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ZNACZENIE KOSZTÓW OGÓLNYCH BUDOWY
W SEKTORZE PRYWATNYCH USàUG BUDOWLANYCH
Wojciech Czaczkowski
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W sektorze prywatnych usáug budowlanych, w przeciwieĔstwie do obszaru
zamówieĔ publicznych, istnieje moĪliwoĞü wpáywania w wiĊkszym stopniu na wysokoĞü
ceny kosztorysowej. MoĪna tego dokonaü poprzez wyodrĊbnienie wĞród kosztów ogólnych
budowy, bĊdących skáadnikiem kosztów poĞrednich, kosztów ogólnych budowy niezaleĪnych od czasu, które wystĊpują najczĊĞciej jednorazowo, i kosztów ogólnych budowy zaleĪnych od czasu, pojawiających siĊ wielokrotnie podczas realizacji inwestycji budowlanej.
Bardziej szczegóáowa kalkulacja kosztów poĞrednich zmniejsza ryzyko nieuzasadnionego
wzrostu ceny dla zamawiającego przy zapewnieniu wykonawcy odpowiedniego poziomu
opáacalnoĞci.
Sáowa kluczowe: kosztorysowanie, koszty ogólne budowy, sektor prywatny, usáugi budowlane

WSTĉP
Wyniki ekonomiczne, jakie osiąga przedsiĊbiorstwo budowlane, zaleĪą w znacznym
stopniu od umiejĊtnoĞci prawidáowej kalkulacji cen czynników produkcji w procesie
kosztorysowania. TrudnoĞü w ustaleniu wáaĞciwej ceny kosztorysowej wynika z charakteru produkcji budowlanej, którą, w odróĪnieniu od innych branĪ przemysáu, cechuje
wyjątkowe zróĪnicowanie oraz brak powtarzalnoĞci cyklu budowy [Popescu i in. 2003].
Na cenĊ obiektu budowlanego skáada siĊ wiele czynników, do których naleĪy zaliczyü: koszty robocizny, materiaáów, pracy sprzĊtu i Ğrodków transportu, stanowiące koszty bezpoĞrednie; koszty ogólne budowy i koszty zarządu przedsiĊbiorstwa, bĊdące kosztami poĞrednimi; zysk kalkulacyjny oraz podatek od towarów i usáug (rys. 1) [Laurowski
2007, Plebankiewcz 2007, Zilch i in. 2012].

Adres do korespondencji – Corresponding author: Wojciech Czaczkowski, Szkoáa Gáówna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydziaá Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska, Katedra GeoinĪynierii,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: wojciech_czaczkowski@sggw.pl

62

W. Czaczkowski

Rys. 1. ZaleĪnoĞü kosztów i cen w przedsiĊbiorstwie budowlanym
Fig. 1. Connection between costs and prices in building construction enterprise

Przy zaáoĪeniu, Īe cena stanowi czĊsto podstawowy miernik wartoĞci uĪytecznoĞci
i atrakcyjnoĞci obiektu budowlanego, poszukuje siĊ takiego sposobu jej ksztaátowania,
który zapewni wykonawcy rentownoĞü, a zamawiającemu poczucie opáacalnoĞci [Greiner i in. 2009].
W sektorze prywatnych usáug budowlanych, w którym sporządzanie kosztorysu inwestorskiego i obliczanie planowanych kosztów robót budowlanych nie podlega przepisom wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury [2004], istnieje moĪliwoĞü
optymalizacji ceny kosztorysowej poprzez dokáadniejsze okreĞlenie kosztów poĞrednich
realizacji obiektu budowlanego.
W tym celu w niniejszym artykule zaproponowano podziaá kosztów ogólnych budowy, które obok kosztów zarządu przedsiĊbiorstwa stanowią skáadnik kosztów poĞrednich,
na koszty ogólne niezmienne, niezaleĪne od czasu, i koszty ogólne zmienne, które są od
czasu zaleĪne.

