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STRZECHA
Z ycia Oddziału Pozna skiego PZITB
Dane adresowe PZITB
Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Poznaniu
61-712 Pozna , ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26
Konto bankowe: PKO B.P. Pozna 48 1020 4027 0000 1202 0300 7341
www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org
NIP 778-10-37-294
Godziny urz dowania Biura:
poniedziałki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, rody od 12:00 do 17:00.

Posiedzenia Prezydium i Zarz du
Pozna skiego Oddziału PZITB
Prezydium Zarz du Oddziału PZITB obradowało w dniach 10 stycznia, 13 lutego,
14 marca, 11 kwietnia, 16 maja i 13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 19 wrze nia,
10 pa dziernika, 14 listopada 2018 roku (ostatnie w tym roku posiedzenie odb dzie si
13 grudnia) w siedzibie Biura Oddziału. Na posiedzeniach omawiano na bie co sprawy
realizacji bud etu, rozpatrywano wnioski poszczególnych kół dotycz ce wprowadzenia
nowych lub skre lenie członków, którzy zalegaj z opłatami składek. Omawiano projekt
nowego Regulaminu przyznawania tytułu Rzeczoznawcy i Specjalisty PZITB.
Zarz d Oddziału obradował 14 marca, 13 czerwca i 19 wrze nia 2018 r. Kolejne
posiedzenie przewidziane jest na 13 grudnia b.r.
Na posiedzeniu 14 marca omawiano i zatwierdzono bilans oraz rachunek zysku
i strat za 2017 r. oraz stan przygotowa do Konferencji w Wałczu. Podczas obrad w dniu
13 czerwca omawiano stan finansów Oddziału w pierwszym półroczu 2018 r. oraz
podsumowano przebieg Krajowej Narady Seniorów, która odbyła si w maju w Poznaniu.
Podj to Uchwały o przyj ciu nowych i skre leniu - wnioskowanych przez
Przewodnicz cych kół - członków oraz o przeznaczeniu nadwy ki wypracowanej przez
Koło Seniorów na ich potrzeby. Zarz d Oddziału zapoznał si równie z projektem Koła
Młodych przy PP nawi zania kontaktu z Kołem Seniorów. Na posiedzeniu w dniu
19 wrze nia szeroko omawiano Warsztaty i Konferencj w Wałczu, Przewodnicz cy
Komisji Rewizyjnej zrelacjonował przebieg kontroli Zarz du Głównego PZITB
w naszym Oddziale. Zarz d Oddziału zaaprobował wł czenie si w obchody 100 ZSB
nr 1, Rybaki 17, podejmuj c odpowiedni Uchwał . Posiedzenie grudniowe po wi cone
b dzie zatwierdzeniu Preliminarza bud etu na 2019 r.
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Informacja dla Członków PZITB
- sympatyków i absolwentów Technikum Budowlanego
Pozna , ul. Rybaki 17

Kole anki i Koledzy
W 2019 roku najstarsze pozna skie Technikum Budowlane b dzie obchodzi wspaniały
jubileusz 100-lecia swego istnienia. Przygotowania do jego godnego wi towania trwaj ju od
dłu szego czasu i nabieraj coraz wi kszego rozp du. Szkoła, wraz ze wspieraj cym j w jej
działaniach Stowarzyszeniem Absolwentów „RYBAKI 17”, podj ły szereg inicjatyw maj cych
na celu opracowanie atrakcyjnego programu organizacji obchodów 100-lecia. W to niezwykłe
wydarzenie zaanga owani s niemal e wszyscy - uczniowie, nauczyciele, dyrekcja wraz
z administracj szkoły, a tak e jej zacni absolwenci. Do współpracy w tworzeniu obchodów tego
niezwykłego jubileuszu zapraszamy wszystkich ch tnych, zwi zanych emocjonalnie z t
znakomit uczelnia techniczn , która w rankingu PERSPEKTYWY od kilku lat, w skali
wszystkich techników budowlanych w Polsce, zajmuje drugie, zaszczytne miejsce. Uroczysto ci
obchodów 100-lecia Technikum Budowlanego w Poznaniu przy ul Rybaki 17, zaplanowano na
6 kwietnia 2019 r. w pozna skiej Auli UAM. Mo e kto z absolwentów (tak e tych
niezrzeszonych w Stowarzyszeniu Absolwentów „RYBAKI 17”) chciałby wł czy si w te
obchody i dorzuci do tego wi ta swoj „cegiełk ” w postaci np.: opisania swoich ciekawych
wspomnie z czasów nauki w Technikum, wyst pienia i osobistego przedstawienia obecnym
uczniom podczas obchodów swych sukcesów zawodowych, lub ofiarowania pami tek z okresu
nauki w Technikum do szkolnej izby pami ci. Zapraszamy wszystkich ch tnych, chc cych
osobi cie u wietni ten wspaniały jubileusz 100-lecia do kontaktu ze Stowarzyszeniem
Absolwentów „RYBAKI 17” (adres i dane na stronie internetowej Szkoły).
Czekamy na Was. Do zobaczenia!!!
Sekretarz Stowarzyszenia „RYBAKI 17”
Maria wierczak
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Sprawozdanie z XX-tych Jubileuszowych
Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego
oraz XVI Konferencji Naukowej w Wałczu
W dniach 06-08.09 2018 r. odbyły si w Wałczu, w Centralnym O rodku Sportu O rodku Przygotowa
Olimpijskich - Bukowina, XX-te Warsztaty Nadzoru
Inwestycyjnego na temat „Warunków technicznych realizacji obiektów budowlanych”,
poł czone z XVI Konferencj
Naukowo-Techniczn
„Rewitalizacja obszarów
zurbanizowanych”, poruszaj c problematyk „Rewitalizacji obiektów in ynierskich,
oczyszczalni cieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach” i Europejskimi
Dniami Dziedzictwa 2018 n.t. „Niepodległa dla wszystkich”, której organizatorami byli:
- Komitet Remontów ZG PZITB przy Zarz dzie Oddziału w Poznaniu
- CUTOB PZITB Oddz. Pozna
- Zachodniopomorska Okr gowa Izba In ynierów Budownictwa w Szczecinie
- Wielkopolska Okr gowa Izba In ynierów Budownictwa w Poznaniu
- Starostwo Powiatowe w Wałczu
- Gmina Wiejska Wałcz
Przewodnicz cym Komitetu Organizacyjnego był mgr in . Andrzej Pi tkowski
- Prezes CUTOB-u Oddziału PZITB w Poznaniu, natomiast w jego składzie znale li si
członkowie:
- mgr in . Zbigniew Augustyniak
- dr in . Anna Szymczak Graczyk
- dr in . Barbara Ksit
- dr. in . Daria Horbik
- dr in . Zbigniew Walczak
- mgr in . arch. Hanna Szymczak
- dr in . Jacek M drawski
- mgr Aleksander Gałka i
- Urszula Kwa na
W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli:
- Przewodnicz cy - prof. dr. hab. in . Wiesław Buczkowski UR P- prof. dr hab. in . Ryszard Bła ejewski UR P- prof. dr hab. in . Józef Jasiczak PP
- dr hab. in . Barbara Goszczy ska prof. P k
- dr hab. in . Wiesława Głodkowska prof. P Koszal.
- prof. dr hab. in . Bogdan Nazarewicz prof. P Lw.
- dr hab. in . Jolanta A. Prusiel P Biał.
- dr hab. in . Wojciech Tschuschke prof. UP P- dr in . Anna Szymczak Graczyk UP P- dr in . Barbara Ksit PP
- dr in . Daniel Pawlicki CUTOB PZITB P- dr in . arch. Roman Pilch CUTOB PZITB P-
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dr in . Ireneusz Laks UP PKonferencji patronował tak e Komitet Honorowy Konferencji Naukowej w składzie:
1. dr in . Edmund Przybyłowicz - Przewodnicz cy Zarz du Oddziału PZITB w Poznaniu
2. prof. dr hab. in . Zygmunt Meyer - Przewodnicz cy R.O. Zachodniopomorskiej
Izby In ynierów Budownictwa
3. in . Włodzimierz Draber - Wiceprzewodnicz cy R.O. Wielkopolskiej Izby
In ynierów Budownictwa
4
dr hab. in . Jerzy Bykowski - Prof. UP, Dziekan Wydz. I iGP w Poznaniu
5
prof. dr hab. in . Tomasz Mróz, Dziekan Wydz. BiI PP
6
dr Bogdan Wankiewicz, Starosta Wałecki
Na Konferencj przybyło wielu znakomitych go ci, jak m.in.:
- mgr Norbert Ksi ek Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
- mgr in . Jerzy Stro ski Przewodnicz cy WOIIB
- prof. UEP - Jerzy Olszewski
- prof. P - Włodzimierz Starosolski
- prof. PLw. - Bogdan Nazarewicz
- mgr Zdzisław Ryder, Dyrektor COS OPO w Wałczu
W przeddzie rozpocz cia wydarze konferencyjno-warsztatowych tj. 5 wrze nia
na uroczystej okoliczno ciowej kolacji uhonorowano Kol. Zbigniewa Augustyniaka
złot okoliczno ciow odznak „CUTOB-PZITB XX WARSZTATY NADZORU
INWESTYCYJNEGO WAŁCZ 2018” wraz z obdarowaniem symbolami
wdzi czno ci za wymy lenie, wdro enie i 20 letni kontynuacj idei spotka
konferencyjnych oraz warsztatów odbywanych corocznie w Wałczu.
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W dniu 6 wrze nia po uroczystym otwarciu XX-tych jubileuszowych Warsztatów Nadzoru
Inwestycyjnego przez Przewodnicz cego Zarz du Oddziału pozna skiego PZITB dr in .
Edmunda Przybyłowicza, rozpocz ły si obrady I Sesji Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego,
której głównym tematem były ustawy mieszkaniowe i warunki techniczne budynków,
obowi zuj ce w projektowaniu. Na te zagadnienia wypowiedzieli si wykładowcy: mgr Norbert
Ksi ek GINB, mgr Paweł Ziemski, mgr Piotr Stawicki i mgr in . Zbigniew Augustyniak.
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W II Sesji plenarnej wiod cym przedmiotem rozwa a prelegenta prof. dr hab. in .
Aleksandra A. Stachela były odnawialne ródła energii, a w szczególno ci „Energia
geotermalna w Polsce - potencjał, mo liwo ci wykorzystania i do wiadczenia”.
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Natomiast III Sesja XX-tych jubileuszowych Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego
po wi cona była istocie i znaczeniu technologii BIM, jako nowoczesnego sposobu
projektowania w budownictwie. W tej sesji prowadzonej przez dr in . Barbar Ksit oraz
dr in . arch. Romana Pilcha głos zabrali: mgr Dawid Antkowiak, dr in . Anna Knitter
Pi tkowska i dr in . Tomasz Wiatr, a tak e kolejni prelegenci, którzy omówili na
konkretnych przykładach praktyczne wykorzystanie technologii BIM w budownictwie.
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Warsztatowe wymiany pogl dów zawodowych stały si okazj do licznych dyskusji a tak e
do inspiracji owocuj cych w nowe kontakty zawodowe oraz aktywno ci rozwoju naukowego.
Kolejnego dnia miała miejsce XVI Konferencja Techniczna - Rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych, a jej głównym tematem była „Rewitalizacja obiektów
in ynierskich, oczyszczalni cieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach”.
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Uroczystego otwarcia konferencji dokonało Prezydium w składzie: dr hab.. in .
Wiesław Buczkowski, mgr. in . Jerzy Stro ski, dr in . Edmund Przybyłowicz, dr hab.
in . Jerzy Bykowski, prof. dr hab. in . Tomasz Mróz i in . Andrzej Pi tkowski, natomiast
prowadzenie pierwszej sesji o tematyce „Rewitalizacja sieci kanalizacyjnych” podj li si
prof. dr hab. in . Tomasz Mróz i prof. dr hab. in . Edward Szczechowiak.

