA UMOŻLIWIA RÓWNIEŻ
ZMIANĘ CEN MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ ICH ILOŚCI.

Sposób modyfi kacji kosztorysu, 
zaprezentujemy Państwu na przykładzie 
ściany nośnej parteru (rys. 13).

Rys. 13  Modyfi kowanie 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 modyfi kacji 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 modyfi kacji. 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 modyfi kować
w zakładce NAKŁADY, po wcześniejszym wybraniu etapu budowy z zakładki POZYCJE. 
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Pojawi się nam okno WYDRUK, w którym 
klikamy opcję Parametry wydruku (rys. 21).

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. 21  Okno funkcji WYDRUK

Rys. 22  Okno parametrów wydruku
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OKNO ZAWARTOŚĆ OKNO OPCJE WYDRUKU

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:

STRONA TYTUŁOWA

PRZEDMIAR

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA 
(FORMUŁA II)

TABELA ELEMENTÓW

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

NR KOSZTORYSU
STAWKI I NARZUTY

PODSTAWA NAKŁADU
WYDANIE KATALOGU

OBMIARY
KOLUMNA PODSTAWA

PODSTAWA NAKŁADU
OBMIARY

RAZEM K.B.
NARZUTY

WARTOŚĆ POZYCJI
PODSUMOWANIE ELEMENTÓW
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

KOLUMNA ILOŚĆ

WYPUNKTOWANIE

PODZIAŁ NA ELEMENTY

PODZIAŁ NA ELEMENTY

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:

SKRÓCONY WYDRUK 
KOSZTORYSU 

SKŁADA SIĘ ZALEDWIE 
Z 8 STRON 

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.

OKNO ZAWARTOŚĆ OKNO OPCJE WYDRUKU

STRONA TYTUŁOWA

KALKULACJA UPROSZCZONA

TABELA ELEMENTÓW

NR KOSZTORYSU
STAWKI I NARZUTY

PODSTAWA NAKŁADU
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

WYPUNKTOWANIE
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WYDRUK PRZEDMIARU ROBÓT

Przedmiar robót jest narzędziem stosowanym do uzyskania wycen na wybudowanie domu od kilku fi rm wykonawczych. 

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

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).

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

OKNO ZAWARTOŚĆ OKNO OPCJE WYDRUKU

PRZEDMIAR

PODSTAWA NAKŁADU
WYDANIE KATALOGU

OBMIARY
KOLUMNA „PODSTAWA”

Rys. 23   Okno parametrów wydruku
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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 modyfi kacji 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).

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

Rys. 24  Uruchomienie kosztorysu zapisanego w formacie pliku EXCEL

Rys. 25  Wersje kosztorysów
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Zadzwoń i porozmawiaj o budowie!  Twój DORADCA PROJEKTOWY – tel. 12 37 21 900

Po wybraniu kosztorysu zapisanego w formacie EXCEL ukaże nam się okno programu (rys. 26), w którym modyfi kować 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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Instrukcja obsługi kosztorysu przygotowanego przez Biuro Projektów ARCHON+

Oprócz edytowalnego kosztorysu, 
na dole strony umieszczonych 
jest jeszcze sześć zakładek zawierających
dodatkowe dane (rys. 27).

Przedmiar robót

Zestawienie robocizny

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

Wykaz materiałów wykorzystanych do budowy domu

Wykaz sprzętu wykorzystanego do budowy domu

PRZEDMIAR

ROBOCIZNA

ELEMENTY

MATERIAŁY

SPRZĘT

Rys. 27  Dodatkowe zakładki kosztorysu
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