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

UroczystoĞci obchodów 100-lecia
Technikum Budowlanego w Poznaniu przy ul. Rybaki 17
Przygotowania do setnej rocznicy trwają od dłuĪszego czasu. Zarówno Szkoła, jak
i wspierające ją Stowarzyszenie Absolwentów „RYBAKI 17” , podjĊły szereg inicjatyw
mających na celu opracowanie atrakcyjnego programu obchodów 100-lecia. W to
niezwykłe wydarzenie zaangaĪowani są niemalĪe wszyscy – uczniowie, nauczyciele,
dyrekcja wraz z administracją szkoły, a takĪe jej zacni absolwenci. Do współpracy
w tworzeniu obchodów tego niezwykłego jubileuszu zapraszamy wszystkich chĊtnych,
którzy związani są emocjonalnie z tą znakomitą uczelnią techniczną, która w rankingu
PERSPEKTYWY od kilku lat dzierĪy „aĪ” drugie, zaszczytne, miejsce w skali całej
Polski. Jak widaü – hasło „RYBAKI 17” zobowiązuje.
UroczystoĞci obchodów 100-lecia Technikum Budowlanego w Poznaniu przy
ul. Rybaki 17 zaplanowano na 6 kwietnia 2019 r. w poznaĔskiej Auli UAM.
Czekamy na Was. Do zobaczenia.
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Sprawozdanie
z Seminarium Forum Edukacyjnego „INSPIRACJE,
WIEDZA, BIZNES W PROCESIE BUDOWLANYM”
na temat „Innowacyjne drewno klejone
we współczesnym budownictwie”
01.02.2018 r., MiĊdzynarodowe Targi PoznaĔskie BUDMA 2018,
PoznaĔ, Pawilon nr 3
Organizatorem Konferencji był CUTOB – PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. reprezentowany
przez Prezesa Andrzeja Piątkowskiego oraz FirmĊ STEICO CEE Sp. z o.o. z Czarnkowa,
a patronowały jej MiĊdzynarodowe Targi PoznaĔskie. Moderatorami byli:
Przewodniczący Zarządu Oddziału PoznaĔskiego PZITB dr inĪ. Edmund Przybyłowicz
i Przewodnicząca Komitetu Remontów ZG PZITB dr inĪ. Barbara Ksit.

Po uroczystym powitaniu zaproszonych goĞci przez Prezesa CUTOB-u Andrzeja
Piątkowskiego Przewodniczący Zarządu Oddziału PoznaĔskiego PZITB Edmund
Przybyłowicz otworzył obrady Seminarium, które ciekawym wystąpieniem rozpoczął
mgr inĪ. arch. Wojciech Pilacki – Prezes Stowarzyszenia Centrum drewna w Czarnej
Wodzie, specjalista od projektowania i wdraĪania technologii budowy obiektów
niskoenergetycznych o konstrukcji drewnianej. Przedstawił on „Rozwiązania projektowe
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budynków i budowli”, uwypuklając problem wpływu automatyzacji procesu
produkcyjnego budynków drewnianych na proces projektowy, formĊ architektoniczną
i proces wykonawczy danych budowli.
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Obecnie (jak np. w firmie STEICO) powstają nowoczesne zautomatyzowane linie
technologiczne produkujące z drewna klejonego prefabrykowane elementy Ğcienne,
stropowe czy dachowe.
Taka technologia pozwala budowaü w skróconym czasie lekkie domy z surowców
odnawialnych o długotrwałej jakoĞci i duĪym komforcie mieszkania oraz niĪszych
kosztach (ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü surowca, specjalizacji zakładu produkcyjnego i jego
wykwalifikowanym pracownikom, optymalny transport surowca i prefabrykatów na plac
budowy, a takĪe prosty montaĪ dopasowanych elementów konstrukcyjnych i osłonowych,
łączonych na znormalizowane specjalistyczne złącza stalowe).
NastĊpnie prelegent przedstawił analizĊ współczesnego procesu projektowego domu
o konstrukcji drewnianej oraz zadania projektanta w okresie przedinwestycyjnym
i porealizacyjnym.
Na zakoĔczenie swojego wystąpienia prelegent pokazał przykłady wybudowanych
współczesnych obiektów prefabrykowanych i o indywidualnych konstrukcjach.

Kolejny referat wygłosił mgr inĪ. Filip Urbaniak, przedstawiciel Firmy STEICO
omawiając temat „Współczesne budownictwo energooszczĊdne w oparciu o innowacyjne
drewno klejone” – produkowane przez FirmĊ STEICO.
To innowacyjne drewno, klejone jest warstwowo z fornirów (podłuĪnie LVL.R
i o zmiennym kierunku LVL.X) o wymiarach: grub. 21-90 mm, dług. do 18 m i szer.
do 2,5 m. Ma ono bardzo szeroko zakres zastosowaĔ - moĪna z niego „wykrawaü”: belki
stropowe, elementy konstrukcji dachów (krokwie, płatwie, kalenice, murłaty i in.), słupy
i róĪne elementy Ğcian (podwaliny, ramy, nadproĪa …) lub podpory, jak równieĪ
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wszelkiego rodzaju płyty do stosowania w systemach konstrukcyjnych oraz suchej
zabudowy.

Głównym elementem konstrukcyjnym oferowanym przez FirmĊ STEICO są belki
dwuteowe na konstrukcje: dachów i stropów oraz na konstrukcje Ğcian, o max. długoĞci
do 16 m (równieĪ w opcji izolowanej). Stopki belek wykonane są z drewna klejonego
z fornirów LVL lub wysuszonego technicznie drewna iglastego, natomiast Ğrodniki z płyt
pilĞniowych twardych.
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Belki dwuteowe są bardzo lekkie i wykazują duĪą wytrzymałoĞü na naprĊĪenia
Ğcinające.

-

Do głównych zalet systemu konstrukcyjnego Firmy STEICO moĪna zaliczyü:
duĪa noĞnoĞü przy niewielkiej masie (oszczĊdnoĞci na montaĪu i transporcie),
niski poziom wilgotnoĞci materiałów (8-12% - dający mały stopieĔ pĊcznienia
i kurczliwoĞci elementów),

10
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redukcja mostków cieplnych,
wysoka wytrzymałoĞü materiałów (zredukowane zuĪycie surowców, oszczĊdnoĞü
w wykorzystywaniu zasobów drewna),
- moĪliwoĞü przyciĊcia elementów konstrukcyjnych na Īądaną długoĞü,
- prosty montaĪ instalacji technicznych w budynku (instalacje mogą byü prowadzone
przez okrągłe otwory w Ğrodnikach belek),
- szybka realizacja inwestycji (łatwy montaĪ produkowanych fabrycznie dokładnych
elementów prefabrykowanych).
Po wystąpieniu P. Filipa Urbaniaka głos zabrał wykładowca CUTOB PZITB Oddz.
PoznaĔ oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
i przedstawił słuchaczom „Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych”.

Obecnie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaü budynki reguluje
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., 18.09.2015 r.
Dz.U.2015.1422 ze zmianą Dz.U.2017.2285. Przepisy te sprawiają wiele trudnoĞci
z dopuszczeniem do uĪytkowania budynków realizowanych w technologii z drewna
przetworzonego. Przy odbiorze takiego obiektu organy kontrolne posiłkują siĊ wszelkimi
przepisami szczegółowymi zawartymi np. w: Normach Stowarzyszenia Elektryków
Polskich dotyczące okablowania budynku, Polskich Normach mówiących
o projektowaniu i wykonawstwie instalacji wodociągowych i tryskaczowych, oraz
wymaganiach technicznych dla projektowania i prowadzenia przewodów kominowych
i wentylacyjnych, a takĪe obejmujących przepisy ochrony przed hałasem i drganiami,
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o odpornoĞci konstrukcji z drewna klejonego na czynniki zewnĊtrzne, doborze połączeĔ
konstrukcyjnych w konstrukcjach z drewna klejonego warstwowo i innych
szczegółowych specyfikacjach technicznych mających związek z wykonaniem
i odbiorem tego typu konstrukcji.
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Na zakoĔczenie rozwaĪaĔ nad pierwszą czĊĞcią swojego wykładu prelegent
stwierdził, iĪ szybki postĊp techniczny w technologii z drewna przetworzonego wymaga
stałego aktualizowania przepisów techniczno-budowlanych, oraz wzajemnych zaleĪnoĞci
w zakresie wykorzystania drewna klejonego w procesie projektowania, budowy
i przebudowy obiektów budowlanych. Konieczny są równieĪ dalsze działania dla
wyeliminowania wad drewna przetworzonego, jak: zwiĊkszenie ognioodpornoĞci
i trwałoĞci związanej z odpornoĞcią na czynniki zewnĊtrzne, oraz nowe rozwiązania.
W kolejnej czĊĞci swego wystąpienia, dotyczącej „BezpieczeĔstwa poĪarowego
obiektów budowlanych, zrealizowanych w technologii z drewna klejonego” lektor
omówił wymagania ogólne bezpieczeĔstwa poĪarowego budynków, które odnosi siĊ do
kilku podstawowych aspektów jak: rozprzestrzeniania siĊ ognia wewnątrz budynku
(konstrukcja i okładziny) , rozprzestrzeniania siĊ ognia na zewnątrz budynku, dostĊpu do
urządzeĔ dla straĪy poĪarnej, oraz Ğrodków ewakuacji dla mieszkaĔców.