-

-

-

W ramach tej sesji przedstawiono szereg referatów:
prof. dr hab. in . Ryszarda Bła ejewskiego - „Zasady racjonalnej modernizacji sieci
kanalizacyjnych”,
mgr in . Tomasza wiertni - „Analiza wybranych technologii bezwykopowej
renowacji sieci kanalizacyjnych”,
mgr in . Romana wiertni - „Zasady poprawnego wykonania bilansu ilo ciowego
cieków dopływaj cych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektów
kanalizacyjnych na niej wybudowanych”,
mgr in . Wojciecha Kostrzewskiego - „Wykorzystanie piasków poodlewniczych do
mieszanek iniekcyjnych w systemach naprawczych ruroci gów i studni
kanalizacyjnych”,
Przedstawiciela Firmy AQUA S.A. P. Józefa Kozikowskiego - „Rewitalizacja
ul. wi ty Marcin w Poznaniu”,
Przedstawiciela firmy Duko P. daniela Kopydłowskiego -”Systemy napraw
obiektów infrastruktury komunalnej i przemysłowej w gospodarce wodnociekowej”.
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W kolejnej, drugiej Sesji, przy stole prezydialnym zasiedli: prof. nadzw. dr hab. in .
Wiesława Głodkowska oraz prof. nadzw. dr hab. in . Jerzy Bykowski, a kwesti
„Zagadnie dotycz cych obiektów in ynierskich”, b d cych jej przedmiotem zaj li si
w swoich wyst pieniach:
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prof. dr hab. in . Józef Jasiczak - „Wyznaczniki trwało ci betonu w obiektach
oczyszczalni cieków”,
prof. dr hab. in . Bogdan Nazarewicz - „Badania przyczyn uszkodze podziemnego
tunelu ł cz cego korpusy Politechniki Lwowskiej”.

-
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Po krótkiej przerwie rozpocz ła si trzecia Sesja konferencji Technicznej.
Prowadz cymi jej zostali: dr hab. in . Jolanta Prusiel i prof. dr hab. in . Józef Jasiczak,
a przedstawieniem „Problemów architektonicznych wyst puj cych przy rewitalizacji
i zagospodarowaniu obszarów zabudowanych” zaabsorbowali słuchaczy: dr in . arch.
Roman Pilch, dr in . arch. Krzysztof Borowski, prof. dr hab. in . Tomasz Mróz, mgr in .
arch. Grzegorz Kmiecik oraz dr hab. in . Piotr Lewandowski.
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Ostatni , czwart Sesj XVI-tej Konferencji poprowadzili prof. dr hab. in . Bogdan
Nazarewicz i dr. hab. in . Ryszard Bła ejewski.
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Głównym motywem tej sesji były „Problemy techniczne wyst puj ce
w budownictwie”, której zagadnieniami zaj li si wykładowcy: dr hab. in . Wiesława
Głodkowska, mgr in . Łukasz Polus, mgr in . Piotr Szymon Koczwara, prof. .nadzw. mgr
in . Bogumił Klimaszewski i in . Dariusz Błaszczyk.

Wa nym w ród odbywanych tego dnia wielu wydarze rodowiskowych było
spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby In ynierów Budownictwa oraz
Zachodniopomorskiej Izby In ynierów Budownictwa. Rezultatem tego mitingu jest
wzajemna deklaracja o zintensyfikowaniu wzajemnej współpracy, tworzeniu wspólnych
inicjatyw oraz aktywnym współudziale w nast pnych konferencjach i warsztatach
planowanych w Wałczu na kolejne lata.
Tematyczne prezentacje autorskie go ci - sponsorów Konferencji Wałeckiej były
okazj do zapoznania si z działalno ci oraz profilami zawodowymi tych firm tj.:
MATBET, FABET, KOPRAS, Przedsi biorstwo MD oraz DEKMETAL.
Po ka dej sesji dochodziło do interesuj cej dyskusji na przedstawione w/w tematy.
Na zako czenie obrad Konferencji Technicznej odbyła si dyskusja generalna pod
przewodnictwem prof. dr hab. in . Wiesława Buczkowskiego, dr in . Włodzimierza
Ł ckiego i mgr in . Jerzego Stro skiego.
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Wieczorne spotkania kole e skie u wietnione wokalno-muzycznym - mini recitalem
Kolegi Tomasza Bate czuka - przedstawiciela Firmy ORGBUD-SERWIS P- , miło nika poezji
piewanej, oraz degustacje i biesiady taneczne umocniły atmosfer przyja ni i kole e stwa.

Trzeciego dnia, uczestnicy konferencji wałeckiej, w ramach kolejnej edycji
Europejskich Dni Dziedzictwa, pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich” udali si
autokarem na sesj wyjazdow do tzw. „Aten wałeckich”, gdzie obecnie mie ci si
Zespół Szkół nr 1 w Wałczu. Odbyło si tam spotkanie z Dyrektorem P. Waldemarem
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Rogulskim, w zabytkowej auli bogato zdobionej portretami ciennymi przedstawiaj cymi
wa ne postacie nauki i kultury europejskiego O wiecenia.

Wysłuchali tam dwóch wyst pie : prof.. zw.. dr hab. Jerzego Olszewskiego „Absolwent Aten wałeckich”, oraz mgr Marka Lewandowskiego - „W tpliwo ci
z ustaleniem to samo ci postaci na portretach w auli”.

20
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Nast pnie pojechali do miejscowo ci Skrzatusz, by zwiedzi sanktuarium Matki
Bo ej Bolesnej, zwane Cz stochow Północy, oraz jego otoczenie.
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wi tynia ta ma bogaty wystrój barokowy z przełomu XVII i XVIII wieku,
a główn jego ozdob jest XV-to wieczna drewniana rze ba Piety, która trafiła do
Skrzatusza ok.1575 r. Członkowie sesji wyjazdowej wzi li równie udział w sesji
popularno-naukowej, która odbyła si w wietlicy gminnej w Skrzatuszu. Prelekcje tam
wygłosili: mgr in . Roman Chwaliszewski - „Ratowanie Sanktuarium-renowacja

22
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i remont”, mgr .in . Apolinary Tele y ski - „Budowa Domu Pielgrzyma”, oraz dr in .
Włodzimierz Ł cki - „Ku nia, lemieszarnia w Wiesiółce”, a po ich wysłuchaniu
i powrocie do Wałcza udali si w podró powrotn do swych domów.

Wyjazdowa sesja w dniu 8 wrze nia podkre liła klimat troski rodowisk
in ynierskich o zachowanie dóbr kultury regionu jako zjawiska problematycznego w skali
całego kraju.
Uczestnicy spotka warsztatowych i konferencyjnych otrzymali pami tkowe
okoliczno ciowe znaczki CUTOB PZITB „ XX WARSZTATY NADZORU
INWESTYCYJNEGO WAŁCZ 2018” oraz publikacj nadesłanych oraz prezentowanych
na sesjach wykładowych referatów w postaci wydawnictwa „ Przegl d Budowlany”
Nr 7-8 Lipiec- Sierpie 2018 r licz cego si zarówno w rodowiskach zawodowych jak
i dorobku naukowym.
Warsztaty oraz konferencja naukowa pod ogólnym roboczym hasłem „WAŁCZ
2018” przeszła do historii jako wa ne wydarzenie rodowiskowe, motywacyjne
i rozwojowe na skal subregionu Wielkopolsko-Zachodniopomorskiego.
Sekretarz PZITB Oddz. Pozna - Maria wierczak
CUTOB- PZITB Pozna - Roman Pilch
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CUTOB-PZITB - O rodek Informacji
Historia Firmy
Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.
CUTOB-PZITB kontynuuje działalno Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych,
który powstał w 1962 r. przy Zarz dzie Głównym PZITB w Warszawie
wraz z oddziałami w terenie, w tym równie w Poznaniu. Zespoły Rzeczoznawców
Budowlanych tworzyli wybitni specjali ci z dziedziny budownictwa. Ich opinie
i ekspertyzy wykonywane na zlecenie władz administracyjnych, przedsi biorstw, s dów
i osób prywatnych stanowiły podstaw do dalszych działa gospodarczych i prawnych.
W 1985 r. Zespół Rzeczoznawców Budowlanych został przekształcony w Centrum
Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarz dzie Głównym
PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nast piło usamodzielnienie si i przekształcenie
pozna skiego O rodka CUTOB-PZITB w jednoosobow spółk z ograniczon
odpowiedzialno ci . Wła cicielem Spółki jest Oddział PZITB w Poznaniu.
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. znajduje si w Krajowym Rejestrze
S dowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637.

Zakres działania
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie
działalno ci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego,
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny
maj tku, organizacji szkole i wystaw itp.
Ze Spółk współpracuje stale kilkudziesi ciu rzeczoznawców, w tym pracowników
naukowych Politechniki Pozna skiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegłych
s dowych - reprezentuj cych szeroki zakres specjalno ci budowlanych.
Spółka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, współpracuje z szeregiem
przedsi biorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarz dem Mi dzynarodowych Targów
Pozna skich przy organizacji imprez towarzysz cych corocznym targom budownictwa
„BUDMA”, z Wielkopolsk Okr gow Izb In ynierów Budownictwa w zakresie
organizacji szkole , konferencji, udzielania informacji technicznej i in.
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Oferta usług CUTOB-PZITB:
-

ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jako ci robót
budowlanych
okresowe przegl dy techniczne budynków i instalacji według wymogów prawa
budowlanego
projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji
prowadzenie nadzorów inwestorskich
badania geologiczne gruntów
wycena maj tku - budynki, grunty, urz dzenia
sporz dzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane
sporz dzanie audytów energetycznych
udzielanie informacji technicznej, udost pnianie zbiorów norm, przepisów,
katalogów, instrukcji itp.
doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego
organizowanie szkole , kursów, konferencji
organizowanie wystaw, sympozjów promuj cych firmy i wyroby budowlane
prowadzenie bada techniczno-ekonomicznych firm ubiegaj cych si o rekomendacj
PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usług.
Gwarantujemy dobór najwy szej klasy specjalistów.