NIEZMIENNE KOSZTY OGÓLNE BUDOWY
Do kosztów ogólnych budowy niezmiennych w czasie (rys. 2) naleĪy zaliczyü [Girmscheid i Mozko 2007, Zilch i in. 2012]:
– koszty transportu, montaĪu i demontaĪu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuĪycia tych obiektów,
– koszty wyposaĪenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne,
tymczasowe oĞwietlenie placu budowy, zastĊpcze Ĩródáa ciepáa do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia i instalacje zabezpieczające materiaáy i roboty przed szkodliwym wpáywem warunków klimatycznych,
– koszty zakupu narzĊdzi i lekkiego sprzĊtu budowlanego,
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– opáaty za zajĊcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz
koszty zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy,
– koszty zabezpieczeĔ majątkowych budowy.
KOSZTY OGÓLNE BUDOWY
GENERAL JOBSITE OVERHEAD
KOSZTY NIEZALEĩNE OD CZASU (NIEZMIENNE)
TIME INDEPENDENT COSTS (UNCHANGED)
KOSZTY URZĄDZENIA ZAPLECZA BUDOWY
BUILDING SITE FACILITIES COSTS

Koszty zaáadunku/rozáadunku Loading/unloading costs
Koszty transportu Transportation costs
MontaĪ/przebudowa/rozbiórka
Assembly/alteration/demolition
SprzĊt/urządzenia Equipment/facilities
Barakowozy/kontenery Caravans/containers
Woda/energia elektryczna/telefon
Water/electricity/phone
Drogi dojazdowe/ogrodzenia/pow. magazynowe
Access roads/fencing/storage spaces
Ochrona i zabezpieczenie Protection and security
KOSZTY WYPOSAĩENIA ZAPLECZA BUDOWY
BUILDING SITE FITTINGS COSTS

Materiaáy pomocnicze Ancillary materials
NarzĊdzia/drobny sprzĊt Tools/small equipment
WyposaĪenie biura budowy i pom. socjalnych
(jeĞli nie w kosztach utrzymania w gotowoĞci)
Building site's office and canteens fittings
(if not in maintenance costs)
KOSZTY KONTROLI TECHNICZNEJ
TECHNICAL INSPECTION COSTS

Nadzór geodezyjny Geodetic supervision
Badania geologiczne i gruntowe
Geological and soil examinations
Badania wytrzymaáoĞci betonu Concrete strength testings
Kontrola jakoĞci materiaáów Materials quality controls
RYZYKA BUDOWLANE
CONSTRUCTION RISKS

Specyficzne ryzyka budowlane Specific construction risks
Ubezpieczenia Insurance
KOSZTY SPECJALNE
SPECIAL COSTS

Odsetki od kredytów Loans interests
Opáaty licencyjne Licenses fees
Podatki i opáaty lokalne Taxes and local rates
Koszty wspóápracy przedsiĊbiorstw
Enterprises co-operation costs
Praca w warunkach zimowych Labour in winter conditions
Pozostaáe koszty jednorazowe Other one-off costs

Rys. 2. Zmienne i niezmienne koszty ogólne budowy
Fig. 2. Variable and invariable general jobsite overhead
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KOSZTY ZALEĩNE OD CZASU (ZMIENNE)
TIME DEPENDENT COSTS (CHANGED)
KOSZTY UTRZYMANIA W GOTOWOĝCI
MAINTENANCE COSTS

SprzĊt Equipment
Urządzenia specjalne Special facilities
Barakowozy/kontenery/pom. socjalne
Caravans/containers/canteens
Pojazdy Vehicles
Elementy wyposaĪenia biura budowy
Building site's office fittings
Materiaáy eksploatacyjne, paliwa
Supplies, fuels
KOSZTY EKSPLOATACJI
OPERATING COSTS

SprzĊt Equipment
Urządzenia specjalne Special facilities
Barakowozy/kontenery/pom. socjalne
Caravans/containers/canteens
Pojazdy Vehicles
KOSZTY STAàEGO PERSONELU BUDOWY
BUILDING SITE PERMANENT PERSONNEL COSTS

Páace i narzuty Wages and mark-ups
Telefon/opáaty pocztowe/materiaáy biurowe
Phone/postal charges/office supplies
Koszty samochodów i podróĪy sáuĪbowych
Cars costs and business trips
Koszty BHP Health and Safety costs
POZOSTAàE KOSZTY OGÓLNE
OTHER JOBSITE OVERHEADS