Budynek i urządzenia z nim związane powinny byü zaprojektowane i wykonane
w sposób zapewniający w razie poĪaru:
- noĞnoĞü konstrukcji,
- ograniczenia rozprzestrzeniania siĊ ognia i dymu w budynku,
- ograniczenie rozprzestrzeniania siĊ poĪaru na sąsiednie budynki,
- moĪliwoĞü ewakuacji ludzi, takĪe uwzglĊdniający bezpieczeĔstwo ekip
ratowniczych.
NastĊpnie odpowiadał na pytania z sali.
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Po wykładzie mgr inĪ. Zbigniewa Augustyniaka odbyła siĊ finalizująca sesjĊ
dyskusja, w której głos zabrała dr inĪ. Barbara Ksit.
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DziĊkując wykładowcom za ich bardzo interesujące wystąpienia, które
z zainteresowaniem wysłuchało bardzo wielu zgromadzonych, poĪegnała wszystkich
uczestników spotkania.
Sekretarz Oddz. PZITB PoznaĔ
inĪ. Maria ĝwierczak

Sprawozdanie
z XXXI Krajowej Narady Seniorów PZITB w Poznaniu
Organizatorem i gospodarzem Krajowej Narady Seniorów Polskiego Związku
InĪynierów i Techników Budownictwa , który odbył siĊ w dniach 8-10 maja 2018 r., był
Zarząd Oddziału PZITB w Poznaniu i PoznaĔskie Koło Seniorów. Do piĊknej stolicy
Wielkopolski przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji Seniorów
z Przewodniczącym Ryszardem Trykosko na czele i Przewodniczącą GKS P. Teresą
Lipską oraz delegowani przedstawiciele oddziałów terenowych Kół Seniorów z całej
Polski. Po zakwaterowaniu siĊ w hotelu RZYMSKIM i krótkim odpoczynku uczestnicy
zjazdu udali siĊ do hotelowej sali konferencyjnej, gdzie po uroczystym powitaniu
Przewodniczący Zarządu Oddziału PoznaĔskiego PZITB Edmund Przybyłowicz otworzył
obrady XXXI Krajowej Narady Seniorów.
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Na wstĊpie wystąpili z okolicznoĞciowymi przemówieniami: Przewodniczący
PZITB Ryszard Trykosko i Przewodnicząca Głównej Komisji Seniorów Teresa
A. Lipska, a po nich głos zabrał prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgalski i przedstawił
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słuchaczom interesujący referat na temat „Ochrona Ğrodowiska przez człowieka – miĊdzy
niewiedzą, naiwnoĞcią i obłudą”.
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Prelegent poruszył w swoim referacie zagadnienia dotyczące działaĔ człowieka
umoĪliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, polegające na
racjonalnym kształtowaniu Ğrodowiska i gospodarowaniu jego zasobami zgodnie z
zasadami zrównowaĪonego rozwoju, przeciwdziałaniu jego zanieczyszczeniom, a takĪe
przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właĞciwego. Wskazał teĪ, iĪ
organizacja Īycia na Ziemi nie opiera siĊ na bioróĪnorodnoĞci jej mieszkaĔców lecz na
róĪnorodnoĞci sposobów wykorzystania przez nich ziemskich zasobów. Dominującą rolĊ
w tym podziale zadaĔ mają mikroorganizmy, gdyĪ od nich zaleĪą pozostałe formy Īycia,
poniewaĪ wraz z grzybami rozkładają obumarłe czĊĞci organizmów, którymi odĪywiają
siĊ roĞliny, roĞlinami zwierzĊta i na koĔcu łaĔcucha pokarmowego - ludzie.

Prelegent unaocznił teĪ zgromadzonym, iĪ w Ğrodowisku przyrodniczym
nieustannie toczy siĊ walka na Ğmierü i Īycie o dostĊp do Ğwiatła, pokarmu i wody. O te
elementy takĪe ludzie konkurują nie tylko ze sobą, lecz równieĪ z innymi formami Īycia,
eksploatując je czy wrĊcz tĊpiąc.
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Wykład prof. Andrzeja Mizgajskiego wywołał wĞród słuchaczy burzliwą dyskusjĊ,
która trwała aĪ do przerwy kawowej.
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Po przerwie uczestnicy obrad powrócili do sali konferencyjnej na prelekcjĊ dr inĪ.
Włodzimierza ŁĊckiego p.t. „PoznaĔ najstarszy”.
Wykładowca, najpierw „przeniósł” słuchaczy do X-XIII wieku, gdy nad brzegiem
Cybiny i prawym brzegu Warty rozwijał siĊ dwuczłonowy gród, który za czasów
pierwszych Piastów był waĪnym oĞrodkiem politycznym i religijnym na ziemiach
polskich. Tutaj teĪ mieĞciło siĊ pierwsze polskie biskupstwo. Po zniszczeniach na
początku XI wieku i odbudowie go przez Kazimierza Odnowiciela wzniesiono wokół
niego nowe wały obronne, które stanowiły podstawĊ obrony grodu aĪ do uzyskania
w 1253 roku przywileju lokacyjnego nadanego przez Przemysła I. Na początku XII wieku
na prawym brzegu Warty powstała osada handlowa ĝródka, a w jej okolicy wzniesiono
kilka koĞciołów np.: ĝw. Marcina i ĝw. Wojciecha, przy których zaczĊły powstawaü
kolejne osady. Po lokacji powstawały pierwsze fortyfikacje, a w kilkanaĞcie lat póĨniej
całe miasto zostało otoczone murem. Zbudowano takĪe zamek, do którego przenieĞli siĊ
ksiąĪĊta wielkopolscy.

Po wstąpieniu na tron Władysława Jagiełły PoznaĔ zyskał wiele przywilejów i stal
siĊ waĪnym miastem na szlakach handlowych z Rusi i Litwy na zachód Europy.
U schyłku XV wieku szybkoĞcią rozwoju nie ustĊpował najwaĪniejszym oĞrodkom
w kraju stał siĊ tak jak Kraków miastem-sygnatariuszem wszystkich układów
pokojowych z KrzyĪakami. PóĨne Ğredniowiecze i okres renesansu stanowiły równieĪ
„złotą epokĊ” w dziejach Poznania. Miasto otaczały dwa mury obronne, rozbudowywały
siĊ połoĪone okoliczne wsie, a za murami, głównie na lewym brzegu Warty powstawały
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jurydyki na bazie przedlokacyjnych parafii, powiĊkszając znacznie teren poznaĔskiej
konurbacji.
Dalej prelegent ciekawie opowiadając zgromadzonym wielowiekową historiĊ stolicy
Wielkopolski stopniowo, poprzez kolejne wieki „dotarł” do czasów współczesnych. Pokazał teĪ
na przeĨroczach i omówił najbardziej interesujące miejsca i budowle Poznania.
Wspaniały referat dr inĪ. Włodzimierza ŁĊckiego, pasjonata historii i autora wielu
przewodników po Poznaniu i Wielkopolsce, był ostatnim punktem programu pierwszego
dnia obrad Krajowej Narady Seniorów, który zakoĔczył siĊ wieczorem uroczystą kolacją
koleĪeĔską.
NastĊpnego dnia Seniorzy udali siĊ autokarem na wyjazd techniczny do
podpoznaĔskiej miejscowoĞci Rogalin, gdzie mieĞci siĊ zabytkowy pałac, otoczony
przepiĊknym parkiem. Od 2018 roku ten zespół pałacowo-parkowy posiada status
pomnika historii i jest „we władaniu” Muzeum Narodowego w Poznaniu. Został on
wybudowany w 1770-1776 r. z inicjatywy Kazimierza RaczyĔskiego, pełniącego funkcjĊ
marszałka koronnego, który przetrwał do dziĞ w pierwotnym kształcie.
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Pod koniec XIX w. Edward Aleksander RaczyĔski i jego Īona RóĪa z Potockich
przebudowali jedną z reprezentacyjnych Sali jadalnych na neobarokową bibliotekĊ.
W 1910 r. powstał na terenie parkowym budynek galerii mieszczący kolekcjĊ
malarstwa europejskiego i polskiego, uznawaną za najwspanialszy zbiór malarstwa
współczesnego na ziemiach polskich, ogólnie dostĊpna dla publicznoĞci.
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Po zwiedzeniu pałacu i galerii obrazów uczestnicy wycieczki udali siĊ przez park,
w kierunku, wzniesionego przez wnuka Kazimierza, Edwarda RaczyĔskiego, koĞcioła –
mauzoleum pod wezwaniem Ğw. Marcelina, architektonicznie wzorowanym na rzymskiej
Ğwiątyni w Nimes we Francji. KoĞciół ten ma dwie kondygnacje, z której górna pełni
funkcjĊ kaplicy pałacowej, a dolna pełni rolĊ mauzoleum rodu RaczyĔskich, gdzie
spoczywa m.in. ciało hrabiego Edwarda Bernarda RaczyĔskiego, który w latach 19791986 był prezydentem RP na uchodĨstwie, Konstancja i Roger RaczyĔscy oraz serce
fundatora Ğwiątyni Edwarda RaczyĔskiego.
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W koĞciele powitał seniorów obecny proboszcz tego przybytku Ks. Wojciech
KaĨmierczak i oprowadził ich po koĞciele oraz mauzoleum.
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Po powrocie do Poznania, wszyscy, pod przewodnictwem dr inĪ. Włodzimierza
ŁĊckiego poszli zwiedzaü poznaĔską KatedrĊ i jej podziemia, gdzie zobaczyü moĪna
fragmenty katedry preromaĔskiej i romaĔskiej, a takĪe relikty grobowców
- najprawdopodobniej grobowce pierwszych władców Polski Mieszka I i króla Bolesława
Chrobrego, jak równieĪ relikty misy chrzcielnej pochodzącej z X wieku, w której mógł
przyjąü chrzest pierwszy Władca Polski wraz z poddanymi.
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Obeszli takĪe wewnĊtrzne nawy koĞcioła, podziwiając główny ołtarz oraz inne
piĊkne kaplice (w tym słynną „Złotą kaplicĊ”).
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NastĊpnie uczestnicy Zjazdu pojechali autokarem do nowoczesnego Kampusu
UAM na Morasku.
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Tam, w otoczeniu egzotycznej zieleni zjedli obiad, i po krótkim wypoczynku
powrócili do centrum Poznania, by przed pomnikiem Adama Mickiewicza wysłuchaü
ostatnich opowieĞci naszego wspaniałego przewodnika P. Włodzimierza ŁĊckiego
o widocznych wokoło znanych obiektach jak np.: auli UAM, operze, zamku, budynku
AM i nowo wybudowanym Baltic Tower.
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Po serdecznym poĪegnaniu dr ŁĊckiego wszyscy powrócili do hotelu Rzymskiego
by kontynuowaü obrady Krajowej Narady Seniorów. 20-tą naradĊ poprowadziła osobiĞcie
Przewodnicząca Głównej Komisji Seniorów P. Teresa A. Lipska. Na zakoĔczeniu obrad
wywiązała siĊ dynamiczna dyskusja, która wyłoniła i ukształtowała szereg wniosków
i postulatów. Wieczorem odbyła siĊ kolacja koleĪeĔska, poprzedzona czasem wolnym
przeznaczonym na integracjĊ uczestników. Ostatniego dnia Zjazdu naradĊ roboczą
poprowadził Przewodniczący Koła seniorów Oddziału PoznaĔskiego kol. Korneliusz
Korcz. W tym dniu mieli wystąpienia Przewodniczący Kół Seniorów z innych Oddziałów
terenowych. PrzyjĊto takĪe wiele waĪnych uchwał i wniosków.
Na zakoĔczenie zabrał głos prowadzący Przewodniczący K. Korcz i wygłosił
okolicznoĞciowe przemówienie. PodziĊkował delegatom za ich czynny udział w XXXI
Krajowej Naradzie Seniorów, podsumował i dokonał uroczystego zamkniĊcia obrad oraz
poĪegnał wszystkich jej uczestników.
Sekretarz Oddz. PZITB PoznaĔ
inĪ. Maria ĝwierczak
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DziałalnoĞü szkoleniowo - turystyczno - rekreacyjna
Wyjazd szkoleniowy koła nr 40
do Kliczkowa i Bolesławca
Zarząd koła nr 40 PZITB przy udziale Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł
Budowlanych zorganizował w dniach 20 i 21 kwietnia 2018 r. wyjazd szkoleniowo
– wypoczynkowo – rekreacyjny do Kliczkowa i Bolesławca.
Wyjazd nastąpił tradycyjnie z Poznania sprzed Domu Technika o godz. 7:00 przy
słonecznej pogodzie. W programie wyjazdu było zwiedzanie po drodze KoĞcioła
Ğw. Mikołaja w Lesznie oraz koĞcioła PW Narodzenia NajĞwiĊtszej Marii Panny
w Starym Lubiniu , który jest wybudowany w konstrukcji szachulcowej. Po dotarciu do
Kliczkowa zwiedziliĞmy zamek Kliczków, który po perypetiach powojennego
uĪytkowania został kupiony przez firmĊ zajmującą siĊ konserwacją zabytków
z Wrocławia i doprowadzony do obecnej ĞwietnoĞci. W Zamku znajduje siĊ obecnie
hotel. NastĊpnie udaliĞmy siĊ do budynku Folwarku KsiąĪĊcego gdzie mieliĞmy nocleg.
Po obiadokolacji korzystaliĞmy z dobroczynnoĞci aury i spĊdzaliĞmy wieczór na ĞwieĪym
powietrzu na rozmowach towarzyskich oraz zajĊciach zapewnionych przez przewodnika,
który nas oprowadzał po zamku oraz umoĪliwił przeprowadzenie konkursu strzelania
z łuku do tarczy.
NastĊpnego dnia, czyli w sobotĊ po Ğniadaniu pojechaliĞmy do Bolesławca, gdzie
zwiedziliĞmy muzeum ceramiki oraz oprowadzani przez przewodniczkĊ zwiedziliĞmy
rynek i mury obronne oraz pomnik dotyczący czasów NapoleoĔskich związany
z feldmarszałkiem carskim Michaiłem Kutuzowem, który rok po wyparciu Francuzów
z miasta zmarł w 1813 r. w Bolesławcu i został tu pochowany. Do dnia dzisiejszego
znajduje siĊ w Bolesławcu budynek, w którym mieszkał. Po czasie zwiedzania
z przewodnikiem mieliĞmy czas wolny na własne potrzeby, w czasie którego czĊĞü
uczestników wyjazdu poszła do sklepów z ceramiką bolesławiecką. Po południu
wróciliĞmy do Kliczkowa, gdzie uczestnicy wycieczki spoĪyli obiad. Po obiedzie
ruszyliĞmy w drogĊ powrotną do Poznania.
Opracował
Wojciech Szyguła
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CUTOB-PZITB - OĞrodek Informacji
Historia Firmy
Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.
CUTOB-PZITB kontynuuje działalnoĞü Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych,
który powstał w 1962 r. przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie
wraz z oddziałami w terenie, w tym równieĪ w Poznaniu. Zespoły Rzeczoznawców
Budowlanych tworzyli wybitni specjaliĞci z dziedziny budownictwa. Ich opinie
i ekspertyzy wykonywane na zlecenie władz administracyjnych, przedsiĊbiorstw, sądów
i osób prywatnych stanowiły podstawĊ do dalszych działaĔ gospodarczych i prawnych.
W 1985 r. Zespół Rzeczoznawców Budowlanych został przekształcony w Centrum
Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarządzie Głównym
PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nastąpiło usamodzielnienie siĊ i przekształcenie
poznaĔskiego OĞrodka CUTOB-PZITB w jednoosobową spółkĊ z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią. WłaĞcicielem Spółki jest Oddział PZITB w Poznaniu.
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. znajduje siĊ w Krajowym Rejestrze
Sądowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637.