REKOMENDACJA
Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników
Budownictwa - Oddział w Poznaniu
Oddział Pozna ski PZITB, istniej cy ju ponad 75 lat, wypracował sobie na terenie
Wielkopolski opini organizacji zaufania społecznego w sprawach budownictwa.
Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. Przedsi biorstwa,
które ubiegaj si o rekomendacj Oddziału Pozna skiego PZITB musz podda si
przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, działalno ci, który przeprowadzaj
rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu
pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarz d Oddziału PZITB w Poznaniu
udziela wnioskuj cej firmie swej rekomendacji.
List rekomendacyjny ma roczn wa no i mo e by przedłu any na dalsze lata po
uproszczonej procedurze.
Jest wiele firm zarówno du ych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które tak
rekomendacj uzyskały i wysoko j sobie ceni . Jest ona wa nym atutem w przetargach
o roboty budowlane.
Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1500,- do 2000,- zł + VAT.
Nieprzedłu onych rekomendacji nie publikujemy.
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FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE:
l. Przedsi biorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.
64-304 Nowy Tomy l, ul. Sczanieckiej 2, tel. 61 44 24 430
Działalno : Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, kompleksowa realizacja robót budowlano-monta owych budownictwa mieszkaniowego
i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”.
II. Aquapol Polska
ul. eromskiego 12, 58-160 wiebodzice, tel. 74 664 71 30 lub 74 854 58 91
Działalno : osuszanie budynków, cian i murów.
UWAGA!
Wszystkim pozostałym firmom termin wa no ci rekomendacji min ł; proponujemy
wyst pi o przedłu enie

Ekspozycja na Stałej Wystawie Budownictwa
w Domu Technika w Poznaniu
W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest
od wielu lat stała wystawa budownictwa, która cieszy si du ym zainteresowaniem osób
uczestnicz cych ka dego dnia w ró nego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach,
konferencjach.
Stanowisko ekspozycyjne składa si z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysoko ci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie
firmy i oferowanych przez ni wyrobów lub usług.
Wystawa znajduje si pod stał opiek pracowników O rodka Informacji Technicznej
CUTOB-PZITB, którzy wykładaj na bie co prospekty firmowe i udzielaj , w miar
potrzeb, szerszych informacji.
Miesi czny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zł + podatek VAT.
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ARTYKUŁY PROBLEMOWE
Projekt rewitalizacji budynku mieszkalnego z 1966 roku
do standardu NF40
Streszczenie: Artykuł powstał na podstawie pracy in ynierskiej. Głównymi celami
opracowania było odtworzenie dokumentacji obiektu, ocena jego stanu technicznego,
któr mo emy oceni na podstawie wygl du zewn trznego budynku oraz opisanie
przyj tych materiałów do izolacji termicznej, które zostały przyj te w projekcie.
1.

Wprowadzenie
Budowa domu w Polsce w latach 60 była du ym wyzwaniem, poniewa na polskim
rynku budowlanym był problem z materiałami budowlanymi oraz było zacofanie
technologiczne w porównaniu z innymi pa stwami. Domy w latach 60 były budowane
w kształcie kostki, nie były zbyt ładne ani funkcjonalne - ze wzgl du na układ
pomieszcze powstały pokoje przechodnie. Mury domów nie posiadały izolacji
termicznej, nie były otynkowane ani ocieplone.
Głównym celem pracy in ynierskiej było wykonanie opracowania renowacji
budynku mieszkalnego do standardu NF40 znajduj cego si w Rogo nie (województwo
wielkopolskie).
Obiekt wybudowany został w technologii tradycyjnej murowanej w latach 60.
Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne - parter oraz poddasze u ytkowe.
Podstawowe dane o obiekcie:
powierzchnia u ytkowa - 102,02 m2
parter - 64,42 m2
poddasze - 37,60 m2
Główne dane konstrukcyjno - materiałowe:
ciany konstrukcji nadziemnej wykonano z cegły pełnej o grubo ci 38 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej,
- strop nad parterem został zastosowany prefabrykowany DZ-3,
- wi ba dachowa jest o konstrukcji drewnianej, dach pochylony jest pod k tem 45˚,
pokryty jest blach stalow .
2. Przebieg przeprowadzonych bada
W pa dzierniku 2017 roku dokonałam oceny stanu technicznego całego obiektu,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan murów i elewacji. Najbardziej zniszczonym
elementem budynku s mury. Na obiekcie nie wykonałam adnych odkrywek. Stan
techniczny budynku mieszkalnego mo na okre li jako zadowalaj cy.
ciany
kondygnacyjne s wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. ciany
nadziemne maja wiele ubytków w spoinach oraz znajduje si znaczna ilo dziur
w cegłach. Budynek wymaga wykonania zewn trznego ocieplenia cian oraz nało enia
nowych tynków. Wi ba dachowa jest konstrukcji drewnianej, pokryta blach stalow .
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Stan techniczny jest bardzo dobry. Obróbki blacharskie dachu wykonane s z blachy
stalowej ocynkowanej. Budynek nie posiada rynien dachowych oraz rur spustowych,
nale y je zamontowa w odpowiedni sposób. Stolarka okienna jest nieszczelna, wszystkie
okna wymagaj wymiany.
Dokonano wizji lokalnej oraz wykonano dokładn inwentaryzacje fotograficzn
budynku. Podczas inwentaryzacji sprawdzono stan techniczny obiektu. Zebrane materiały
zweryfikowano i uzupełniono o dane dotycz ce u ytych do budowy obiektu materiałów,
które uzyskano podczas rozmowy z pierwszym wła cicielem budynku.

Zdj cie 1. Budynek mieszkalny przy ul. Działkowej w Rogo nie

Zdj cie 2. Zbli enie, które ukazuje ubytki w cegłach oraz fugach
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Zalecane prace renowacyjne
Podczas przeprowadzonych ogl dzin obiektu dokonano oceny stanu technicznego
całego obiektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan murów i elewacji. Obiekt
wymaga natomiast licznych prac remontowych. ciany nadziemne budynku maj wiele
ubytków w spoinach oraz znajduje si znaczna ilo dziur w cegłach. Budynku wymaga
wykonania zewn trznego ocieplenia cian oraz nało enia nowych tynków, co jest
mo liwe dopiero po osuszeniu cian budynku oraz uzupełnieniu starych zwietrzałych fug,
wypełnieniu p kni i spoin. Konstrukcja drewniana dachu jest w dobrym stanie.
Pokrycie dachu zostało w ostatnim czasie wymienione na nowe, nale y zamontowa
izolacje w celu poprawienia warunków cieplno-wilgotno ciowych oraz rynny dachowe
i rury spustowe w odpowiedni sposób. Stolarka okienna jest nieszczelna, wi c nale y j
wymieni , aby straty ciepła była mniejsze.
4.

Termorenowacja przegród do stanu NF40
Brak nale ytej izolacji termicznej murów, stropodachu, podłogi, generuje wysokie
koszty ogrzewania oraz tworzy nieprzyjemny klimat wewn trzny pomieszcze ,
a niekorzystny przebieg temperatur w przegrodach wpływa na ich destrukcje.
Analiza cieplno-wilgotno ciowa została przeprowadzona dla dachu, ciany
zewn trznej oraz stropu mi dzykondygnacyjnego przy u yciu darmowego programu
TermoURSA. Obliczenia przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy przegroda została
prawidłowo zaprojektowana pod wzgl dem przenikania ciepła, kondygnacji pary wodnej
oraz rozwoju ple ni.
Opis przegrody
ciany zewn trzne
Strop mi dzykondygnacyjny
Dach

Warunki dla standardu NF40
Umax=0,230W/(m2·K)
Umax=0,180/(m2·K)
Umax=0,180W/(m2·K)

Tablica1. Wymagane warto ci współczynnika przenikania ciepła U
dla budynków projektowych w standardzie NF40

Do ocieplania dachu budynku zaproponowano izolacje z poliuretanu - płyt PIR.
Płyta PIR charakteryzuje si niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła.
Stosuj c poliuretany mo na znacznie zmniejszy grubo ci, warstwy izolacyjnej
uzyskuj te same warto ci przenikania ciepła U. Mniejsza g sto materiału PIR wi e
si z mniejszym obci eniem konstrukcji obiektu. Dodatkowo poliuretan charakteryzuje
si odporno ci na grzyby i ple nie, nisk nasi kliwo , gwarantuje wi ksze
bezpiecze stwo ogniowe, a tak e s kompatybilne z wi kszo ci materiałów spotykanych
w budownictwie.
5.