Páace personelu pomocniczego (m.in. sprzątanie)
Auxiliary staff wages (e.g. cleaning)
Utrzymanie dojazdów, dróg, ogrodzeĔ
Driveways, roads, fencing maintenance
Pozostaáe koszty zaleĪne od czasu
Other time dependent costs
Koszty dzierĪawy i najmu
Lease and rental costs
Koszty zaopatrzenia budowy
(jeĞli nie w kosztach utrzymania w gotowoĞci)
Building site's supply costs
(if not in maintenance costs)
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ZMIENNE KOSZTY OGÓLNE BUDOWY
Do kosztów ogólnych budowy zmiennych w czasie (rys. 2) naleĪą [Girmscheid
i Mozko 2007, Zilch i in. 2012]:
– koszty staáego personelu budowy (páace kierownictwa budowy, pracowników magazynów budowy, straĪy przemysáowej oraz narzuty z tytuáu tych páac),
– koszty eksploatacji zaplecza budowy oraz sprzĊtu, w tym obiektów wielokrotnego
uĪytku (kontenery, wiaty, zadaszenia, budynki tymczasowe),
– koszty eksploatacji obiektów zaplecza nieruchomego (drogi tymczasowe na budowie,
utwardzone place i skáadowiska) oraz tymczasowej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na budowie,
– koszty elementów zaplecza ruchomego (stojaki lampowe do oĞwietlenia zewnĊtrznego, elektryczne szafki kondensatorowe, bezpiecznikowe i inne, agregaty grzewcze,
agregaty do podgrzewania wody), przenoĞne ogrodzenie budowy,
– koszty konserwacji i naprawy narzĊdzi i drobnego sprzĊtu uĪywanego na budowie
oraz ekwiwalenty pieniĊĪne dla pracowników za zuĪycie wáasnych narzĊdzi,
– koszty pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacja powykonawcza), koszty badaĔ jakoĞci materiaáów, robót i prób odbiorowych wynikających ze specy¿kacji technicznych,
– koszty bezpieczeĔstwa i higieny pracy obejmujące koszty zuĪycia odzieĪy ochronnej
i obuwia, sprzĊtu ochrony osobistej, urządzeĔ i Ğrodków higieny osobistej, napraw
i prania odzieĪy,
– páace i narzuty na páace pracowników zatrudnionych przy przygotowaniu gotowego
obiektu do przekazania (sprzątanie, porządkowanie otoczenia),
– koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych (dopáaty do pracowniczych biletów
miesiĊcznych, koszty przewozu pracowników transportem samochodowym przedsiĊbiorstwa, koszty zakwaterowania, dopáaty za rozáąkĊ, Ğwiadczenia z tytuáu czasowego
przeniesienia, ekwiwalenty za przejazdy Ğrodkami transportu pracowników).
Pozostaáe koszty ogólne to koszty ogólnobudowlane, jak: zuĪycie energii, koszty
transportu na potrzeby caáej budowy, koszty podróĪy sáuĪbowych, usáug obcych z tytuáu
dozoru i sprzątania, koszty biura budowy.

METODY OKREĝLANIA KOSZTÓW OGÓLNYCH BUDOWY
W kalkulacji cen kosztorysowych istnieje kilka metod, które są wykorzystywane do
ustalania kosztów poĞrednich, a wiĊc takĪe kosztów ogólnych budowy. NaleĪą do nich: metoda preliminarzowa, metoda wskaĨnikowa oraz metoda publikacji kosztowo-cenowych.
NajczĊĞciej stosowną przez kosztorysantów jest metoda wskaĨnikowa, jako áatwiejsza
i prostsza w uĪyciu [Kacprzyk 2010].
Stosowanie metody wskaĨnikowej, zwáaszcza w sytuacji, gdy szczególnie istotne jest
prawidáowe okreĞlenie kosztów ogólnych budowy, nie gwarantuje, Īe rzeczywiĞcie ponoszone koszty poĞrednie bĊdą w caáoĞci uwzglĊdnione w cenach wykonywanych obiektów
i robót budowlanych [Koziarski i Starzec 2004, Rajczyk 2009].
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Metoda wskaĨnikowa zakáada, Īe przedsiĊbiorstwo budowlane ustala wáasny wskaĨnik narzutu na dany okres umowny (np. na rok) na podstawie danych z okresu poprzedniego. WskaĨnik ten ustala siĊ wedáug wzoru [Welk 2001, Rajczyk 2009]:
Wkp =