Zakres działania
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie
działalnoĞci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego,
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny
majątku, organizacji szkoleĔ i wystaw itp.
Ze Spółką współpracuje stale kilkudziesiĊciu rzeczoznawców, w tym pracowników
naukowych Politechniki PoznaĔskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegłych
sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalnoĞci budowlanych.
Spółka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, współpracuje z szeregiem
przedsiĊbiorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarządem MiĊdzynarodowych Targów
PoznaĔskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa
„BUDMA”, z Wielkopolską OkrĊgową Izbą InĪynierów Budownictwa w zakresie
organizacji szkoleĔ, konferencji, udzielania informacji technicznej i in.
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Oferta usług CUTOB-PZITB:
-

ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jakoĞci robót
budowlanych
okresowe przeglądy techniczne budynków i instalacji według wymogów prawa
budowlanego
projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji
prowadzenie nadzorów inwestorskich
badania geologiczne gruntów
wycena majątku - budynki, grunty, urządzenia
sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane
sporządzanie audytów energetycznych
udzielanie informacji technicznej, udostĊpnianie zbiorów norm, przepisów,
katalogów, instrukcji itp.
doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego
organizowanie szkoleĔ, kursów, konferencji
organizowanie wystaw, sympozjów promujących firmy i wyroby budowlane
prowadzenie badaĔ techniczno-ekonomicznych firm ubiegających siĊ o rekomendacjĊ
PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usług.
Gwarantujemy dobór najwyĪszej klasy specjalistów.

REKOMENDACJA
Polskiego Związku InĪynierów i Techników
Budownictwa - Oddział w Poznaniu
Oddział PoznaĔski PZITB, istniejący juĪ ponad 75 lat, wypracował sobie na terenie
Wielkopolski opiniĊ organizacji zaufania społecznego w sprawach budownictwa.
Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. PrzedsiĊbiorstwa,
które ubiegają siĊ o rekomendacjĊ Oddziału PoznaĔskiego PZITB muszą poddaü siĊ
przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, działalnoĞci, który przeprowadzają
rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu
pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarząd Oddziału PZITB w Poznaniu
udziela wnioskującej firmie swej rekomendacji.
List rekomendacyjny ma roczną waĪnoĞü i moĪe byü przedłuĪany na dalsze lata po
uproszczonej procedurze.
Jest wiele firm zarówno duĪych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które taką
rekomendacjĊ uzyskały i wysoko ją sobie cenią. Jest ona waĪnym atutem w przetargach
o roboty budowlane.
Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1500,- do 2000,- zł + VAT.
NieprzedłuĪonych rekomendacji nie publikujemy.
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FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE:
l. PrzedsiĊbiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.
64-304 Nowy TomyĞl, ul. Sczanieckiej 2, tel. 61 44 24 430
DziałalnoĞü: Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, kompleksowa realizacja robót budowlano-montaĪowych budownictwa mieszkaniowego
i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”.
II. Aquapol Polska
ul. ĩeromskiego 12, 58-160 ĝwiebodzice, tel. 74 664 71 30 lub 74 854 58 91
DziałalnoĞü: osuszanie budynków, Ğcian i murów.
UWAGA!
Wszystkim pozostałym firmom termin waĪnoĞci rekomendacji minął; proponujemy
wystąpiü o przedłuĪenie