Podsumowanie
Modernizacja starego domu jest wyzwaniem zarówno dla inwestora jak
i wykonawcy. Zastosowane materiały powinny charakteryzowa si wysok jako ci ,
a materiały izolacyjne niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Zaleca si
u ywanie do termorenowacji przegród materiałów poliuretanowych.
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Kryterium kosztowe oceny ofert
Wprowadzenie
W lipcu 2018 r. ukazało si Rozporz dzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu ycia budynków oraz sposobu
przedstawiania informacji o tych kosztach, wydane na podstawie art.91 ust.7c ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówie publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579
i 2018).
Na wydanie tego rozporz dzenia Minister wła ciwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa miał a dwa lata.
Przez ten okres wi kszo regulacji wprowadzonych w 2016 r. artykułem 91 ustawy
Prawo zamówie publicznych nie miało zastosowania z powodu braku szczegółowych
wytycznych. Chodzi przede wszystkim o mo liwo
zastosowania przy wyborze
najkorzystniejszej oferty kryterium kosztowego kalkulowanego w oparciu o cykl ycia
obiektu. Obecnie, po ukazaniu si omawianego przepisu, kryterium kosztu jest
równouprawnione z kryterium ceny i innymi kryteriami wymienionymi w art.91, ust.2
ustawy PZP. S dzi nale y, e mo liwo uwzgl dnienia przy wyborze oferty równie
przyszło ciowych kosztów zwi zanych z ofert wykonawcy jest godna zainteresowania
z uwagi na kompleksowo uj cia zagadnienia i szerszy rachunek ekonomiczny.
Kryterium kosztowe w przepisach
Zgodnie z ustaw Pzp kryterium kosztu mo na okre li z wykorzystaniem rachunku
kosztów cyklu ycia obejmuj cego w szczególno ci koszty poniesione przez
zamawiaj cego lub innych u ytkowników zwi zane z:
a) nabyciem,
b) u ytkowaniem, w szczególno ci zu ycie energii i innych zasobów,
c) utrzymaniem,
d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególno ci koszty zbierania i recyklingu.
Wytyczne te stały si podstaw do opracowania rozporz dzenia w sprawie metody
kalkulacji kosztów cyklu ycia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych
kosztach. Tak wi c ustawodawca podał metod kalkulacji tylko dla budynków czyli
obiektów kubaturowych.
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Paragraf 1 niniejszego rozporz dzenia stanowi, e kalkulacj kosztów cyklu ycia
budynku oblicza si jako sum kosztów nabycia, u ytkowania oraz utrzymania budynku
obliczon wg wzoru:
Cg = Cn + Cuz + Cut
gdzie:
Cg
- koszty cyklu ycia budynku w 30-letnim okresie ycia budynku, zwanym dalej
„okresem obliczeniowym”,
Cn
- koszty nabycia,
Cuz - koszty u ytkowania,
Cut - koszty utrzymania.
Rozporz dzenie uszczegóławia równie sposób kalkulacji kosztów u ytkowania
i utrzymania dla budynków. Pełen tekst rozporz dzenia znale mo na na stronie
www.sejm.gov.pl.
Kryterium kosztowe w yciu codziennym
Kryterium kosztu nie jest zagadnieniem nowym i praktycznie wszyscy mamy z nim
do czynienia w yciu prywatnym, chocia by przy zakupie wszelkiego rodzaju urz dze
do wyposa enia mieszkania. Kupuj cy zapoznaj c si z ofert produktów o tym samym
przeznaczeniu, dokonuje wyboru kieruj c si nie tylko cen , estetyk wyko czenia,
kolorem, zakresem funkcji, okresem gwarancji ale równie np. energooszcz dno ci . Ten
ostatni parametr przekłada si na wielko poboru pr du, a w lad za tym na wysoko
rachunków i comiesi czny ubytek realnych rodków finansowych z portfela. Dopiero
wypadkowa ceny i systematycznie ponoszonych kosztów miesi cznych w okre lonym
czasie daje podstaw satysfakcjonuj cego wyboru.
Bardziej zło onym przykładem ale jednocze nie bardziej czytelnym z uwagi na
wi ksz wag przykładan przez klientów do kosztów eksploatacji, jest wybór
samochodu. Podstawowymi parametrami analizowanymi przez klientów obok ceny,
marki, komfortu jazdy, jest z pewno ci ocena awaryjno ci auta, normatywne zu ycie
paliwa, koszty obowi zkowych przegl dów. Te parametry maj wpływ na wysoko
szeroko poj tych kosztów u ytkowania i utrzymania samochodu. Je eli auto
charakteryzuje si awaryjno ci potwierdzon opiniami klientów na wszelkiego rodzaju
blogach, to kupuj cy musi liczy si ze zwi kszonymi kosztami napraw po upływie
okresu gwarancji. Je eli samochód zu ywa wi cej paliwa ni inne, klient powinien
w kalkulacji dotycz cej opłacalno ci zakupu uwzgl dni ró nic kosztów z tego tytułu
w zało onym okresie u ytkowania samochodu. Je eli obowi zkowe przegl dy s
kosztowniejsze ni innych samochodów w tej samej klasie, to ró nic t te musi mie na
uwadze. Finalnie, po analizie szeregu parametrów, kupuj cy mo e zdecydowa si na
nabycie samochodu dro szego, z wyra nie wy sz cen wyj ciow ni ceny pozostałych
aut ale z mniejszymi kosztami w okresie eksploatacji, co po upływie np. pi ciu lat b dzie
wynikowo korzystniejszym wariantem ni w momencie zakupu.
Kryterium kosztowe w budownictwie
równie
zamawiaj cy roboty budowlane. Przed
Wyborów dokonuj
wprowadzeniem rozporz dzenia w ycie zamawiaj cy dysponuj cy publicznymi
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rodkami musieli dokona wyboru np. dotycz cego wyposa enia pływalni w kosztown ,
nierdzewn nieck basenow lub ta sz nieck z betonu wyło on płytkami, na etapie
opisu przedmiotu zamówienia. W ten sposób dokonany wybór stawał si wymogiem
zamawiaj cego i był na miar posiadanych przez niego rodków, które zamierzał
przeznaczy na roboty budowlane. Je eli dysponował mniejsz ilo ci decydował si na
ta sze rozwi zanie i na odwrót, a za kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spo ród
zło onych przez wykonawców, przyjmował cen robót budowlanych i inne pozacenowe
kryteria, np. termin gwarancji, termin realizacji.
Obecnie, je eli zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze najkorzystniejszej
oferty kryterium kosztowym uzale nionym od technologii wykonania niecki, wybór
dokonany zostanie samoistnie wg opisanego w SIWZ sposobu oceny ofert. Post powanie
wyka e czy koszty u ytkowania i utrzymania niecki stalowej z uwzgl dnieniem kosztu
nabycia b d konkurencyjne do sumy wszystkich kosztów ponoszonych przy realizacji
niecki betonowej.
Tymczasem inwestorzy prywatni, którzy nie s poddawani rygorom ustawy mieli
zawsze swobod wyboru zwi zan nie tylko z kosztami nabycia ale równie
z przyszło ciowymi kosztami generowanymi w trakcie eksploatacji. Przy wyborze
kierowali si nie tylko cen robót budowlanych ale równie wysoko ci kosztów napraw,
remontów i konserwacji, które s znacznie wy sze przy niecce z betonu ni przy niecce
stalowej.
Tak wi c, do momentu ukazania si rozporz dzenia z dnia 11 lipca 2018r. - aktu
wykonawczego do ustawy Pzp, traktuj cego o sposobie kalkulacji cyklu ycia budynków,
mechanizmy wyboru dla inwestorów prywatnych i działaj cych w obszarze zamówie
publicznych były zró nicowane, uzale nione od ródeł finansowania.
Rozporz dzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji
kosztów cyklu ycia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach
z dnia 11 lipca 2018r. dało zamawiaj cym w zamówieniach publicznych mechanizmy
i narz dzia dzi ki którym b d mogli uwzgl dnia w post powaniach, tak jak inwestorzy
prywatni, kryteria kosztowe i dokonywa podobnych analiz. Przed nimi pojawiło si
nowe, odpowiedzialne zadanie polegaj ce na doborze takich kryteriów, które b d istotne
i adekwatne do charakteru przedmiotu zamówienia a ocena ich wielko ci uzale niona
b dzie od konkretnych rozwi za projektowych, co pozwoli im wybra najkorzystniejsz
ofert spo ród zło onych.
Podsumowuj c, do tej pory strategiczne rozwi zania przy zamawianiu dokumentacji
projektowej lub inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” były przedstawiane w SIWZ
w formie wymaga architektonicznych, konstrukcyjnych czy technologicznych.
Okre lona technologia budowy np. niecki basenowej była wymogiem zamawiaj cego.
W aktualnych uwarunkowaniach zamawiaj cy mog dokona wyboru technologii
poprzez kryterium kosztowe zwi zane z cen nabycia i poziomem generowanych
kosztów w zale no ci od proponowanej przez wykonawców technologii.
Z praktyki wynika, e były i takie post powania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
w których zamawiaj cy kierowali si przy wyborze jedynie cen , nie zwa aj c na
proponowan przez wykonawc technologi . Takie jednak konstrukcje post powania
zazwyczaj ko czyły si katastrof dla obu stron procesu inwestycyjnego.
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Kryterium kosztowe w trybie „wybuduj”
Powstaje pytanie, czy kryterium kosztu mo e mie zastosowanie w ka dym rodzaju
post powania o zamówienie publiczne w budownictwie?
Z pewno ci przy zamawianiu dokumentacji projektowej trudno sobie wyobrazi
przyj cie kryterium kosztowego przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Koszt
opracowania dokumentacji projektowej nie jest uzale niony od kosztów generowanych
przez przyj te rozwi zania projektowe (basenowa niecka stalowa czy betonowa)
w zwi zku z czym koszt nie mo e by kryterium.
W przypadku zamawiania robót budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sprawa ju nie jest taka oczywista. Je eli podstaw zło enia oferty przez
wykonawc jest szczegółowa dokumentacja projektowa okre lona rozporz dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - u ytkowego okre laj ca, zgodnie z par.5,
ust.2 rozporz dzenia szczegółowe rozwi zania budowlano - konstrukcyjne, materiałowe,
oraz rozwi zania detali architektonicznych, urz dze , instalacji i wyposa enia
technicznego, to wydawałoby si , e nie ma miejsca na zastosowanie kryterium
kosztowego zwi zanego ze swobod rozwi zania projektowego.
Tymczasem taka mo liwo
pojawia si np. przy robotach instalacyjnych
i technologicznych co podyktowane jest przepisami ustawy Pzp. Ustawa ta nie pozwala
generalnie na wskazywanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, ródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawc i nakazuje ten zakres robót opisa
ogólnie, poprzez parametry. W konsekwencji tych regulacji projektanci unikaj
wskazywania konkretnych np. urz dze technologicznych i przyjmuj rozwi zania
ogólne z adnotacj w projekcie o mo liwo ci przyjmowania urz dze równowa nych
spełniaj cych wymagane parametry i konieczno ci dostosowania rozwi za
projektowych pod wybrane, konkretne urz dzenie. I tutaj mo na widzie mo liwo
zastosowania kryterium kosztowego.
Przykładowo, wykonawcy realizuj cy roboty technologiczne w przepompowniach
maj pełen wachlarz pomp do wyboru na rynku, które b d spełnia priorytetowe dla
zamawiaj cego parametry lecz ceny ich zakupu s zró nicowane, podobnie jak
generowane przez nie koszty w okresie eksploatacji.
Ciekawym przykładem mo e by równie post powanie przetargowe na wykonanie
liniowych robót in ynieryjnych. Zdarza si , e zamawiaj cy sektorowi oczekuj ofert
wariantowych na wykonanie sieci z rur PVC, GRP, kamionkowych itd. W takich
przypadkach dokumentacja projektowa jest opracowywana w sposób bardziej
uniwersalny, przy zało eniu jednak, e po wyborze wariantu wykonawca uszczegółowi j
pod k tem konkretnej technologii. Obecnie przepisy ustawy Pzp pozwalaj na
zastosowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium kosztu, co pozwoli na
analizowanie nie tylko kosztów nabycia ale równie kosztów generowanych przez rodzaj
zastosowanych rur, które b dzie w przyszło ci ponosił zamawiaj cy. Problemem mo e
jednak okaza si metodologia kalkulacji cyklu ycia obiektów in ynieryjnych, która nie
jest wskazana przez ustawodawc w rozporz dzeniu.
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Kryterium kosztowe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Inaczej nale y spojrze na problem w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w którym jest znacznie
wi cej miejsca na zastosowanie kryterium kosztowego, poniewa zamawiaj cy nie
dysponuje dokumentacj projektow a jedynie programem funkcjonalno - u ytkowym.
Zamawiaj cy wybiera najkorzystniejsz ofert , której wyznacznikiem jest koszt
cyklu ycia obiektu na który składa si cena nabycia i generowane koszty u ytkowania
i utrzymania obiektu w zało onym cyklu jego ycia. W takim przypadku zamawiaj cy
wybiera ofert z najni szym kosztem. Oczywi cie nic nie stoi na przeszkodzie
ustanowienia przez Zamawiaj cego równie dodatkowego kryterium pozacenowego
z okre lon wag i wówczas wyznacznikiem wyboru b dzie najkorzystniejsza
wypadkowa kosztu i tego kryterium pozacenowego.
Zauwa y jednak nale y, e ustanawiaj c kryteria nale y kierowa si rozs dkiem
i obiektywizmem. Z praktyki wynika, e dobranych przez zamawiaj cego kryteriów nie
powinno by wi cej ni 3. Powy ej tej liczby zamawiaj cy traci perspektyw i punkt
odniesienia.
W tabelce zestawiono mo liwe do wyboru kryteria wynikaj ce z ustawy Pzp
w zale no ci od trybu post powania.
Zestawienie kryteriów wg ustawy Pzp
Kryteria wyboru
Cena z wag =100%
Pod warunkiem, e:
• Zamawiaj cy opisze standardy jako ciowe
odnosz ce si do istotnych cech przedmiotu
zamówienia.
• Zamawiaj cy wyka w zał czniku do protokołu
w jaki sposób zostały uwzgl dnione w opisie
przedmiotu zamówienia koszty cyklu ycia
Cena z wag wy sz ni 60% i inne kryteria
pozacenowe wi ksze od 0% i mniejsze od 40%
Pod warunkiem, e:
• Zamawiaj cy opisze standardy jako ciowe
odnosz ce si do istotnych cech przedmiotu
zamówienia.
• Zamawiaj cy wyka w zał czniku do protokołu
w jaki sposób zostały uwzgl dnione w opisie
przedmiotu zamówienia koszty cyklu ycia
Cena mniejsza lub równa 60% i inne kryteria
pozacenowe wi ksze lub równie 40% mniejsze
ni 100%