( K ob + K z ) ⋅100
R+S

(1)

gdzie: Wkp – wskaĨnik narzutu kosztów poĞrednich na dany okres umowny [%],
Kob – rzeczywiste poniesione w okresie poprzednim koszty ogólne budów,
Kz – rzeczywiste poniesione w okresie poprzednim koszty zarządu przedsiĊbiorstwa,
R – rzeczywiste poniesione w okresie poprzednim koszty robocizny bezpoĞredniej,
S – rzeczywiste poniesione w okresie poprzednim koszty pracy sprzĊtu i transportu technologicznego.
Wadą metody wskaĨnikowej, szczególnie w kontekĞcie prawidáowego oszacowania
kosztów ogólnych budów(Kob), jest ryzyko obciąĪenia Zleceniodawcy zawyĪonymi kosztami, na przykáad na skutek niegospodarnoĞci na budowie, przez wliczanie ich do wskaĨnika narzutu kosztów poĞrednich i podniesienia przez to cen kosztorysowych. Metoda
ta nie sprzyja podjĊciu przez wykonawcĊ dziaáaĔ w celu obniĪenia kosztów poĞrednich,
a wiĊc takĪe kosztów ogólnych budów.
Najbardziej obiektywną metodą ustalania wysokoĞci kosztów ogólnych budowy i kosztów zarządu przedsiĊbiorstwa jest metoda preliminarzowa. Podstawą kalkulacji kosztów
ogólnych są [Welk 2001, Kowalczyk i Zabielski 2005]:
– wytyczne organizacji inwestycji i organizacji robót oraz zagospodarowania placu
budowy,
– harmonogram zatrudnienia pracowników,
– schemat organizacyjny kierownictwa budowy,
– normy przedsiĊbiorstwa dla niektórych skáadników kosztów ogólnych budowy (np.
zuĪycie wyposaĪenia).
Preliminarz zbiorczy kosztów ogólnych budowy sporządza siĊ na podstawie szczegóáowych preliminarzy kosztów ogólnych budowy. W jego skáad wchodzą nastĊpujące
preliminarze:
– páac staáego personelu budowy,
– kosztów zaplecza,
– kosztów zuĪycia narzĊdzi,
– kosztów bezpieczeĔstwa i higieny pracy,
– kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
– pozostaáych kosztów ogólnych (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, magazynowania materiaáów, podróĪy sáuĪbowych, dozoru budowy, sprzątania, wywozu Ğmieci, usáug
telekomunikacyjnych, dzierĪawy bocznic kolejowych, ubezpieczenia budowy i in.).
Suma kosztów ogólnych budowy preliminarza zbiorczego umoĪliwia obliczenie
wskaĨnika narzutu tych kosztów, który wykorzystuje siĊ do kalkulacji cen kosztorysowych obiektów i robót wykonywanych na konkretnej budowie. Na wysokoĞü preliminarzowych kosztów ogólnych budowy znacząco wpáywa koszt zuĪycia tymczasowego
zaplecza budowy.
Architectura 13 (3) 2014
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Do obliczenia kosztów obiektów i urządzeĔ zagospodarowania placu budowy moĪna
zastosowaü nastĊpujący wzór [Welk 2001]:
Ko = Kw + Kk + Kr – Wo + Kn

(2)

gdzie: Ko – preliminowane koszty obiektów i urządzeĔ tymczasowego zaplecza budowy,
Kw – koszty wykonania obiektów i urządzeĔ wedáug kosztorysu,
Kk – koszty konserwacji i remontów obiektów i urządzeĔ,
Kr – koszty rozbiórki (likwidacji) obiektów i urządzeĔ,
Wo – wartoĞü materiaáu odzyskanego z rozbiórki,
Kn – koszty najmu obiektów obcych tymczasowego zaplecza budowy.
WskaĨnik zmiany poziomu kosztów ogólnych budowy jest ilorazem sumy kosztów
planowanych w okresie umownym (np. jednego roku) i sumy kosztów w okresie bazowym. Obliczone w ten sposób wskaĨniki zmiany poziomu kosztów z poszczególnych
preliminarzy mogą byü przydatne w nastĊpnym okresie, podczas planowania kosztów
ogólnych budowy.
Zbiorczy preliminarz kosztów ogólnych budowy moĪe zostaü wykorzystany do obliczenia wskaĨnika narzutu tych kosztów. WskaĨnik narzutu kosztów ogólnych budowy
(Wkob) jest ilorazem wartoĞci kosztów ogólnych budowy z preliminarza zbiorczego i podstawy obliczania kosztów ogólnych w metodzie wskaĨnikowej, co wyraĪa siĊ wzorem
[Kowalczyk i Zabielski 2005]:
Wkob =