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 siĊ duĪym zainteresowaniem osób
uczestniczących kaĪdego dnia w róĪnego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach,
konferencjach.
Stanowisko ekspozycyjne składa siĊ z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokoĞci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie
firmy i oferowanych przez nią wyrobów lub usług.
Wystawa znajduje siĊ pod stałą opieką pracowników OĞrodka Informacji Technicznej
CUTOB-PZITB, którzy wykładają na bieĪąco prospekty firmowe i udzielają, w miarĊ
potrzeb, szerszych informacji.
MiesiĊczny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zł + podatek VAT.
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ARTYKUŁY PROBLEMOWE
Wady programów funkcjonalno-uĪytkowych
Program funkcjonalno-uĪytkowy jest dokumentem wymaganym m.in.
w postĊpowaniu przetargowym jednostopniowym w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
W dokumencie tym Zamawiający, w sposób jak najbardziej szczegółowy, przedstawia
opis przedmiotu zamówienia tj., podając:
1. charakterystyczne parametry okreĞlające wielkoĞü obiektu lub zakres robót
budowlanych,
2. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia,
3. ogólne właĞciwoĞci funkcjonalno-uĪytkowe,
4. szczegółowe właĞciwoĞci funkcjonalno-uĪytkowe wyraĪone we wskaĨnikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO
9836:1997 „WłaĞciwoĞci uĪytkowe w budownictwie. OkreĞlenie wskaĨników
powierzchniowych i kubaturowych”, jeĪeli wymaga tego specyfika obiektu
budowlanego, w szczególnoĞci:
a) powierzchnie poszczególnych pomieszczeĔ wraz z okreĞleniem ich funkcji,
b) wskaĨniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaĨnik okreĞlający udział
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jeĞli nie są pochodną powierzchni uĪytkowej opisanych
wczeĞniej wskaĨników,
d) okreĞlenie wielkoĞci moĪliwych przekroczeĔ lub pomniejszenia przyjĊtych
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaĨników.
Zamawiający w PFU przedstawia równieĪ swoje wymagania z zakresu m.in.
przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji, wykoĔczenia,
zagospodarowania terenu, które to wymagania uzaleĪnione są od specyfiki obiektu
i obejmują cechy obiektu dotyczące rozwiązaĔ budowlano-konstrukcyjnych
i wskaĨników ekonomicznych oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
Obok czĊĞci opisowych PFU powinien zawieraü czĊĞü informacyjną, która
obejmuje:
1. dokumenty potwierdzające zgodnoĞü zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrĊbnych przepisów,
2. oĞwiadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomoĞcią na cele budowlane,
3. przepisy i normy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,
4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbĊdne do zaprojektowania robót
budowlanych, w szczególnoĞci;
a) kopiĊ mapy zasadniczej,
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wyniki badaĔ gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektów,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
d) inwentaryzacjĊ zieleni,
e) dane dotyczące zanieczyszczeĔ atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Ğrodowiska,
f)
pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciąĪliwoĞci,
g) inwentaryzacjĊ lub dokumentacjĊ obiektów budowlanych, jeĪeli podlegają one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeĔ
technologicznych, a takĪe wskazania zamawiającego dotyczące zachowania
urządzeĔ nadziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do
rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,
i)
dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem.
ZawartoĞü merytoryczna PFU wynika wprost z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĪytkowego.
Przepisy są jasne i czytelne lecz przygotowanie materiałów zgodnie z tymi
wymogami moĪe przysparzaü pewne trudnoĞci. ZagłĊbiając siĊ w temat
i uszczegóławiając opis przedmiotu zamówienia zawsze trzeba mieü na uwadze w jakim
celu sporządza siĊ PFU i czemu ma słuĪyü, jakie mogą wyniknąü konsekwencje
z wadliwoĞci jego opracowania.
W opisywanym przypadku PFU jest podstawą do złoĪenia oferty przez
wykonawców w postĊpowaniu przetargowym na „zaprojektuj i wybuduj”, w której to
ofercie przedstawiają termin wykonania zamówienia oraz wysokoĞü wynagrodzenia.
JeĪeli PFU bĊdzie wadliwie przygotowany poprzez zbyt ogólnikowy opis
przedmiotu zamówienia, nie poparty wstĊpnymi ekspertyzami i opiniami, moĪna
spodziewaü siĊ, Īe w postĊpowaniu spłyną oferty z duĪą róĪnicą wynagrodzeĔ.
Zamawiający moĪe otrzymaü oferty z wysokimi cenami w przypadku gdy
wykonawcy bĊdą ostroĪni, a doĞwiadczenie w realizacji podobnych inwestycji podyktuje
im koniecznoĞü przewidzenia ryzyka, szczególnie w przypadku robót remontowych lub
teĪ z niskimi, jeĪeli nie docenią oni zakresu zamówienia opisanego z niską
szczegółowoĞcią.
Najlepiej przedstawiü tą problematykĊ na kilku przykładach, które obrazują w jaki
sposób brak precyzji w opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym przez
zamawiającego, a takĪe pobieĪne zapoznanie siĊ wykonawców z tym dokumentem moĪe
wpłynąü na proces inwestycyjny i powstanie sporu pomiĊdzy stronami.
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Przykład 1
W opisie przedmiotu zamówienia załączonym do SIWZ, Zamawiający przedstawił
zakres opracowania: „Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przebudowa
i kompleksowy remont szkoły. Przebudowa budynku dotyczy zmiany układu
funkcjonalnego pomieszczeĔ na parterze a kompleksowy remont dotyczy wszystkich
pomieszczeĔ budynku (odnowienie Ğcian, sufitów, posadzek, wymiana stolarki) na
pierwszym i drugim piĊtrze, nie objĊtych przebudową na parterze.”
Po wykonaniu projektu wykonawca przystąpił do prac budowlanych. Przy pracach
malarskich na kondygnacjach nie objĊtych przebudową okazało siĊ, Īe tynki są bardzo
niskiej jakoĞci, które po nałoĪeniu farby zaczynają odspajaü siĊ od podłoĪa i odpadaü.
Wobec tego faktu wykonawca zmuszony został do usuniĊcia starych i połoĪenia nowych
tynków. Uznając, Īe roboty te wykraczają poza zakres zamówienia poniewaĪ w PFU
zamawiający nie podkreĞlił koniecznoĞci skucia starych tynków, zaĪądał od
zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.
W efekcie powstał spór, który moĪna rozstrzygnąü jedynie poprzez analizĊ
w sposób literalny zapisów PFU.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe Zamawiający posłuĪył siĊ zwrotem „kompleksowy remont”.
Kompleksowy, co oznacza obejmujący całoĞü elementów, a nie tylko ich fragment. Dalej
uĪywa zwrotu „odnowienie” co wg słownika synonimów jĊzyka polskiego oznacza
renowacjĊ, restauracjĊ, regeneracjĊ, remont, rekonstrukcje. Tak wiĊc Zamawiający uĪył
synonimu do słowa remont.
Z kolei remont wg art.3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz.U. 1994
Nr 89, poz. 414) oznacza „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieĪącej konserwacji, przy czym dopuszcza siĊ stosowanie wyrobów budowlanych innych
niĪ uĪyto w stanie pierwotnym”.
Odnosząc to sformułowanie do „odnowienia Ğcian” naleĪy przyjąü, Īe
wyremontowane (odnowione) Ğciany powinny mieü wygląd nowych Ğcian (mają
wyglądaü jakby były zrobione od nowa). Biorąc powyĪsze pod uwagĊ trudno sobie
wyobraziü odnowienie Ğcian polegające na pomalowaniu odpadających tynków.
Kontynuując dalej, zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie oczekiwał
odnowienia tynków ale traktował to zagadnienie szerzej oczekując odnowienia Ğcian na
co, w przypadku wiĊkszych zniszczeĔ, moĪe składaü siĊ szereg czynnoĞci. Zamawiający
nie bĊdący biurem projektów ani wykonawcą robót budowlanych, powierzył zakres
wykonania prac projektowych i robót budowlanych wyspecjalizowanej jednostce.
Zadaniem jej, w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ryczałtowego, była:
• dokładna ocena techniczna remontowanych elementów i ustalenie czy m.in.
tynki naleĪy zdjąü czy teĪ nie i w której czĊĞci, dalej
• sporządzenie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, po czym
• wykonanie na ich podstawie robót remontowych.
Tymczasem wykonawca uznał, Īe odnowienie Ğcian (synonim remont) to jedynie
naprawa pĊkniĊü, uzupełnienie nieduĪych ubytków tynków oraz gipsowanie i malowanie
Ğcian.
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Takie stwierdzenie jest nieuprawnione i niepodbudowane Īadnym argumentem.
Tymczasem w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 4-01 stanowiącym podstawĊ
kalkulacji budowlanych robót remontowych moĪna znaleĨü informacje na czym poleją
prace remontowe. Nadmieniü naleĪy, Īe podobnie jak i inne KNR-y, nie jest on
katalogiem obligatoryjnym lecz z braku innych podstaw stosowanym nadal
w kalkulacjach kosztorysowych. W punkcie 4 - Zasady przedmiarowania do rozdziału 07
- Roboty tynkowe, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
przewiduje w ramach prowadzenia prac remontowych moĪliwoĞü odbicia
i wykonania tynków na całych powierzchniach Ğcian. Tak wiĊc remont Ğcian
polegający na ich odnowieniu naleĪy widzieü w szerszym aspekcie, a nie tylko
w ograniczonym do naprawy pĊkniĊü, uzupełnienia nieduĪych ubytków oraz
gipsowania i malowania Ğcian.
Po analizie zastosowanych w postĊpowaniu pojĊü, w kontynuacji dalszych
rozwaĪaĔ naleĪy odnieĞü siĊ do strony prawnej zagadnienia.
Wizja lokalna pozwalająca oceniü ogólny stan obiektu oraz wiedza dotycząca roku
budowy obiektu (połowa lat 70 XX w.), ĞwiadomoĞü kilkudziesiĊcioletniego okresu
uĪytkowania obiektu, ĞwiadomoĞü niskiej jakoĞci materiałów budowlanych oraz niskiego
poziomu usług budowlanych z tamtego okresu, ĞwiadomoĞü istnienia przestarzałych
rozwiązaĔ funkcjonalnych i technicznych, które miały byü, w trakcie realizacji
zamówienia, dostosowane do obowiązujących przepisów to elementy na podstawie
których Wykonawca mógł wyrobiü sobie pogląd co do ryzyka związanego
z przystąpieniem do postĊpowania przetargowego, oszacowaniem ceny i wykonaniem
przedmiotu zamówienia. Stwierdzenie to dotyczy równieĪ remontu Ğcian. Warto w tym
miejscu zauwaĪyü, Īe pozostali wykonawcy ocenili ryzyko na wyĪszych poziomach niĪ
wybrana firma.
Nadmieniü naleĪy, Īe prawdopodobnie nic nie stało na przeszkodzie w ponownej
wizji lokalnej, gdyby którykolwiek z oferentów wystąpił z taką propozycją czy teĪ w
złoĪeniu dodatkowych pytaĔ zamawiającemu przed ostatecznym sformułowaniem oferty.
Wykonawca nie skorzystał z takich moĪliwoĞci uznając, Īe wiedza którą posiada
wystarczy do sporządzenia oferty. Dał temu wyraz w zawartej umowie w której
stwierdził, Īe „uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieü
wpływ na okreĞlenie ryzyk związanych z realizacją inwestycji oraz na prawidłowe
ustalenie zakresu prac i wysokoĞci wynagrodzenia. Ponadto oĞwiadczył , Īe zapoznał siĊ
szczegółowo ze wszystkimi załoĪeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez
Zamawiającego. W/w informacje i dokumenty okreĞlają przedmiot niniejszej umowy
w sposób wystarczający i gwarantujących jej wykonanie w całoĞci bez koniecznoĞci
uzupełnieĔ i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.”
W kolejnym paragrafie umowy potwierdził, Īe „roboty konieczne do wykonania
celem właĞciwego zrealizowania przedmiotu umowy, a nie przewidziane w dokumentacji
projektowej opracowanej przez WykonawcĊ, zostaną wykonane w ramach kwoty
ryczałtowej, o której mowa w ust.1.”
Wobec faktu odwarstwiania siĊ tynków od Ğcian, odbicie tynków
bezapelacyjnie było czynnoĞcią konieczną dla właĞciwego zrealizowania przedmiotu
umowy polegającego na remoncie (remont to synonim odnowienia) Ğcian i bez