Tak

Tryb
post powania
„zaprojektuj i
wybuduj”
Nie

To rozwi zanie jest
mo liwe poniewa
Zamawiaj cy posiada
szczegółow
dokumentacj
projektow
Tak

Nie

Tryb post powania
„wybuduj”

To rozwi zanie jest
mo liwe poniewa
Zamawiaj cy posiada
szczegółow
dokumentacj
projektow
Tak

Tak

37

Informator Budowlany 2/2018
Koszt z wag 100% wg rozporz dzenia: cena
nabycia+cena u ytkowania+cena utrzymania

Koszt i inne kryteria pozacenowe

Tak
lecz w okre lonych
jedynie przypadkach,
kiedy dokumentacja
projektowa, bior c
pod uwag art.29,
ust.3 Pzp, opisuje
zakres robót za
pomoc parametrów
Tak
lecz w okre lonych
jedynie przypadkach,
kiedy dokumentacja
projektowa, bior c
pod uwag art.29,
ust.3 Pzp, opisuje
zakres robót za
pomoc parametrów

Tak

Tak

Kryterium kosztowe dla obiektów nie b d cych budynkami
Analizuj c przepisy zwi zane z kryterium kosztowym nale y zwróci uwag na
pewien problem. W ustawie Pzp, w art.91, ust.7c delegacja dla Ministra wła ciwego do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
dotyczyła okre lenia, w drodze rozporz dzenia, metody kalkulacji kosztów cyklu ycia
budynków czyli obiektów kubaturowych. W takim razie jak nale y post powa
w przypadku kiedy przedmiotem zamówienia s budowle lub roboty in ynieryjne, a nie
ma wytycznych dotycz cych metody kalkulacji?
Przypuszcza nale y, e nic nie stoi na przeszkodzie eby móc ustanawia dla tego
rodzaju robót budowlanych równie kryteriów kosztowych, z tym, e zamawiaj cy b dzie
zmuszony sam opracowa metod kalkulacji maj c oczywi cie na podgl dzie metod
kalkulacji dla cyklu ycia budynku.
Ponadto zamawiaj cy b dzie musiał zdecydowa o długo ci okresu w którym
b dzie badał generowane przez obiekt koszty (dla budynku ustawodawca przyj ł okres na
poziomie 30 lat) i czy b dzie uwzgl dniał koszty likwidacji obiektu (ustawodawca przy
okre laniu metody kalkulacji dla budynku pomin ł koszty likwidacji uznaj c zapewne, e
badany okres jest za krótki dla obiektu, eby analizowa koszty zwi zane z likwidacj
budynku).
Dyskontowanie
W rozporz dzeniu w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu ycia budynków…
ustawodawca pomin ł równie zagadnienie dyskontowania strumieni finansowych
w czasie. Widocznie uznał, e do wyboru najkorzystniejszej oferty wystarczy zsumowa
koszty nabycia (cena robót budowlanych), koszty u ytkowania i koszty utrzymania, które
razem pojawi si w przyszło ci lecz bez ich dyskontowania i porówna w przypadku
kilku ofert. Najni sze koszty b d stanowiły o wyborze oferty.
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Tymczasem przeprowadzone analizy wykazały, e przy odpowiednim doborze kwot
dyskontowanie mo e zmieni wynik post powania tzn. najkorzystniejsza oferta wybrana
wg metody kalkulacji wskazanej w rozporz dzeniu wcale nie musi by najkorzystniejsz
je eli we mie si pod uwag dyskontowanie i przepływy strumieni finansowych w czasie.
Najbli szy okres wyka e, czy metoda wskazana w rozporz dzeniu wytrzyma prób
czasu i czy w ogóle zamawiaj cy b d skłonni wykorzystywa kryterium kosztowe przy
wyborze najkorzystniejszej oferty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 91. 1. Zamawiaj cy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów
oceny ofert okre lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert s cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria
odnosz ce si do przedmiotu zamówienia, w szczególno ci:
1) jako , w tym parametry techniczne, wła ciwo ci estetyczne i funkcjonalne;
2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa
w art. 22 ust. 2, dost pno dla osób niepełnosprawnych lub uwzgl dnianie potrzeb
u ytkowników;
3) aspekty rodowiskowe, w tym efektywno energetyczna przedmiotu zamówienia;
4) aspekty innowacyjne;
5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i do wiadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia, je eli mog mie znacz cy wpływ na jako wykonania
zamówienia;
6) serwis posprzeda ny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin
dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.
2a. Zamawiaj cy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich zwi zki
kryterium ceny mog zastosowa jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium
o wadze przekraczaj cej 60%, je eli okre l w opisie przedmiotu zamówienia standardy
jako ciowe odnosz ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
w zał czniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzgl dnione w opisie
wyka
przedmiotu zamówienia koszty cyklu ycia, z wyj tkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.
2b. Zamawiaj cy mo e ustali stałe cen lub koszt, je eli przepisy powszechnie
obowi zuj ce lub wła ciwy organ okre liły stał cen lub koszt. W takim przypadku
ofert wybiera si w oparciu o inne kryteria oceny ofert ni cena.
2c. Kryteria oceny ofert s zwi zane z przedmiotem zamówienia, je eli dotycz
robót budowlanych, dostaw lub usług, które maj by zrealizowane w ramach tego
zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich
cyklu ycia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet
je eli nie s istotn cech przedmiotu zamówienia.
2d. Zamawiaj cy okre la kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny
i zrozumiały, umo liwiaj cy sprawdzenie informacji przedstawianych przez
wykonawców.
3. Kryteria oceny ofert nie mog dotyczy wła ciwo ci wykonawcy,
a w szczególno ci jego wiarygodno ci ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
3a. Je eli zło ono ofert , której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiaj cego obowi zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
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i usług, zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowi zek rozliczy zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składaj c ofert , informuje zamawiaj cego, czy wybór oferty
b dzie prowadzi do powstania u zamawiaj cego obowi zku podatkowego, wskazuj c
nazw (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub wiadczenie b dzie prowadzi do
jego powstania, oraz wskazuj c ich warto bez kwoty podatku.
3b. Kryterium kosztu mo na okre li z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu ycia.
3c. Rachunek kosztów cyklu ycia mo e obejmowa w szczególno ci koszty:
1) poniesione przez zamawiaj cego lub innych u ytkowników zwi zane z:
a) nabyciem,
b) u ytkowaniem, w szczególno ci zu ycie energii i innych zasobów,
c) utrzymaniem,
d) wycofaniem z eksploatacji, w szczególno ci koszty zbierania i recyklingu;
2) przypisywane ekologicznym efektom zewn trznym zwi zane z cyklem ycia
produktu, usługi lub robót budowlanych dotycz ce emisji gazów cieplarnianych
i innych zanieczyszcze oraz inne zwi zane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich
warto pieni n mo na okre li i zweryfikowa .
3d. W przypadku gdy zamawiaj cy szacuje koszty z wykorzystaniem podej cia
opartego na rachunku kosztów cyklu ycia przedmiotu zamówienia, okre la
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które maj przedstawi
wykonawcy, oraz metod , któr zastosuje do okre lenia kosztów cyklu ycia na
podstawie tych danych.
4. Je eli nie mo na wybra najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, e dwie lub
wi cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiaj cy spo ród tych ofert wybiera ofert z najni sz cen lub najni szym kosztem,
a je eli zostały zło one oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiaj cy wzywa
wykonawców, którzy zło yli te oferty, do zło enia w terminie okre lonym przez
zamawiaj cego ofert dodatkowych.
5. Je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest cena lub koszt, nie mo na dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze
wzgl du na to, e zostały zło one oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiaj cy
wzywa wykonawców, którzy zło yli te oferty, do zło enia w terminie okre lonym przez
zamawiaj cego ofert dodatkowych.
5a. Je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest koszt rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu ycia,
nie mo na dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl du na to, e zostały zło one
oferty o takim samym koszcie, zamawiaj cy wybiera ofert :
1) z ni szym kosztem nabycia albo
2) z ni szymi innymi kosztami cyklu ycia
- je eli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Wykonawcy, składaj c oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen lub
kosztów wy szych ni zaoferowane w zło onych ofertach.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym
ni 14 dni, zamawiaj cy wypłaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu
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przedstawili rozwi zania stanowi ce podstaw do składania ofert, je eli zamawiaj cy
przewidział takie nagrody.
7a. Metoda okre lenia kosztów przypisywanych ekologicznym efektom
zewn trznym spełnia ł cznie nast puj ce warunki:
1) oparta jest na kryteriach obiektywnie mo liwych do zweryfikowania
i niedyskryminuj cych;
2) dost pna jest dla wszystkich zainteresowanych stron;
3) dostarczenie danych przez wykonawców działaj cych z nale yt staranno ci nie jest
nadmiernie uci liwe, tak e dla wykonawców z pa stw trzecich b d cych stronami
Porozumienia wiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamówie rz dowych lub
innych umów mi dzynarodowych, których stron jest Unia Europejska.
7b. W przypadku gdy na mocy przepisów prawa Unii Europejskiej, okre lonych
w zał czniku XIII do dyrektywy 2014/24/UE lub w zał czniku XV do dyrektywy
2014/25/UE, wspólna metoda kalkulacji kosztów cyklu ycia jest obowi zkowa, do
oszacowania tych kosztów stosuje si t metod .
7c. Minister wła ciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre li, w drodze rozporz dzenia, metod kalkulacji
kosztów cyklu ycia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach,
kieruj c si potrzeb zapewnienia ujednolicenia i wiarygodno ci tych kalkulacji.
8. Minister wła ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia, inne
ni cena obowi zkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów
zamówie publicznych, kieruj c si potrzeb wdro enia przepisów prawa Unii
Europejskiej oraz maj c na wzgl dzie szczególny charakter lub cel zamówienia
publicznego.
mgr in . Renata Niemczyk
ORGBUD-SERWIS Pozna