K ob ⋅100
R+S

(3)

gdzie: Wkob – wskaĨnik narzutu kosztów ogólnych budowy [%],
Kob – koszty ogólne budowy,
R – wartoĞü kosztorysowa robocizny,
S – wartoĞü kosztorysowa pracy sprzĊtu.
WskaĨnik ten moĪe stanowiü podstawĊ obliczania kosztów poĞrednich. W tym celu
naleĪy dysponowaü szczegóáowymi kosztorysami robót i obiektów przewidzianymi do
wykonania na budowie.
ZNACZENIE KOSZTÓW OGÓLNYCH BUDOWY
Koszty ogólne budowy, które są skáadnikiem kosztów poĞrednich, stanowią element
kaĪdej kalkulacji kosztorysowej. Ich znaczenie zaleĪy od celów, dla jakich sporządza siĊ
kosztorysy, i rodzaju zawieranych umów na roboty budowlane.
Kosztorysy są opracowywane w róĪnych stadiach zaawansowania realizacji inwestycji i są zróĪnicowane pod wzglĊdem zakresu rzeczowego, stopnia szczegóáowoĞci oraz
przeznaczenia, jakiemu sáuĪą.
Ze wzglĊdu na zakres rzeczowy rozróĪnia siĊ: kosztorys inwestycji, kosztorys obiektów i kosztorys robót. Z uwagi na stopieĔ dokáadnoĞci kosztorysy dzieli siĊ na: wstĊpne,
generalne (zbiorcze zestawienie kosztów ZZK) i szczegóáowe (rys. 3). Pod wzglĊdem ich
przeznaczenia wyróĪnia siĊ kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne i powykonawcze [Kowalczyk i Zabielski 2005, Leimböck i in. 2007].
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Koszty ogólne budowy w róĪnych fazach procesu inwestycyjnego
General jobsite overhead in different stages of investment process

Istotny wpáyw na wysokoĞü kosztów ogólnych budowy ma przyjĊta metoda kalkulacji
kosztorysowej. Metoda kalkulacji uproszczonej jest stosowana w kosztorysie ofertowym
i polega na obliczeniu wartoĞci kosztorysowej robót (Wk) na podstawie przedmiarów,
jako sumy iloczynów jednostek pomiarowych robót i cen jednostkowych, zgodnie ze
wzorem [Koziarski i Starzec 2004]:
Wk = ¦ Q ⋅ C j + Pv

(4)

gdzie: Wk – wartoĞü kosztorysowa robót,
Q – liczba jednostek przedmiarowych robót,
Cj – cena jednostkowa j-ego rodzaju robót obejmująca koszty poĞrednie, koszty
zakupu materiaáów oraz zysk,
Pv – podatek od towarów i usáug (VAT).
CenĊ jednostkową (Cj) dla okreĞlonego rodzaju roboty j oblicza siĊ wedáug wzoru
[Koziarski i Starzec 2004]:
Cj = Rj + Mj + Kzj + Sj + Kpj + Zj

(5)