44

Informator Budowlany 1/2018

wzglĊdu na to czy Wykonawca uwzglĊdnił te roboty w dokumentacji projektowej
czy teĪ nie, powinny byü wykonane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o czym
stanowią przytoczone wyĪej postanowienia umowy.
Przykład 2
W PFU zamawiający podał, Īe w remontowanym obiekcie mają byü wykonane
tynki III kategorii. Wykonawca, jak twierdzi, wykonał tynki IV kategorii poniewaĪ były
w tak złym stanie, Īe naleĪało je wzmocniü. Z tego tytułu domaga siĊ dodatkowego
wynagrodzenia.
To zagadnienie jest bardziej złoĪone niĪ by siĊ wydawało i wymaga krótkiego
wprowadzenia.
• Kategorie tynków, m.in. III i IV wynikały z normy PN-70/B-10100, która została
wycofana. Wycofanie tej normy było koniecznoĞcią, poniewaĪ po blisko 50 -latach
od jej wydania technologie tynkarskie gruntownie siĊ zmieniły.
• Zamawiający opisał tynki posługując siĊ starą nomenklaturą: tynk III kat. - wg
normy był to tynk trójwarstwowy zatarty packą na ostro.
• Wykonawca posłuĪył siĊ równieĪ starą nomenklaturą: tynk IV kat. - wg normy był
to tynk trójwarstwowy gładko zatarty packą.
• Wg normy tynk kat. III od IV róĪnił siĊ tylko i wyłącznie wykoĔczeniem ostatniej
warstwy, które to wykoĔczenie absolutnie nie wpływa na poprawĊ stanu
technicznego Ğciany jak sugerował wykonawca, a stanowi jedynie element jej
wykoĔczenia.
• Wykonawca, jak twierdził wykonał tynk IV kategorii. Jest to niemoĪliwe wobec
faktu, Īe tynk IV kategorii był tynkiem trójwarstwowym wg wycofanej juĪ normy,
a Wykonawca zastosował nowoczesny tynk gipsowy maszynowy lekki (Baumit
Ratio Glatt L), który kładzie siĊ najczĊĞciej jednowarstwowo. Do tynków
maszynowych wykonywanych wg nowych technologii wycofana norma nie ma
Īadnego odniesienia.
Reasumując, Wykonawca w miejsce tynku kat. III wg starej nomenklatury wykonał
tynk jednowarstwowy, gipsowy maszynowy lekki, który nie podlega „kategoryzacji” wg
zdezaktualizowanej normy PN-70/B-10100. Zastosowanie tego rodzaju tynku było
koniecznoĞcią, poniewaĪ obecnie nie stosuje siĊ generalnie tynków w standardach lat
70-tych. Tynki gipsowe maszynowe są powszechnie stosowane z uwagi na łatwoĞü
aplikacji, mniejszą pracochłonnoĞü, wiĊkszy komfort przy nakładaniu, mniejsze koszty,
wyĪszą jakoĞü wierzchniej warstwy. Tak wiĊc wykonanie takiego tynku generuje
oszczĊdnoĞü dla Wykonawcy a nie podwyĪszenie kosztów. Biorąc powyĪsze pod uwagĊ
Wykonawca nie moĪe domagaü siĊ Īadnej dopłaty z tego tytułu. Nawet przy załoĪeniu, Īe
z jakiegokolwiek powodu Wykonawca wykonałby trójwarstwowy tynk IV kat. w starej
technologii to nadal roszczenie jest bezzasadne - nie było powodu wykonywania tynku
IV kat. poniewaĪ zmiana kategorii z III na IV w Īadnym razie nie przyczyniłaby siĊ do
wzmocnienia Ğciany.
Przykład 3
W PFU zamawiający przestawił schematy układu funkcjonalnego zastrzegając, Īe
stanowią one cyt. „koncepcjĊ przykładową słuĪącą do wstĊpnego okreĞlenia zakresu prac
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projektowych i budowlanych. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie własnego
autorskiego projektu na podstawie wskazówek zamieszczonych w załącznikach do umowy,
a który spełni oczekiwania Zamawiającego”.
Tak wiĊc Wykonawca podjął siĊ zaprojektowania i realizacji robót
budowlanych mając ĞwiadomoĞü, Īe Zamawiający pozostawił Wykonawcy swobodĊ
w projektowaniu a schematy to jedynie wyjĞciowa propozycja.
Jak wynika z ogłoszenia, załączona do PFU koncepcja była przykładowa
i Wykonawca musiał siĊ liczyü z koniecznoĞcią jej dostosowania do obowiązujących
przepisów oraz wynikających z nich wskaĨników powierzchniowych, kubaturowych itd.,
a co za tym idzie, ze zmianami w wyjĞciowych schematach.
Musiał mieü równieĪ na uwadze, Īe Zamawiający bĊdzie czynił ewentualne korekty
podczas procesu projektowania, bowiem naturalnym jest czynne uczestnictwo
Zamawiającego w projektowaniu. Zadanie wykonywane jest bowiem dla niego i to on
bĊdzie korzystał z niego przez dłuĪszy okres. Potwierdzeniem tego stanowiska jest
paragraf umowy stanowiący, Īe wykonawca zobowiązany jest do organizowania na
bieĪąco konsultacji roboczych z zamawiającym w celu uĞciĞlenia przyjĊtych rozwiązaĔ
projektowych.
Ten zapis Ğwiadczy jednoznacznie, Īe wykonawca miał ĞwiadomoĞü koniecznoĞci
dostosowywania rozwiązaĔ projektowych do potrzeb zamawiającego.
Poza tym zamawiający w umowie zastrzegł sobie prawo do akceptacji ostatecznej
wersji projektu budowlanego i ingerencji w rozwiązania projektowe w postaci pisemnych
uwag, na podstawie których wykonawca miał dokonywaü ewentualnych poprawek.
Podobne zagadnienie było tematem analizy prowadzonej przez Sąd OkrĊgowy
w Olsztynie I Wydział Cywilny - sygn.. akt: I C 323/ 14 - cyt. „OczywiĞcie przy realizacji
inwestycji w modelu „zaprojektuj i wybuduj” program funkcjonalno - uĪytkowy nie moĪe
byü utoĪsamiany z projektem budowlanym, a stanowi jedynie wstĊp do jego opracowania
przez wykonawcĊ. (...) Dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawcĊ
pozwoli w sposób ostateczny i wiąĪący dookreĞliü wszystkie parametry techniczne obiektu
i zweryfikowaü poprawnoĞü załoĪeĔ przyjĊtych w programie funkcjonalno - uĪytkowym.
Oznacza to, Īe niekiedy moĪe powstaü potrzeba dokonania korekty parametrów
przyjĊtych w programie funkcjonalno - uĪytkowym. Odmiennie bowiem niĪ w przypadku
robót budowlanych prowadzonych na podstawie projektu budowlanego, w zamówieniu
realizowanym w modelu „zaprojektuj i wybuduj” to na wykonawcy ciąĪy
odpowiedzialnoĞü wzglĊdem zamawiającego za osiągniĊcie efektu koĔcowego w postaci
wybudowania obiektu spełniającego wymogi zamawiającego opisane w programie
funkcjonalno - uĪytkowym”.
Reasumując, w wyniku procesu projektowania z zachowaniem obowiązujących
przepisów i wymogów moĪe dojĞü do zmiany załoĪonych przez zamawiającego
parametrów wielkoĞciowych prowadzących do zmiany schematów.
Tymczasem wykonawca potraktował schematy załączone do PFU jako
bezwzglĊdnie obowiązujące przy kalkulowaniu wynagrodzenia za wykonanie robót
budowlanych. Po zakoĔczeniu robót rozliczył Ğciany „nadmiarowe” w stosunku do
wyjĞciowego schematu, jak gdyby podjął siĊ wykonania robót z wynagrodzeniem
kosztorysowym a nie ryczałtowym.
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Przykład 4
Jednym z podstawowych załoĪeĔ związanych z przebudową i remontem urzĊdu
było dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, co wielokrotnie podkreĞlał
zamawiający w ogłoszeniu o postĊpowaniu przetargowym. W związku z tym, urząd jest
obiektem uĪytecznoĞci publicznej przebudowa musiała uwzglĊdniaü moĪliwoĞü
korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.
Wiedział o tym zamawiający i w PFU przewidział montaĪ platformy lub pochylni
dla osób niepełnosprawnych. Ten nowy element budowlany musiał byü funkcjonalnie
powiązany ze schodami zewnĊtrznymi, a konkretnie ze spocznikiem. W procesie
projektowania Zamawiający podjął decyzjĊ o zmniejszeniu (zwĊĪeniu) spocznika
schodów w celu dostosowania ich dla korzystania przez osoby niepełnosprawne
wysiadające z podnoĞnika, co zostało wpisane do protokołu ze spotkania zamawiającego
z wykonawcą.
Fakt ten został wykorzystany przez wykonawcĊ, który stwierdził, Īe
w przedmiotowym przypadku była to decyzja inwestora prowadząca do powstania robót
zamiennych.
Argument, który został podniesiony przez wykonawcĊ dotyczący zmiany wymiarów
spocznika i przedstawienie protokołu ze spotkania jako dowodu działa, naszym zdaniem
na rzecz zamawiającego i potwierdza, Īe zwĊĪenie spocznika podyktowane było
dostosowaniem jego dla korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dlatego teĪ roboty te
nie mogą byü potraktowane jako roboty zamienne lecz roboty objĊte zamówieniem
z wynagrodzeniem ryczałtowym poniewaĪ załoĪeniem zamawiającego przedstawionym
w PFU było dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, równieĪ zakresie
korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.
Ponadto, schody zewnĊtrzne sprzed rozpoczĊcia robót budowlanych były w bardzo
złym stanie wskazującym na koniecznoĞü gruntownego remontu, o czym Ğwiadczą
zdjĊcia z wizji lokalnej. Ten fakt jest jednak drugorzĊdny wobec koniecznoĞci
przebudowy schodów pod kątem obowiązujących przepisów.
Przykład 5
Zamawiający w PFU podał, Īe gruntownej przebudowie w budynku
11-kondygnacyjnym bĊdącym budynkiem uĪytecznoĞci publicznej ma podlegaü instalacja
hydrantowa, oczywiĞcie z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Nie zaznaczył
jednak, Īe konieczne bĊdzie wybudowanie zbiornika ppoĪ. Ten fakt wykorzystał
wykonawca i wystąpił z wnioskiem o dodatkową zapłatĊ.
Po analizie dokumentów, naszym zdaniem koszty wykonania zbiornika
przeciwpoĪarowego objĊte są ryczałtem za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podobnie jak koszty robót towarzyszących z tym związanych i nie stanowią robót
dodatkowych. W Ğwietle obowiązujących przepisów przeciwpoĪarowych, o czym
piszemy poniĪej, wykonawca powinien mieü ĞwiadomoĞü koniecznoĞci wybudowania
zbiornika przeciwpoĪarowego.
Problematyka ochrony przeciwpoĪarowej uregulowana jest przede wszystkim przez
dwa rozporządzenia:
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•

Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoĪarowego zaopatrzenia w wodĊ oraz dróg poĪarowych,
• Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoĪarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (załącznik nr 7).
Pierwsze z nich odnosi siĊ m.in. do koniecznoĞci zapewnienia dla budynków
uĪytecznoĞci publicznej wody dla celów przeciwpoĪarowych.
Wg par. 4, ust.4 wodĊ do celów poĪarowych w wymaganej iloĞci powinna zapewniü
sieü wodociągowa, a w przypadku braku moĪliwoĞci przeciwpoĪarowy zbiornik wodny
spełniający wymagania Polskiej Normy
Drugie natomiast rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 potwierdza w par. 24 ust.1.
Ĩródła zasilania w wodĊ dla celów p.poĪ tj. zasilanie z zewnĊtrznej sieci wodociągowej
lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody dla celów przeciwpoĪarowych.
Kluczowym jednak przepisem jest par. 24.ust.2. wymienionego
rozporządzenia, który stanowi, Īe „do zasilania w wodĊ instalacji wodociągowej
przeciwpoĪarowej w budynkach wysokich i wysokoĞciowych powinien byü
zapewniony zapas wody zgromadzony o łącznej pojemnoĞci nie mniejszej niĪ 100 m3
w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony wyłącznie do tego celu.”
Zapis ten podaje w sposób jednoznaczny, Īe w remontowanym obiekcie, który
to obiekt naleĪy do budynków wysokich (11 piĊter) powinien byü wybudowany
zbiornik przeciwpoĪarowy.
DoĞwiadczony wykonawca przystĊpujący do postĊpowania przetargowego na tak
duĪą inwestycjĊ jak przebudowa i remont budynku naleĪącego do budynków wysokich,
powinien orientowaü siĊ, Īe wybudowanie zbiornika p.poĪ jest koniecznym elementem
przebudowy.
Wobec powyĪszego całkowicie nieuprawnionym jest stanowisko wykonawcy,
który stwierdził, Īe „wykonawca nie mógł przewidzieü koniecznoĞci wykonania
zbiornika przeciwpoĪarowego”.
Wykonawca nie tylko, Īe powinien przewidzieü wykonanie zbiornika lecz
powinien wiedzieü, Īe w budynkach wysokich budowa takiego zbiornika jest
wymagana przepisami.
Kontynuując, w związku z tym, Īe instalacja hydrantowa miała byü
wymieniona zgodnie z PFU a zbiornik przeciwpoĪarowy jest obowiązkowo
wymagany w budynkach wysokich, to w konsekwencji koszty wszystkich robót
towarzyszących wybudowaniu zbiornika teĪ objĊte są ryczałtem tj. zabezpieczenie
Ğcian, przestawienie otworów, wykonanie płyty posadzkowej, zabezpieczenie stropu.
mgr inĪ. Renata Niemczyk
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Problematyka kosztorysowania
w umowach o roboty budowlane
O umowach o roboty budowlane napisano juĪ wiele ksiąĪek, poradników
i artykułów z mniej lub bardziej rozbudowanymi wzorami, rozpowszechnianych
w postaci drukowanej i elektronicznej, prezentowanych nawet na powszechnie
dostĊpnych portalach internetowych. Pomimo jednak tak wielu Ĩródeł informacji
w sądach toczy siĊ szereg spornych spraw, których Ĩródło naleĪy upatrywaü właĞnie
w wadliwie zawartych umowach pomiĊdzy stronami procesu inwestycyjnego.
Po latach praktyki w kosztorysowaniu i sporządzaniu opinii na temat rozliczania
wykonanych robót budowlanych stwierdzam, Īe sporządzenie dobrej umowy jest sztuką,
przy której nie wystarczy legitymowaü siĊ tylko znajomoĞcią wiedzy prawniczej.
NiezbĊdna jest równieĪ wiedza z zakresu ekonomii, budownictwa, a przede wszystkim
kosztorysowania robót budowlanych. Ten ostatni obszar niedoceniany przez polskich
prawników, pozostawiony bez patronatu ministerstwa któremu podlega budownictwo,
pozornie zmarginalizowany przez formĊ wynagrodzenia ryczałtowego czĊsto jest
przyczyną konfliktów pomiĊdzy inwestorem a wykonawcą.
Przy braku znajomoĞci metod i podstaw kosztorysowania, realiów toczącego siĊ
procesu inwestycyjnego, doĞwiadczenia w prowadzeniu robót budowlanych, a równieĪ
braku znajomoĞci podstaw psychologii, nawet najsprawniejszy prawnik nie jest w stanie
opracowaü dobrej umowy o roboty budowlane.
PoniĪej kilka, wybranych spostrzeĪeĔ, które powinno siĊ mieü na uwadze przy
opracowywaniu umowy o roboty budowlane.
SWOBODA W KREOWANIU UMÓW
Zgodnie z art. 3531 strony procesu inwestycyjnego mogą „ułoĪyü stosunek prawny
według swego uznania, byleby jego treĞü lub cel nie sprzeciwiały siĊ właĞciwoĞci
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współĪycia społecznego”. Oznacza to
w praktyce, Īe kaĪda umowa, równieĪ o roboty budowlane powinna byü indywidualnie
redagowana, w zaleĪnoĞci od istniejących warunków i potrzeb stron lecz nie wbrew
prawu czy zasadom współĪycia społecznego, co w terminologii prawniczej oznacza
minimum powszechnie przyjmowanych zasad poprawnoĞci i uczciwoĞci w relacjach
z innymi osobami. Jest to zwrot niedookreĞlony, odwołujący siĊ do elementów porządku
prawnego poprzez wskazanie norm pozaprawnych.
Inaczej umowa bĊdzie konstruowana przykładowo, w przemyĞle, rolnictwie,
budownictwie gdzie produkty finalne są zróĪnicowane a realia wykonania zaciągniĊtego
zobowiązania kaĪdorazowo inne, odmiennie gdy Ĩródłem finansowania bĊdą Ğrodki
publiczne lub prywatne, inaczej gdy przedmiotem umowy bĊdzie wykonanie
wielobranĪowej, długoletniej inwestycji, inaczej gdy niewielkiego zakresu robót
budowlanych w krótkim okresie czasu. Czynników wpływających na wzajemne relacje
pomiĊdzy stronami jest duĪo i to one powodują koniecznoĞü zindywidualizowanego
podejĞcia i właĞciwego ich uregulowania.
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Za kaĪdym jednak razem autorzy umowy powinni znaü uwarunkowania
wystĊpujące na obszarze w którym realizowane bĊdą postanowienia umowne.
W przypadku umów o roboty budowlane jej twórcy powinni dysponowaü wiedzą
o procedurach stosowanych w budownictwie, dokumentach niezbĊdnych przy realizacji
inwestycji, prawach i obowiązkach stron, stosowanych w budownictwie zasadach
rozliczeĔ i formach wynagradzania za roboty budowlane.
UMOWY A KOSZTORYSOWANIE
W sposób odmienny strony spisują umowĊ w przypadku gdy zdecydują siĊ na
formĊ wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót budowlanych, tj. okreĞlą z góry
naleĪną kwotĊ pieniĊĪną za wykonanie zobowiązania - bez rozliczania poszczególnych
kosztów (art. 632 Kodeksu Cywilnego), lub teĪ na formĊ wynagrodzenia kosztorysowego
w oparciu o przyjĊte przez strony podstawy do jego ustalenia (art. 628 KC).
W drugim przypadku strony w umowie muszą odwołaü siĊ do metod i podstaw
kalkulacji, co teĪ z lepszym czy gorszym skutkiem czynią. Natomiast zachodzi pytanie
czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym, gdy strony umówiły siĊ na konkretną kwotĊ strony
muszą zagłĊbiaü siĊ w szczegóły kosztorysowania? Praktyka pokazuje, Īe jest to
nieuniknione.
Strony powinny byü przygotowane na pojawienie siĊ w czasie trwania budowy
okolicznoĞci, które mogą spowodowaü zmianĊ zakresu zamówienia. Zamówienie na
roboty budowlane ma bowiem szczególny, zindywidualizowany charakter poprzez
opisanie jego przedmiotu za pomocą dokumentacji projektowej sporządzanej
kaĪdorazowo na uĪytek konkretnego zamawiającego i konkretnej inwestycji. JakoĞü tego
opracowania weryfikowana jest praktycznie w trakcie realizacji inwestycji, juĪ po
zawarciu umowy.
JeĪeli okaĪe siĊ, Īe wykonawca bĊdzie musiał zrealizowaü roboty dodatkowe
nieprzewidziane dokumentacją projektową a których koniecznoĞü wykonania
spowodowana została z róĪnych przyczyn, np. na skutek nieĞcisłoĞci lub błĊdów
w rozwiązaniach projektowych czy teĪ na skutek zmian wprowadzanych przez
projektanta i inwestora, zapisy umowne powinny regulowaü sposób rozliczenia nowego
zakresu robót. I tutaj najbardziej czytelnym sposobem jest kalkulacja kosztorysowa.
Dlatego teĪ, autor czy autorzy umowy powinni dysponowaü wiedzą o metodach
i podstawach kalkulacji robót budowlanych oraz Ĩródłach informacji niezbĊdnych
w kosztorysowaniu na obszarze budownictwa, by móc zabezpieczyü interesy obu stron.
SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT
MoĪna widzieü róĪne rozwiązania dotyczące sposobu rozliczenia robót zarówno
przy zawarciu umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym, jak i z wynagrodzeniem
ryczałtowym dla robót, które bĊdą konieczne do wykonania, a które nie zostały
przewidziane dokumentacją projektową.
Jednym z nich jest rozliczenie w oparciu o ceny jednostkowe robót, których
Ĩródłem jest kosztorys ofertowy, jeĪeli takowy oczywiĞcie był złoĪony. Sposób ten jest
skuteczny w przypadku, gdy kosztorys ofertowy był sporządzony w duĪym stopniu
szczegółowoĞci i dla róĪnorodnego zakresu robót, co umoĪliwiałoby wybór cen
jednostkowych dla rozliczenia nowych robót.