Zaliczka w zamówieniach publicznych
na roboty budowlane
Zaliczka w zamówieniach publicznych na roboty budowlane - czy jest dozwolona
czy nie? Ustawa Prawo zamówie publicznych jak najbardziej dopuszcza mo liwo
uiszczania zaliczki przez zamawiaj cego na poczet zapłaty umówionego, nale nego
wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie wiadczenia (art. 143a, ust.1 pkt 2; art.151a
Pzp). Dlaczego w takim razie tak niewielu zamawiaj cych jest gotowych zastosowa
t formuł ?
Utarło si w ostatnich czasach, e zamawiaj cy „wymaga i oczekuje”, a wykonawca
„spełnia i realizuje” postawione przed nim zadania posłusznie czekaj c na zapłat czy to
cało ci wynagrodzenia czy te wynagrodzenia cz ciowego za zrealizowany etap robót,
zgodnie z postanowieniami zawartej wcze niej umowy na roboty budowlane. Umowy,
która zgodnie z regulacjami ustawy Kodeks cywilny jest uznana za umow wzajemn
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w której wiadczenie jednej strony jest odpowiednikiem wiadczenia drugiej a ich
spełnienie powinno by jednoczesne (art. 487, par.2 i art. 488, par.1 KC).
Przy zamawianiu i realizacji robót budowlanych ta równoczesno jest praktycznie
niemo liwa z tego prostego faktu, e przedmiot umowy, którym s roboty budowlane czy
te cała inwestycja jest zło ony, wywi zanie ze wiadczenia pracochłonne a termin
zako czenia odległy w czasie. Zamawiaj cy b d cy w pozycji uprzywilejowanej na
skutek korzystnej jeszcze do niedawna dla nich, sytuacji rynkowej, uło yli stosunki
zobowi zaniowe w sposób pozwalaj cy uruchomi pierwsze płatno ci dopiero po
wykonaniu cz ci wiadczenia. Podejrzewa nale y, e do przyj cia takiego mechanizmu
skłaniały ich równie przepisy ustawy Pzp nie odnosz ce si do szczegółowych zasad
udzielania zaliczek jak równie obawa przed kontrolami i ewentualnymi zarzutami
o niegospodarne zarzadzanie rodkami publicznymi . Wyj tkiem jest sytuacja
przewidziana art.143a, ust.1,pkt2 ustawy Pzp w której udzielenie zaliczki jest
obligatoryjne na skutek przyj cia w umowie dłu szego ni 12 miesi cy terminu
zako czenia robót budowlanych i zobowi zania zamawiaj cego do cało ciowej zapłaty
wynagrodzenia dopiero po całkowitym wykonaniu zamówienia. Zauwa y jednak nale y,
e taka sytuacja w której zamawiaj cy płaci jednorazowo za cało robót budowlanych
jest z reguły odosobniona, poniewa powszechnym stało si w budownictwie rozliczanie
etapowe.
Tymczasem sytuacja rynkowa powoli si zmienia, co wyra nie ju odczuwaj
strony procesu inwestycyjnego. Mniejsza konkurencja na rynku spowodowana
ró norakim przyczynami, m.in. zwi kszon liczb post powa upadło ciowych firm
budowlanych i o ywieniem poda y inwestycyjnej, wpłyn ła na spadek zainteresowania
wykonawców organizowanymi przetargami. Do niedawna, jak wskazuj statystyki,
w jednym post powaniu składało oferty pi ciu - sze ciu wykonawców, teraz zaledwie
jeden - dwóch, lub nawet wcale. Coraz wi cej przetargów jest uniewa nianych z powodu
niekorzystnych dla zamawiaj cego ofert lub nawet ich braku. Taka sytuacja powoduje
odsuni cie w czasie zaplanowanego przedsi wzi cia budowlanego, co implikuje wzrost
kosztów, a nierzadko niezadowolenie społeczne z tytułu niewywi zywania si jednostek
publicznych z ustawowych zada .
Dlatego obecnie zamawiaj cy winni szuka rozwi za pozwalaj cych zach ci
wykonawców do zwi kszonej aktywno ci. Działaniem, które sprzyjałoby po cz ci
złagodzeniu narastaj cego problemu mo e by udzielanie przez zamawiaj cych zaliczek,
które pozwoliłyby wykonawcom podj
realizacj zobowi zania z mniejszym
zaanga owaniem rodków własnych. Mo na si spodziewa , e w takiej sytuacji
wykonawcy b d kalkulowa swoje wynagrodzenia na ni szym poziomie poniewa nie
b d uwzgl dniały kosztów na pozyskanie rodków finansowych, co jest dodatkow
korzy ci dla zamawiaj cych.
W tym miejscu nale y wyja ni , e w przypadku umów o roboty budowlane mo na
mówi jedynie o zaliczce a nie o zadatku dla którego podstaw prawn mo na znale
w art 394 par.1 KC. Cz sto te dwa terminy stosuje si zamiennie co w wietle prawa jest
bł dem. Zarówno zaliczka jak i zadatek regulowane s na poczet wynagrodzenia i mog
by traktowane w kategoriach kredytowych, lecz w przypadku nie wywi zania si której
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ze strony z uzgodnionych wiadcze konsekwencje w obu przypadkach s odmienne,
co stanowi, e nie mog by uto samiane.
Zaliczka podlega zwrotowi w takiej samej wysoko ci w jakiej została udzielona,
natomiast zadatek ju nie. Je eli od umowy odst pi strona udzielaj ca zadatku strona
przyjmuj ca zadatek mo e go zachowa , je eli natomiast odst pienie od umowy
spowodowane zostanie przez stron przeciwn , zadatek winien by zwrócony
w podwójnej wysoko ci. Zadatek stosuje si najcz ciej w transakcjach handlowych
dotycz cych nieruchomo ci czy te bardziej kosztownych ruchomo ci np. samochodów,
który pełni c funkcje kredytow zabezpiecza jednocze nie interesy obu stron rol .
W relacjach pomi dzy stronami procesu inwestycyjnego tego typu zabezpieczenie nie ma
racji bytu poniewa wzajemne stosunki reguluje umowa o roboty budowlane.
Powracaj c do głównego tematu, udzielanie zaliczek na poczet nale nego
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych finansowanych ze rodków
publicznych jest jak najbardziej dopuszczalne nie tylko poprzez art.151a i 143a Pzp ale
równie poprzez art.353 (1) KC dotycz cy swobody zawierania umów. W my l tego
artykułu strony zawieraj ce umow mog uło y stosunek prawny według swojego
uznania, byleby jego tre lub cel nie sprzeciwiały si wła ciwo ci (naturze) stosunku,
ustawie ani zasadom współ ycia społecznego.
Art. 151a Pzp stanowi:
1. Zamawiaj cy mo e udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia, je eli
mo liwo taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. (uchylony)
3. Zamawiaj cy nie mo e udzieli zaliczki, je eli wykonawca został wybrany
w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej r ki, chyba e zamówienie
jest udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 10.
4. Zamawiaj cy mo e udzieli kolejnych zaliczek, pod warunkiem e wykonawca
wyka e, e wykonał zamówienie w zakresie warto ci poprzednio udzielanych zaliczek.
5. Zamawiaj cy mo e da od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki
w jednej lub kilku formach w skazanych w art. 148 ust. 1 i 2.
6. Zamawiaj cy da wniesienia zabezpieczenia zaliczki, je eli przewidywana
warto zaliczek przekracza 20% wysoko ci wynagrodzenia wykonawcy.
7. W przypadku dania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie okre la si
form lub formy zabezpieczenia zaliczki, wysoko zabezpieczenia, a tak e sposób jego
wniesienia i zwrotu. Umowa mo e przewidywa mo liwo zmiany formy zabezpieczenia
zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.
8. Przepisy ust. 2-4 i 6 nie maj zastosowania do zamawiaj cych, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 2-7.
Art.131w, ust.2 Pzp
Zamawiaj cy mo e udzieli zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia
w dziedzinach obronno ci i bezpiecze stwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej r ki, je eli:
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wysoko
jednorazowej zaliczki nie przekracza 33% warto ci wynagrodzenia
wykonawcy;
zasady udzielania zaliczek zostały okre lone w zaproszeniu do negocjacji i pozostan
niezmienne w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia.

Tak wi c przepisy ustawy Pzp podejmuj temat zaliczek lecz s bardzo oszcz dne
je li chodzi o bardziej cisłe regulacje. Wg ustawy PZP jedynym formalnym wymogiem,
poza wykazanymi wyj tkami, jest konieczno podania przez zamawiaj cego w SIWZ
informacji o tym, e b dzie udzielana zaliczka przy realizacji konkretnego zadania.
Jak ju zasygnalizowano wcze niej w artykule, ustawa Prawo zamówie
publicznych nie definiuje zasad udzielania zaliczek tj. nie okre la ich wysoko ci i nie
wi e z warto ci robót budowlanych czy przedsi wzi cia inwestycyjnego pozostawiaj c
okre lenie szczegółów w gestii samego zamawiaj cego. Wyj tkiem s zamówienia
w dziedzinie obronno ci i bezpiecze stwa, przy których wysoko jednorazowej zaliczki
ustalona przez ustawodawc nie mo e przekracza 33% warto ci wynagrodzenia
wykonawcy. Zauwa y przy tym nale y, e to stwierdzenie dotyczy jednorazowej
zaliczki a nie ł cznej warto ci udzielanych zaliczek.
Ustawa nie odnosi si równie do cz stotliwo ci udzielania zaliczek ograniczaj c
si jedynie do podania warunku, który musi by spełniony eby mogła by uruchomiona
ewentualnie kolejna zaliczka. Tym warunkiem jest konieczno
wykazania przez
wykonawc , e zamówienie zostało wykonane w zakresie warto ci poprzednio
udzielanych zaliczek (art.151a, ust 4 Pzp).
Zatem, je eli zamawiaj cy chce osi gn pozytywny efekt udzielenia zaliczki czy
zaliczek i zainteresowa wykonawców organizowanym post powaniem przetargowym,
powinien z du
odpowiedzialno ci popart szerok wiedz o mechanizmach
rynkowych, okre li ich wysoko i ilo w nawi zaniu do potrzeb wynikaj cych
z charakteru przedmiotu zamówienia, wielko ci zadania i aktualnej sytuacji gospodarczej.
Rozs dne sprecyzowanie tych parametrów pozwoli wykonawcy zaaran owa scenariusz
finansowy dla całego przedsi wzi cia z korzy ci dla obu stron.
Z przeprowadzonej analizy rynku budowlanego wynika, e oprócz wymienionych
ju wcze niej przyczyn, kolejn maj c wpływ na nie udzielanie przez zamawiaj cych
zaliczek, jest obawa przed zł jako ci realizacji zamówienia i zarzutem o niegospodarne
zarz dzanie zaliczk przez wykonawc . W tym kontek cie nale y rozwa y jeszcze jeden
aspekt sprawy, a mianowicie przeznaczenie udzielanych zaliczek. Dla porz dku
zamawiaj cy w SIWZ mo e okre li cel na który wykonawca winien spo ytkowa
udzielon zaliczk np. na wykonanie konkretnych robót lub te zakup wskazanych
materiałów czy monta urz dze .
Takie podej cie do zagadnienia mo na po rednio odczyta w art.143a, ust.1, pkt 2
ustawy Pzp.
Art. 143a Pzp
1. W przypadku zamówie na roboty budowlane, których termin wykonywania jest
dłu szy ni 12 miesi cy, je eli umowa przewiduje zapłat :
…………………..
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2)