50

Informator Budowlany 1/2018

Kolejnym sposobem, który moĪe byü brany pod uwagĊ, to przyjĊcie kalkulacji
uproszczonej w oparciu o ceny jednostkowe robót publikowane przez firmy badające
rynek pod katem cen i kosztów w budownictwie, tj. np. przez firmĊ ORGBUD-SERWIS.
Mankamentem jednak takiego rozwiązania jest ograniczony zakres dostĊpnego wyboru
cen.
NastĊpną moĪliwoĞcią moĪe byü kalkulacja szczegółowa sporządzona w oparciu
o katalogi nakładów rzeczowych, popularnie zwanymi KNR-ami oraz w oparciu o ceny
czynników produkcji, tj. ceny materiałów, koszty pracy sprzĊtu, kosztorysowe stawki
robocizny oraz wskaĨniki narzutów kosztów poĞrednich i zysku. Taka informacja jednak
jest zbyt ogólnikowa i celem unikniĊcia sporu, wybór podstaw rzeczowych i cenowych
musi byü jak najbardziej doprecyzowany.
PODSTAWY RZECZOWE
Na rynku dostĊpnych jest kilkaset katalogów nakładów rzeczowych, poĞwiĊconych
róĪnym branĪom i opracowanych pod egidą róĪnych ministerstw. WiĊkszoĞü z nich
powstawała w latach 80-tych XX w., jeszcze przed przemianami ustrojowymi, kiedy
kosztorysowanie regulowane było w sposób urzĊdowy. Od tamtej pory, za sprawą ustawy
o cenach status tych katalogów siĊ diametralnie siĊ zmienił. Katalogi ministerialne, które
były niegdyĞ w randze katalogów obligatoryjnych, obecnie stosowane są na zasadzie
swobodnego wyboru przez strony procesu inwestycyjnego. Zniesienie patronatu
urzĊdowego nad bazą normatywną spowodowało, Īe przestały one byü uaktualniane
i w efekcie dotyczą one technologii, materiałów i organizacji robót odmiennych od
stosowanych obecnie.
Na rynku są teĪ i nowsze katalogi, tworzone w ramach działalnoĞci prowadzonej
przez jednostki prywatne działające na obszarze kosztorysowania. Niestety, są one
wybiórcze, dotyczą ĞciĞle okreĞlonych rodzajów robót i są przewaĪnie opracowywane na
zlecenie producentów materiałów budowlanych.
W tej szerokiej bazie katalogowej moĪna znaleĨü normatywy o mocno
zróĪnicowanych nakładach dotyczące tej samej lub podobnej roboty. Przykładowo w
KNR 13-12 pt. opracowanym przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki pt. „Roboty
budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych” znajdują siĊ
nakłady związane z rozbiórką konstrukcji murowych, betonowych i Īelbetowych oraz
drewnianych i metalowych, podobnie jak w KNR 4-04 opracowanym przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. „Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
budynków i budowli”.
Innym przykładem moĪe byü ułoĪenie wodociągu z rur PVC. Z tego zakresu jest do
wyboru KNR 2-15 pt. „Instalacje wewnĊtrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe
i centralnego ogrzewania”, KNNR 4 pt. „Instalacje sanitarne i sieci zewnĊtrzne”, KNR
0-13 pt. „Instalacje wewnĊtrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych”.
OczywiĞcie wskazówką przy doborze normatywu jak najbardziej odpowiadającego
wykonywanej robocie są informacje podane we wstĊpach do katalogów i poszczególnych
rozdziałów, oraz w wykazach czynnoĞci, lecz jak pokazuje praktyka, nie zawsze są one
wystarczającym argumentem w sytuacji konfliktowej pomiĊdzy stronami. Dlatego teĪ
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warto zadecydowaü o wyborze katalogu w odpowiednim czasie, tj. przy zawieraniu
umowy, przed rozpoczĊciem robót, a nie po ich wykonaniu.
ZauwaĪyü naleĪy, Īe katalogi nakładów rzeczowych które stanowią, pomimo
wczeĞniej wskazanych ułomnoĞci, podstawĊ kosztorysowania szczegółowego zakładają
normatywy dla robót wykonywanych w warunkach przeciĊtnych, przy stosowaniu
przeciĊtnej organizacji pracy.
Stąd teĪ, jeĪeli roboty wykonywane są w warunkach niestandardowych np. na
terenie czynnego zakładu pracy, gdy produkcja jest w toku, funkcjonują słuĪby ochrony,
odbywa siĊ transport (dowoĪone są surowce do produkcji, wywoĪone wyroby) lub teĪ
gdy roboty prowadzone są w warunkach zmianowych z uwagi na termin zakoĔczenia
robót albo wymagają szczególnej organizacji z uwagi m.in. na brak składowisk
przyobiektowych i koniecznoĞü „montaĪu z kół”, strony powinny przewidzieü w umowie
współczynniki zwiĊkszające bądĨ teĪ dodatki z tytułu utrudnieĔ pozwalające na
podniesienie wynagrodzenia. JeĪeli, z róĪnych przyczyn strony nie podejmą takiej
decyzji, dodatkowe koszty mogą byü zrekompensowane takim doborem innych podstaw
cenowych, które je pokryją.
PODSTAWY CENOWE
Kolejnymi, istotnymi elementami, o którym naleĪy pamiĊtaü przy uzgadnianiu
podstaw kalkulacji metodą szczegółową są ceny i ich Ĩródła. Strony mogą przyjąü
rozwiązanie polegające na rozliczeniu robót w oparciu o ceny materiałów wynikające
z faktur zakupowych wykonawcy lub w oparciu o publikowane czy dostĊpne w formie
elektronicznej ceny materiałów przeznaczone do kosztorysowania. Jednostek autorskich
takich cen jest kilka - jest to m.in. ORGBUD-SERWIS, PROMOCJA, ATHENASOFT.
JeĪeli strony zdecydują siĊ na konkretne Ĩródło informacji muszą mieü jeszcze
ĞwiadomoĞü formy w jakiej wyĪej wymienione firmy prezentują ceny, celem dalszego
uszczegółowienia informacji. Przykładowo firma ORGBUD-SERWIS przedstawia ceny
zakupu materiałów w poziomie cen Ğrednich, minimalnych i maksymalnych oraz ceny
nabycia materiałów tj. łącznie z kosztami zakupu w poziomie cen Ğrednich i minimalnych
(minimalne ceny nabycia nie są prezentowane przez inne firmy), co znacznie ułatwia
kalkulacje.
Z reguły strony umawiają siĊ na stosowanie Ğrednich cen nabycia ale nierzadko
decydują siĊ równieĪ na minimalne ceny nabycia. To drugie rozwiązanie przyjmowane
jest z uwagi na istniejącą aktualnie duĪą konkurencyjnoĞü wĞród producentów materiałów
budowlanych, którzy chcąc pozyskaü odbiorców udzielają wykonawcom daleko idących
indywidualnych rabatów. W efekcie wykonawca pozyskuje materiał w cenach, które
mogą oscylowaü wokół notowaĔ minimalnych.
Ponadto wystąpienie robót dodatkowych jest, zdaniem inwestorów korzystnym dla
wykonawcy czynnikiem poszerzającym front robót, co przemawia za rozliczeniem ich
w oparciu o ceny minimalne. Inaczej mówiąc zastosowanie niĪszych cen ma równowaĪyü
bezkosztowe pozyskanie przez wykonawcĊ dodatkowych robót.
Uregulowania w umowie wymagają równieĪ informacje dotyczące cen sprzĊtu
- w kalkulacji kosztorysowej strony mogą przyjąü ceny najmu sprzĊtu z odrĊbną
kalkulacją kosztów jednorazowych, wzglĊdnie ceny pracy sprzĊtu (ceny najmu
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z uwzglĊdnieniem kosztów jednorazowych) w okreĞlonym poziomie cenowym. Tutaj
równieĪ naleĪy dodaü, Īe firma ORGBUD-SERWIS jako jedyna podaje ceny pracy
sprzĊtu w szerszym aspekcie tj. w poziomie cen minimalnych, Ğrednich i maksymalnych.
Kolejnym elementem z zakresu podstaw cenowych wymagającym
uszczegółowienia jest przyjĊcie przez strony do rozliczeĔ kosztorysowej stawki
robocizny. Mogą to byü stawki w przekroju ogólnokrajowym, województw lub miast,
w poziomie stawek Ğrednich, minimalnych, maksymalnych, dodatkowo zróĪnicowane
w zaleĪnoĞci od branĪy budowlanej.
Podobnie uszczegółowienia wymagają narzut kosztów poĞrednich i zysku.
PRZYKŁADY NIEFORTUNNYCH UZGODNIEē W UMOWACH
Celem zobrazowania podjĊtej tematyki, poniĪej przytaczamy kilka przykładów
wyjĊtych z praktyki.
1. Strony umówiły siĊ, Īe wykonanie robót budowlanych zostanie rozliczone
kosztorysem powykonawczym w oparciu o m.in. KNR 2-02 oraz Ğrednie ceny
nabycia z systemu Sekocenbud, tzn. w oparciu o ceny zakupu powiĊkszone o koszty
zakupu. JednakĪe ceny mieszanek mineralno - asfaltowych prezentowane są przez
wydawcĊ bez kosztów zakupu, poniewaĪ wyszedł on z załoĪenia, o czym pisze we
wstĊpie do wydawnictwa, Īe przy duĪych inwestycjach drogowych wytwórnie
mieszanek znajdują siĊ zwykle w pobliĪu frontu robót, na placu budowy W związku
z tym transport mieszanki jest traktowany i rozliczany zazwyczaj w kosztorysach
jako transport technologiczny. JeĪeli natomiast dowóz mieszanki odbywa siĊ
z miejsca zlokalizowanego poza terenem budowy to jego dowóz powinien byü
skalkulowany indywidualnie, jako transport zewnĊtrzny. W omawianym przypadku
zaszła koniecznoĞü dowozu mieszanki spoza placu budowy w związku z czym
wykonawca sporządził indywidualną kalkulacjĊ, która nie została przyjĊta przez
inwestora, poniewaĪ taka sytuacja nie została przewidziana w umowie.
2. W innym przypadku strony uzgodniły rozliczenie kosztorysem powykonawczym
przy zastosowaniu minimalnej stawki robocizny kosztorysowej do robót
budowlanych prezentowanej w notowaniach firmy ORGBUD-SERWIS. Strony
jednak nie uszczegółowiły, czy ma to byü minimalna stawka w przekroju
ogólnokrajowym czy teĪ notowana dla miasta Warszawy. RóĪnica pomiĊdzy
stawkami była na tyle znacząca, Īe strony weszły w konflikt, który rozstrzygnął
dopiero sąd.
3. Strony uzgodniły Ĩródło i poziom cen materiałów. Pozostałe czynniki cenotwórcze
miały byü okreĞlone w oparciu o „minimalne koszty pracy” wg systemu
Sekocenbud. Na etapie rozliczeĔ strony stwierdziły brak w umowie o roboty
budowlane definicji kosztów pracy, oraz brak takiej nomenklatury
w kosztorysowaniu robót budowlanych. W związku z powyĪszym Inwestor uznał,
Īe stawka robocizny kosztorysowej powinna byü przyjĊta w poziomie stawek
minimalnych dla przekroju krajowego, podobnie wskaĨniki narzutów. Tymczasem
wykonawca stał na stanowisku przyjĊcia stawki robocizny na poziomie
minimalnym, lecz dla miasta Poznania, a wskaĨniki narzutów w poziomie
maksymalnym dla miasta Poznania argumentując, Īe nie zostały one wymienione
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z nazwy w zapisie umownym, w związku z czym ma swobodĊ w ich doborze. Obie
strony były natomiast zgodne w kwestii cen pracy sprzĊtu i uznały, Īe naleĪy
przyjąü w poziomie cen Ğrednich, poniewaĪ w systemie Sekocenbud brak jest
notowaĔ z zakresu cen minimalnych. Ten przykład pokazuje, Īe strony w umowie
posługiwały siĊ niejednoznacznymi pojĊciami i nie miały ĞwiadomoĞci zakresu
notowaĔ, które przyjĊły do rozliczeĔ.
W innej sprawie spornej, Ĩródłem konfliktu stało siĊ niedoprecyzowanie podstaw
katalogowych. W efekcie, po wykonaniu prac wykonawca skalkulował roboty
osuszeniowe wg KNR 9-21 pt. „Oczyszczanie, osuszanie i odkaĪanie obiektów
budowlanych po zalaniu wodą”. Inwestor nie przyjął tej wyceny, poniewaĪ stał na
stanowisku, Īe bardziej adekwatnym katalogiem powinien byü KNR 9-19
pt. „Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeĔ -w technologii firmy
Belfor”. Akurat ten konflikt strony rozwiązały polubownie dziĊki analizie załoĪeĔ,
przy których opracowane były normatywy, a które były wymienione we wstĊpach
do tych katalogów i rozdziałów.
Podobna sytuacja miała miejsce przy prowadzeniu robót na innej budowie. Strony
miały rozliczyü roboty wg KNR-ów lecz nie uszczegółowiły ich numerów.
Katalogiem wiodącym w kosztorysie powykonawczym stał siĊ KNR 2-02
dotyczący wykonywania nowych robót budowlanych, z czym strony siĊ zgadzały.
JednakĪe w trakcie realizacji inwestor zmienił funkcje pomieszczeĔ, co pociągnĊło
za sobą koniecznoĞü przeróbek polegających m.in. na rozebraniu posadzki,
wykonaniu docieplenia i ułoĪeniu nowej podłogi, zdemontowaniu załoĪonych
elementów wykoĔczeniowych, przemalowaniu, załoĪeniu dodatkowej instalacji
elektrycznej. Te roboty wykonawca rozliczył wg KNR 4-01 dotyczącym robót
budowlanych prowadzonych w obiektach remontowanych i 4-03 dotyczącym
remontowych robót elektrycznych. Uznał on bowiem, Īe roboty te mają charakter
remontowy a nie inwestycyjny, z czym nie zgodził siĊ inwestor.