cało ci wynagrodzenia nale nego wykonawcy po wykonaniu cało ci robót
budowlanych - zamawiaj cy jest obowi zany przewidzie udzielanie zaliczek, przy
czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiaj cego wymaga przedstawienia
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, bior cym udział w realizacji
cz ci zamówienia, za któr zaliczka została wypłacona.
…………………..
Ustawodawca w tym artykule uzale nia udzielenie konkretnej zaliczki (w sytuacji
przewidzianej przepisem) od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bior cym udział
w realizacji cz ci zamówienia. Interpretuj c ten przepis, cz ci zamówienia mo e by
konkretny zakres rzeczowy okre lony przez zamawiaj cego. Z tego faktu nale y wywie
stwierdzenie o mo liwo ci wskazania przez zamawiaj cego celu przeznaczenia zaliczki.
Art. 143a jest te jedynym przepisem, który w swobodny sposób nawi zuje do
rozliczenia zaliczki bowiem ustawa w adnym innym przepisie nie stanowi o zasadach
spłaty zaliczki, terminach i kwotach przypadaj cych do ewentualnego zwrotu.
W artykule wskazano, e jedn z przyczyn nie udzielania zaliczek przez
zamawiaj cych jest ich obawa przed utrat zaliczki i zarzutem niedbałego
gospodarowania finansami publicznymi. Tymczasem ustawa Pzp daje uprawnienie
zamawiaj cym do dania od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej
lub kilku formach w skazanych w art. 148 ust. 1 i 2 Pzp, a wi c w:
1) pieni dzu;
2) por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej, z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci.
6) w wekslach z por czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszcz dno ciowo-kredytowej;
7) przez ustanowienie zastawu na papierach warto ciowych emitowanych przez Skarb
Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego;
8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre lonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
W przypadku dania przez zamawiaj cego zabezpieczenia, powinien on okre li
form lub formy zabezpieczenia w umowie, wysoko zabezpieczenia, sposób jego
wniesienia i zwrotu. Form zabezpieczenia jest wiele i zamawiaj cy winien przed
podj ciem decyzji przeanalizowa z doradc finansowym, która forma byłaby najbardziej
odpowiednia przy uwzgl dnieniu charakteru zamawiaj cego, rodzaju i wielko ci
przedmiotu zamówienia oraz terminu realizacji robót.
Podsumowuj c podj ty temat zaliczek w budownictwie uzna nale y, e mo liwo
usprawnienia rozpocz cia budowy i nawi zania lepszej współpracy pomi dzy
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zamawiaj cym a wykonawc poprzez udzielania zaliczek była, przez wszystkie lata, od
samego pocz tku funkcjonowania regulacji prawnych z zakresu udzielania zamówie
finansowanych ze rodków publicznych, niezauwa ana, niedoceniana i negowana przez
zamawiaj cych. W obecnej sytuacji gospodarczej wydaje si by jednak dobrym
rozwi zaniem dla obu stron procesu inwestycyjnego, pod warunkiem sprecyzowania
w umowie zasad ich udzielania i ewentualnego zabezpieczenia roszczenia o zwrot
zaliczki.
mgr in . Renata Niemczyk
ORGBUD-SERWIS Pozna

Wpływ zmian cen energii elektrycznej
oraz nowych technologii na działania inwestorów
- jeden z mo liwych scenariuszy
Cena energii elektrycznej ro nie, i to bardzo szybko. Niestety, nie ma adnej
pewno ci, e rz d zrekompensuje odbiorcom indywidualnym rosn ce koszty zu ycia
energii. Nawet je li w roku 2019 odbiorcy indywidualni - dzi ki dopłatom z bud etu unikn podwy ek, to cena energii w kolejnych latach b dzie nadal rosła. Maj na to
wpływ przede wszystkim dwa czynniki: rosn ce ceny w gla kamiennego (którego zreszt
Polska coraz wi cej importuje) oraz rosn ce prawa do emisji CO2 (elektrownie w glowe
s niestety najwi kszymi ródłami emisji dwutlenku w gla). Niestety, Polska wytwarza
ponad 80% energii elektrycznej z w gla.
Równocze nie wida stale utrzymuj cy si trend polegaj cy na coraz wi kszym
zu yciu energii elektrycznej przez odbiorców indywidualnych - wykorzystujemy coraz
wi cej urz dze AGD, kupujemy wi ksze telewizory, korzystamy z coraz wi kszej gamy
urz dze elektronicznych. Na szcz cie jest on spowolniony przez wprowadzanie do
sprzeda y coraz bardziej efektywnych odbiorników energii elektrycznej.
Wzrost opłat za energi elektryczn mo na spowolni tak e poprzez wiadome
wykorzystywanie nowych taryf, np. wielostrefowych, zach caj cych do bardziej
wiadomego zu ycia energii elektrycznej - kupowania jej w „dolinie” zamiast
w „szczycie”. Wbrew pozorom bowiem, cena energii elektrycznej wcale nie jest stała,
i zale y wprost od popytu - czyli zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym. Im wi ksze zapotrzebowanie na moc, tym wy sza cena energii
elektrycznej, im mniejsze, tym cena energii elektrycznej bardziej spada. Ró nica
przebiega oczywi cie zgodnie z porami roku, lecz najwa niejsze dla Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego s szybkie zmiany dobowe uzale nione od trybu ycia ludzi wy sze zapotrzebowanie wyst puje w dzie , ni sze w nocy. Dobowy przebieg
zapotrzebowania na moc przedstawiono na Wykresie 1.
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Wykres 1. Przebieg zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
w dniach o minimalnym i maksymalnym zapotrzebowaniu w 2017 r.

Na wszystkie te zale no ci nakłada si jeszcze bardzo szybko rozwijaj ca si moda
na samochody elektryczne. Maj one by ta sze w eksploatacji (niestety, w zakupie s
znacznie dro sze od samochodów spalinowych), bardziej ekologiczne (w Polsce, gdzie
energi elektryczn produkuje si prawie w cało ci z w gla, ten aspekt wła ciwie nie
istnieje), cichsze i bardziej niezawodne od samochodów spalinowych. By mo e
w Polsce jeszcze nie jest to tak widoczne, jednak w najbli szych latach i u nas
gwałtownie wzro nie ilo samochodów elektrycznych.
Oprócz wielu zalet, samochód elektryczny posiada jeden, niezwykle istotny
mankament - jest ni akumulator, z którego energia zasila silnik elektryczny pojazdu,
i którego pojemno
determinuje zasi g samochodu. Tankowanie w samochodzie
spalinowym jest niezwykle proste - podje d amy na stacj i „wlewamy” do baku
okre lon ilo paliwa. W samochodzie elektrycznym jest to do podobne - z tym, e
zamiast paliwa „tankujemy” energi elektryczn . I tutaj niestety wracamy do prostej
zale no ci: im szybciej chcemy naładowa akumulator w naszym poje dzie, tym wi cej
zapłacimy za energi elektryczn (za ka d kWh). Wobec tych zale no ci okazuje si , e
najtaniej ładowa akumulator w samochodzie elektrycznym we własnym domu
z wewn trznej instalacji zasilaj cej korzystaj c z ta szej taryfy nocnej i ładowarki na
pr d zmienny o małej mocy - wówczas koszt ka dej kWh jest najni szy (nie musimy
tak e wyst powa o zmian mocy przył czeniowej a do zainstalowania samej ładowarki
nie jest wymagana zgoda na budow ).
Ostatni wa n zmian powoli si zbli aj c jest nadchodz cy na rynku energii
elektrycznej „rynek mocy”. Najłatwiej to wytłumaczy cofaj c si kilka lat i spogl daj c
na rynek telekomunikacyjny. Jeszcze nie tak dawno nikt nie płacił stałego abonamentu za
przył czenie do sieci, a jedynie opłaty za ka d minut poł czenia, za ka dego SMS-a, za
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ka dy MB przesłanych danych. Dzisiaj wielu ju tego nie pami ta - operatorzy generalnie
pobieraj od nas opłat za przył czenie do sieci, bez wzgl du na ilo wykonanych przez
nas poł cze , wysłanych wiadomo ci. Jedynie niektórzy ró nicuj j od ilo ci
przesłanych w sieci danych. Bardzo podobnie dzieje si na rynku elektroenergetycznym Krajowy System Elektroenergetyczny budowany jest pod k tem mocy zapotrzebowanej,
a ta wynika z wielko ci zabezpieczenia (bezpiecznika) na przył czu odbiorcy energii
elektrycznej. Ju dzisiaj ka dy z odbiorców płaci w fakturze opłat stał sieciow
uzale nion od mocy przył czeniowej - udział tej opłaty w całkowitym rachunku za
energi elektryczn b dzie niestety w kolejnych latach rósł. Docelowo ma to wygl da
jak u operatorów telekomunikacyjnych - skoro system elektroenergetyczny musi
zapewni ilo
energii zapewniaj c pokrycie mocy zapotrzebowanej - to opłata
uzale niona zostania od wielko ci mocy a nie poboru energii.
Wszystkie te trendy / mody / regulacje zdaj si sugerowa , e przyst puj c do
budowy zwłaszcza nowego budynku inwestor powinien zada sobie pytanie: czy sie
energetyczna ma by jedynym ródłem zasilania budowanego obiektu w energi
elektryczn ? Czy nie lepiej zało y , e wobec dro ej cej energii elektrycznej, ci głego
zwi kszania zu ycia energii przez odbiorców z racji wi kszego nasycenia urz dzeniami
elektrycznymi oraz mo liwego skokowego zwi kszenia poboru mocy w momencie
zainwestowania w samochód elektryczny lepiej zaopatrzy si w ta sze ródło energii
elektrycznej, a system elektroenergetyczny traktowa jedynie jako ródło rezerwowe?
Szukaj c odpowiedzi na to pytanie warto pami ta , e:
- budowa OZE w postaci ogniw fotowoltaicznych na dachu własnej nieruchomo ci
nie wymaga zgody na budow , a jedynie zgłoszenia w odpowiednim ze wzgl du na
miejsce przył czenia do sieci Operatorze Systemu Dystrybucyjnego,
- nadwy ki energii wyprodukowanej z własnego OZE mo na oddawa do sieci
a nast pnie pobiera je w momencie zwi kszonego zapotrzebowania albo braku
produkcji własnej energii w stosunku 100:80 (100 jednostek energii oddanej do
sieci umo liwia pobranie z sieci 80 jednostek),
- ładowanie samochodu elektrycznego z własnego OZE jest najbardziej ekologiczne,
gdy nie generuje w ogóle gazów cieplarnianych,
- ładowanie samochodu elektrycznego przy wykorzystaniu domowej ładowarki małej
mocy w taryfie „nocnej” jest du o ta sze od innych form ładowania akumulatora
a do tego najmniej szkodzi Krajowemu Systemowi Elektroenergetycznemu a tak e
rodowisku,
- dzisiejsza technologia umo liwia wyposa enie własnej instalacji elektrycznej
w niewielki magazyn energii, który mo na wykorzysta do przechowywania
nadwy ek energii wyprodukowanej w przydomowym OZE, zamiast odprowadzania
jej do sieci elektroenergetycznej.
W przypadku budowy budynków wielorodzinnych wyposa onych w miejsca
gara owe tak e warto pami ta o poprowadzeniu wewn trznej instalacji elektrycznej do
poszczególnych miejsc postojowych. Nie zwi kszy to w znacz cy sposób kosztu budowy
a znakomicie ułatwi zainstalowanie ładowarki i rozliczanie kosztów zu ytej energii
elektrycznej.