PODSUMOWANIE
Reasumując, uszczegółowienie w umowach o roboty budowlane problematyki
kosztorysowania robót budowlanych, nawet przy przyjĊciu formy wynagrodzenia
ryczałtowego ma pierwszorzĊdne znaczenie. Zamieszczenie właĞciwych uzgodnieĔ
wymaga jednak szerokiej wiedzy z tej dziedziny, a przede wszystkim ĞwiadomoĞci
metod kalkulacyjnych i dostĊpnych na rynku Ĩródeł o podstawach rzeczowych
i cenowych stosowanych w kosztorysowaniu. Wadliwie przyjĊte uzgodnienia
z zakresu kosztorysowania czy teĪ mało doprecyzowane mogą byü takim samym
Ĩródłem konfliktów dla stron, jak gdyby w ogóle nie spisały Īadnych postanowieĔ.
Stąd teĪ, na etapie opracowywania umowy o roboty budowlane konieczna jest
współpraca prawników z kosztorysantami, którzy uczestnicząc w pracach kaĪdego
etapu procesu inwestycyjnego, zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy mogą
stanowiü nieoceniony głos doradczy.
mgr inĪ. Renata Niemczyk
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Ceny robót budowlanych w I kwartale 2018 r.
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS)
Zamieszczone w zestawie ceny m2 Ğcianek działowych w budynkach mają charakter
Ğrednich dla kraju i opierają siĊ na badaniu losowej reprezentacyjnej próby wielu
przedsiĊbiorstw.
Robocizna R - przy obliczeniach uwzglĊdniono stawkĊ robocizny w wysokoĞci 16,65 zł/r-g
Koszty poĞrednie Kp (R+S) - 67%
Materiały M - pozycja ta zawiera koszt materiałów i narzut kosztów zakupu materiałów
SprzĊt S - koszt uĪycia sprzĊtu łącznie z kosztami jednorazowymi
Zysk Z (R+S+Kp) - 12%
Cena C = R+M+S+Kp+Z
Opis robót
ĝcianki działowe o gruboĞci 12,5 cm z płyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych
zwykłe
wodoodporne
ognioochronne
ĝcianki działowe o gruboĞci 12 cm z cegieł
ceramicznych:
pełnych
dziurawek
kratówek K3
ĝcianki działowe z pustaków ceramicznych
POROTHERM o gruboĞci:
8,0 cm
11,5 cm
ĝcianki działowe z bloków wapiennopiaskowych typu
3NFD
SILKA E8
SILKA E12
ĝcianki działowe z płytek z betonu
komórkowego o gruboĞci:
6 cm
12 cm
ĝcianki działowe z bloczków „YTONG” o
gruboĞci 11,5 cm
ĝcianki działowe z pustaków szklanych
o wymiarach 20x20x8 cm

j.m.

R

M

S

m2
m2
m2

Kp+Z

Cena

35,46
35,46
35,46

54,55
62,22
58,77

0,46
0,46
0,46

31,27
31,27
31,27

121,74
129,41
125,96

m2
m2
m2

23,48
23,48
18,48

60,28
54,34
33,20

1,98
1,98
1,49

22,16
22,16
17,38

107,90
101,96
70,55

m2
m2

13,99
15,15

40,55
44,99

0,74
1,11

12,82
14,15

68,10
75,40

m2
m2
m2

19,81
17,32
18,32

45,54
33,36
47,80

1,49
1,98
2,35

18,54
16,80
17,99

85,38
69,46
86,46

m2
m2

10,99
13,15

20,49
36,99

0,62
0,87

10,11
12,20

42,21
63,21

m2

17,82

42,04

1,62

16,92

78,40

m2

33,47

456,15

5,54

33,96

529,12

Opracowała: inĪ. Maria ĝwierczak
na podstawie materiałów ORGBUD-SERWIS PoznaĔ
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KURSY I SZKOLENIA
Plan szkoleĔ dla członków
Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby InĪynierów Budownictwa
w 2018 roku
BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
Warsztaty (rozwiązania praktyczne)
– sporządzanie umów o
projektowanie, nadzór inwestorski i
kierowanie budową.

13-09-2018
16:00-19:10
Kalisz
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 2,
ul. RzemieĞlnicza 6

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Systemy docieplania budynków
istniejących i zabytkowych.
2. Rewitalizacja obiektów
zabytkowych i sposoby ich
docieplenia.

13-09-2018
16:00-19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
Beton jako wyrób budowlany na
placu budowy, wymagane
dokumenty.

20-09-2018
16:00-19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB 27-09-2018
Nowe moĪliwoĞci zastosowania
16:00-19:10
nanotechnologii w budownictwie.
PoznaĔ
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr P. Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
dr inĪ. B. Ksit
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
dr hab. inĪ. K. ZieliĔski,
prof. nadzw. PP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
dr hab. inĪ. Eur.
T. BłaszczyĔski,
prof. nadzw. PP
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
Warsztaty (rozwiązania praktyczne)
– sporządzanie umów o
projektowanie, nadzór inwestorski i
kierowanie budową.

04-10-2018
16:00-19:10
Leszno
Zespół Szkół
Rolniczo Budowlanych im.
„Synów Pułku”,
ul. 1 Maja nr 1
- aula szkoły
BranĪa ogólnobudowlana – PZITB 04-10-2018
1. Nowa generacja sufitów
16:00-19:10
podwieszonych. Popełniane błĊdy PoznaĔ
przy ich montaĪu i eksploatacji.
Siedziba WOIIB,
2. Nowe generacje Ğcian działowych. ul. Dworkowa 14
Popełniane błĊdy przy ich
wykonawstwie i eksploatacji.
BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
Warsztaty (rozwiązania praktyczne)
– sporządzanie umów o
projektowanie, nadzór inwestorski i
kierowanie budową.

18-10-2018
16:00-19:10
Piła
ul. Browarna 19

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
Nowoczesne konstrukcje drewniane
wraz z elementami ich połączeĔ
(okucia i łączniki).

18-10-2018
16:00-19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Nowoczesne izolacje przeciw
wilgotnoĞciowe i przeciwwodne
w obiektach budowlanych.
2. Profile pĊczniejące oraz taĞmy
uszczelniające zapewniające
szczelnoĞü konstrukcji
budowlanych.

25-10-2018
16:00-19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr P. Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr inĪ. P. Staniszewski
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr P. Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
Firma Mitek Industries Polska,
mgr inĪ. B. WĊgrzanowski
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. mgr. inĪ. M. Rokiel
2. mgr inĪ. J. Sąsiadek
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
Warsztaty (rozwiązania praktyczne)
– sporządzanie umów o
projektowanie, nadzór inwestorski i
kierowanie budową.

25-10-2018
11:00-14:00
Gniezno
Dom Rzemiosła,
ul. Tumska 15

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
Warsztaty (rozwiązania praktyczne)
– sporządzanie umów o
projektowanie, nadzór inwestorski i
kierowanie budową.

08-11-2018
16:00-19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
Warsztaty (rozwiązania praktyczne)
– sporządzanie umów o
projektowanie, nadzór inwestorski i
kierowanie budową.

15-11-2018
16:00-19:10
Konin
Starostwo
Powiatowe
w Koninie,
Al. 1 Maja 9 - sala
konferencyjna
BranĪa ogólnobudowlana – PZITB 15-11-2018
Projektowanie i bezpieczne
16:00-19:10
wykonanie robót budowlanych
PoznaĔ
poniĪej powierzchni terenu
Siedziba WOIIB,
szczególnie na obszarach
ul. Dworkowa 14
zurbanizowanych. GłĊbokie wykopy
i wykopy liniowe.

Geotechnika i geologia inĪynierska
w fazie projektowej (dokumentacje,
kategorie geotechniczne, aktualne
przepisy) i powykonawczej
(monitorowanie obiektów).
Nowe rozwiązania materiałowe w
geotechnice.

22-11-2018
16:00-19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr P. Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr P. Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr P. Stawicki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inĪ. A. Wojtasik
2. mgr inĪ. P. ŁĊcki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
1. dr inĪ. A. Wojtasik
2. mgr inĪ. P. ŁĊcki
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333
biuro@cutob-poznan.pl
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Zabezpieczenia przeciwpoĪarowe
konstrukcji budowlanych i elewacji.
Wymagania przeciwpoĪarowe dla
elementów wykoĔczenia wnĊtrz.

13-12-2018
16:00-19:10
PoznaĔ
Siedziba WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykładowcy:
mgr inĪ. T. Lewandowski
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
zamierzających przystąpiü do egzaminu organizowanego przez Wielkopolską OkrĊgową
IzbĊ InĪynierów Budownictwa w sesji jesiennej 2018 r. w specjalnoĞciach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- drogowej,
- mostowej,
- inĪynieryjnej hydrotechnicznej,
- kolejowej,
- telekomunikacyjnej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeĔ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeĔ elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Termin: 17-19 oraz 24-26 paĨdziernika 2018 roku (6 dni)
Miejsce kursu: Budynek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19
(za Operą)
Koszt kursu wraz ze skryptem: 1.700 zł brutto
NaleĪnoĞü naleĪy wpłaciü w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 PoznaĔ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8:00-14:30) lub na konto:
BZ WBK III/O PoznaĔ nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs
przygot. na uprawn. bud. + specjalnoĞü”)
Zgłoszenia i wpłaty: do dnia 3 paĨdziernika 2018 roku.
Strona internetowa: www.cutob-poznan.pl
E-mail:a.galka@cutob-poznan.pl
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2-stopniowe szkolenie z zakresu
kosztorysowania robót budowlanych
Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąü pracĊ w charakterze
kosztorysanta robót budowlanych, bądĨ teĪ chcących podnieĞü kwalifikacje zawodowe,
przyswoiü sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwiązania oraz
usystematyzowaü posiadane wiadomoĞci. Program kursu przygotowano pod kątem
zapoznania uczestników z aktualną sytuacją prawną w kosztorysowaniu, oraz
preferowanymi przez Ğrodowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz
zajĊü teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmująca sporządzanie kalkulacji
ofertowych róĪnymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach
publicznych.
I STOPIEē - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 8-10 i 15-17 paĨdziernika 2018 r. (6 dni)
Czas trwania szkolenia: zajĊcia odbywają siĊ 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
zostaną poinformowani przed rozpoczĊciem szkolenia)
Koszt kursu: 850 zł brutto
Zgłoszenia i wpłaty
NaleĪnoĞü naleĪy wpłaciü w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 PoznaĔ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8.00-14.30) lub na konto:
BZ WBK III/O PoznaĔ nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania I stopieĔ”).
II STOPIEē - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
Termin: 19-22 listopada 2018 r. (4 dni)
Czas trwania szkolenia: zajĊcia odbywają siĊ 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
NaleĪnoĞü naleĪy wpłaciü w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 PoznaĔ,
ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 209, pon.-pt. w godz. 8.00-14.30) lub na konto:
BZ WBK III/O PoznaĔ nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:
„kurs kosztorysowania II stopieĔ”).

Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową (36 mieszkań i 2 lokale usługowe) nr 16
na osiedlu Centrum w Opalenicy oddany do użytku w miesiącu wrześniu 2017 roku.
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