48

Informator Budowlany 2/2018

Oczywi cie wszystkie te rozwi zania kosztuj . Najmniej kosztuje dostosowanie
wewn trznej instalacji elektrycznej do ewentualnego zainstalowania ładowarki
o niewielkiej mocy na pr d zmienny, która ju w momencie ładowania samochodu
elektrycznego daje ogromne korzy ci. Warto tak e zastanowi si , zwłaszcza
w kontek cie nieodległego w czasie obowi zku firm pa stwowych oraz organów
samorz dowych posiadania we flocie pojazdów przynajmniej 20% samochodów
elektrycznych, nad przystosowaniem przynajmniej cz ci nowo budowanych miejsc
parkingowych do zainstalowania ładowarek do samochodów elektrycznych. Niew tpliwie
fakt ich posiadania na parkingach wokół centrów handlowych lub du ych kinopleksów
mo e by dla nich w przyszło ci du ym atutem w walce o klienta.
mgr in . Sebastian Brzozowski

Ceny robót budowlanych w III kwartale 2018 r.
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS)
Zamieszczone w zestawie ceny m2 cianek działowych w budynkach maj charakter
rednich dla kraju i opieraj si na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu
przedsi biorstw.
Robocizna R - przy obliczeniach uwzgl dniono stawk robocizny w wysoko ci 17,18 zł/r-g
Koszty po rednie Kp (R+S) - 67%
Materiały M - pozycja ta zawiera koszt materiałów i narzut kosztów zakupu materiałów
Sprz t S - koszt u ycia sprz tu ł cznie z kosztami jednorazowymi
Zysk Z (R+S+Kp) - 12%
Cena C = R+M+S+Kp+Z
Opis robót
Dachy o konstrukcji drewnianej
j tkowej z tarcicy nasyconej,
bez wzgl du na rodzaj pokrycia,
przy rozpi to ci:
- do 9,0 m
- ponad 9,0 do 12,0 m
Dachy o konstrukcji drewnianej
j tkowej ze ciank kolankow ,
z tarcicy nasyconej, bez wzgl du
na rodzaj pokrycia, przy rozpi to ci:
- do 9,0 m
- ponad 9,0 do 12,0 m

j.m.

R

M+Kz

S

Kp+Z

Cena

m2
m2

9,28
8,76

19,11
26,28

0,77
0,77

8,74
8,30

37,90
44,11

m2
m2

23,71
20,96

33,00
51,26

1,53
2,30

21,97
20,24

80,21
94,76
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Dachy o konstrukcji drewnianej
płatwiowo-kleszczowej z tarcicy
nasyconej, pod pokrycie pap
lub blach , przy rozpi to ci:
- do 12,0 m
- ponad 12,0 m
Dachy o konstrukcji drewnianej
płatwiowo-kleszczowej z tarcicy
nasyconej, pod pokrycie dachówk ,
przy rozpi to ci:
- do 12,0 m
- ponad 12,0 m
Stropodach pełny elbetowy
z płyty grubo ci 15 cm, z betonu B-20,
układany mechanicznie,
w deskowaniu tradycyjnym,
z warstw styropianu gr. 12 cm
i keramzytu, z przygotowaniem
i monta em zbrojenia (7,0 kg stali/m2)
Dach z płyty warstwowej
z rdzeniem poliuretanowym
grubo ci 10 cm, przewieszony
na całym obwodzie poza obrys
budynku, o nachyleniu do 10%,
wykonany na przygotowanej
konstrukcji:
- jednospadowy
- dwuspadowy

m2
m2

21,22
23,81

44,23
48,44

1,53
2,30

19,80
22,72

86,78
97,27

m2
m2

21,90
24,31

48,18
52,76

1,53
2,30

20,40
23,16

92,01
102,53

m2

75,88

191,33

39,88

100,76

407,85

m2
m2

32,48
38,36

129,51
132,26

31,66
33,84

55,82
62,84

249,47
267,30

Opracowała: in . Maria wierczak
na podstawie materiałów ORGBUD-SERWIS Pozna
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KURSY I SZKOLENIA
Plan szkole dla członków
Wielkopolskiej Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa
w 2018 roku
Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie
budowlanym wprowadzone w
roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku
Europy i Polski.

17-01-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr in . Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski
prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Prefabrykowane budownictwo
mieszkaniowe - cz. 1.
2. Prefabrykowane budownictwo
mieszkaniowe - cz. 2.

24-01-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
dr in . E. Przybyłowicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Posadzki przemysłowe projektowanie, wykonawstwo,
eksploatacja, popełniane bł dy cz. 1.
2. Posadzki przemysłowe projektowanie, wykonawstwo,
eksploatacja, popełniane bł dy cz. 2.

31-01-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr in . E. Przybyłowicz
2. dr in . M. Jackiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie
budowlanym wprowadzone w
roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku
Europy i Polski.

31-01-2019
11:00-14:10
Gniezno
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 15

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr in . Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski
prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Grunty budowlane a awarie
budynków.
2. Zagro enia dla eksploatowanych
budynków wynikaj ce z
remontów instalacji sieci
podziemnych.

07-02-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1.dr in . A. Wojtasik
2. mgr in . P. Ł cki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie
budowlanym wprowadzone w
roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku
Europy i Polski.

07-02-2019
16:00-19:10
Konin
Starostwo
Powiatowe
w Koninie,
Al. 1 Maja 9
- sala konferencyjna

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr in . Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski
prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Współczesne geodezyjne
sposoby inwentaryzacji
zabudowy - cz. 1,
2. Współczesne geodezyjne
sposoby inwentaryzacji
zabudowy - cz. 2.

21-02-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
Dr hab. in . I. Wyczałek
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie
budowlanym wprowadzone w
roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku
Europy i Polski.

28-02-2019
16:00-19:10
Kalisz
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr. 2,
ul. Rzemie lnicza 6

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr in . Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski
prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
Gara e i parkingi - rozwi zania
projektowe, wykonawcze - problemy
wykonawcze i eksploatacyjne.

28-02-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
dr in . E. Przybyłowicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Budownictwo hydrotechniczne
w odniesieniu do obszarów
zagro onych powodzi .
Nowatorskie rozwi zania
techniczno-wykonawcze.
2. In ynierskie budownictwo
komunikacyjne w mie cie.

07-03-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr in . J Witczak
2. dr in . arch. R. Pilch
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie
budowlanym wprowadzone w
roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku
Europy i Polski.

07-03-2019
16:00-19:10
Leszno
Zespół Szkół
RolniczoBudowlanych
im. „Synów Pułku”,
ul. 1 Maja nr 1
- aula szkoły

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr in . Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski
prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Istotne zmiany w Prawie
budowlanym wprowadzone w
roku 2018/2019.
2. Wymogi prawne w zatrudnieniu
cudzoziemców na tle rynku
Europy i Polski.

14-03-2019
16:00-19:10
Piła
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr in . Z. Augustyniak
2. prof. dr hab. J. Olszewski
prof. UEP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
1. Problemy remontowe kominów
w Budownictwie - cz. 1.
2. Problemy remontowe kominów
w Budownictwie - cz. 2.

14-03-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr in . M. Dembi ski
2. dr in . M Chybi ski
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Bran a ogólnobudowlana - PZITB
Geotechniczna ocena warunków
posadowienia budynków.

21-03-2019
16:00-19:10
Pozna
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr in . A. Wojtasik
2. dr in . M. Tro
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl

Kurs przygotowawczy
do egzaminu na uprawnienia budowlane
Kurs obejmuje 48 godzin wykładowych i jest przeznaczony dla osób
zamierzaj cych przyst pi do egzaminu organizowanego przez Wielkopolsk Okr gow
Izb In ynierów Budownictwa w sesji wiosennej 2019 r. w specjalno ciach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- drogowej,
- mostowej,
- in ynieryjnej hydrotechnicznej,
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-

kolejowej,
telekomunikacyjnej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze
elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Termin: 15-17 oraz 24-26 kwietnia 2019 roku (6 dni)
Miejsce kursu: Budynek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19
(za Oper )
Koszt kursu wraz ze skryptem: 1.750 zł brutto
Nale no
nale y wpłaci w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8:00-14:30) lub na konto:
SANTANDER BANK POLSKA nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs przygot. na uprawn. bud. + specjalno ”)
Zgłoszenia i wpłaty: do dnia 5 kwietnia 2019 roku.
Strona internetowa: www.cutob-poznan.pl
E-mail: a.galka@cutob-poznan.pl

2-stopniowe szkolenie z zakresu
kosztorysowania robót budowlanych
prac w charakterze
Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzaj cych podj
kosztorysanta robót budowlanych, b d te chc cych podnie kwalifikacje zawodowe,
przyswoi
sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwi zania oraz
usystematyzowa posiadane wiadomo ci. Program kursu przygotowano pod k tem
zapoznania uczestników z aktualn sytuacj prawn w kosztorysowaniu, oraz
preferowanymi przez rodowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz
zaj
teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmuj ca sporz dzanie kalkulacji
ofertowych ró nymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach
publicznych.
I STOPIE - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 4-6 i 11-13 marca 2019 r. (6 dni)
Czas trwania szkolenia: zaj cia odbywaj si przez 6 dni w godz. od 9:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Sala wykładowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego
43 lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 (o miejscu szkolenia uczestnicy
zostan poinformowani przed rozpocz ciem szkolenia)
Koszt kursu: 850 zł brutto
Zgłoszenia i wpłaty
nale y wpłaci w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,
Nale no
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8.00-14.30) lub na konto:
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SANTANDER BANK POLSKA nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania I stopie ”).
II STOPIE - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 8-11 kwietnia 2019 r. (4 dni)
Czas trwania szkolenia: zaj cia odbywaj si przez 4 dni w godz. od 9:00 do 15:00
Miejsce szkolenia: Sala komputerowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu,
ul. Stablewskiego 43
Koszt kursu: 900 zł brutto
Zgłoszenia i wpłaty
nale y wpłaci w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,
Nale no
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8.00-14.30) lub na konto:
SANTANDER BANK POLSKA nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania II stopie ”).
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