gdzie: Rj – wartoĞü kosztorysowa robocizny bezpoĞredniej na jednostkĊ przedmiarową
robót,
Mj – wartoĞü kosztorysowa materiaáów na jednostkĊ przedmiarową robót,
Kzj – koszty zakupu materiaáów na jednostkĊ przedmiarową robót,
Sj – wartoĞü kosztorysowa pracy sprzĊtu i transportu technologicznego na jednostkĊ
przedmiarową robót,
Kpj – koszty poĞrednie na jednostkĊ przedmiarową robót,
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkĊ przedmiarową robót.
Innym sposobem okreĞlania ceny jednostkowej (Cj) dla kalkulacji uproszczonej moĪe
byü korzystanie z cen robót publikowanych w wydawnictwach oĞrodków informacji cenowych budownictwa [Rajczyk 2009]
JeĞli stosownie do umowy o wykonanie robót budowlanych rozliczenie robót ma byü
dokonane zgodnie z kosztorysem szczegóáowym, to niezbĊdne jest sporządzenie kalkulaArchitectura 13 (3) 2014
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cji szczegóáowej, polegającej na obliczeniu wartoĞci kosztorysowej na podstawie przedmiaru robót i poszczególnych nakáadów rzeczowych oraz doliczeniu narzutów wedáug
informacji rynkowej [Rajczyk 2009].
Obliczenia wartoĞci kosztorysowej robót za pomocą kalkulacji szczegóáowej dokonuje siĊ za pomocą wzoru [Koziarski i Starzec 2004, Rajczyk 2009]:
Wk = ¦ Q ⋅ (ni ⋅ ci + K pj + Z k ) + Pv

(6)

gdzie: Qi – iloĞü robót i-tego rodzaju,
ni – jednostkowe normy nakáadów rzeczowych: robocizny (nr), materiaáów (nm),
sprzĊtu (ns),
ci – jednostkowe ceny: robocizny (cr), materiaáów (cm), sprzĊtu (cs),
Kpj – koszty poĞrednie na jednostkĊ przedmiarową robót,
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkĊ przedmiarową robót,
Pv – podatek od towarów i usáug (VAT).
Koszty poĞrednie (Kpj) wedáug informacji rynkowej ustala siĊ nastĊpująco [Rajczyk
2009]:
Wkp ⋅ ( R j + S j )
K pj =
(7)
100
gdzie: Wkp – wskaĨnik narzutu kosztów poĞrednich [%],
Rj – wartoĞü kosztorysowa robocizny bezpoĞredniej na jednostkĊ przedmiarową
robót,
Sj – wartoĞü kosztorysowa pracy sprzĊtu i transportu technologicznego na jednostkĊ przedmiarową robót.
Zysk kalkulacyjny (Zj) oblicza siĊ za pomocą wskaĨnika narzutu zysku (Wz) okreĞlonego w danych wyjĞciowych do kosztorysowania za pomocą wzoru [Rajczyk 2009]:
Zj =

Wz ⋅ ( R j + M j + S j + K pj )
100

(8)

gdzie: Wz – wskaĨnik narzutu zysku [%],
Rj – wartoĞü kosztorysowa robocizny bezpoĞredniej na jednostkĊ przedmiarową
robót,
Mj – wartoĞü kosztorysowa materiaáów na jednostkĊ przedmiarową robót,
Sj – wartoĞü kosztorysowa pracy sprzĊtu i transportu technologicznego na jednostkĊ przedmiarową robót,
Kpj – koszty poĞrednie na jednostkĊ przedmiarową robót.
W rozliczaniu kosztów ogólnych budowy istotne jest sporządzenie wykazu obiektów, urządzeĔ oraz nakáadów, które są niezbĊdne wykonawcy, a których koszt, zgodnie
z ustaleniami umowy o wykonanie robót budowlanych, ponosi zamawiający, niezaleĪnie
od okreĞlonych kosztów poĞrednich ustalonych w formie wskaĨnikowej dla typowej budowy [Kacprzyk 2010].
Jak wynika z praktyki budowlanej, do tak rozumianych kosztów ogólnych budowy naleĪą m.in.: koszty specjalnych urządzeĔ ochronnych, niezbĊdnych do zapewnieActa Sci. Pol.
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nia bezpieczeĔstwa robót prowadzonych w czynnych obiektach, koszty tymczasowych
ogrodzeĔ, dróg i linii rozprowadzających wodociągowych i energetycznych na terenie
budowy, w miejscu póĨniej realizowanych ogrodzeĔ, dróg i linii staáych, koszty mostów
na placu budowy o dáugoĞci ponad 5 m lub noĞnoĞci ponad 3 t, koszty kolejek linowych
i wąskotorowych w budownictwie wodnym, koszty utwardzonych nawierzchni pod dĨwigi koáowe lub gąsienicowe o duĪej pojemnoĞci, jeĞli nie przewiduje siĊ wykorzystania
póĨniej budowanych dróg staáych, koszty zbiorników na smoáĊ lub asfalt przy budowie
nawierzchni bitumicznych, koszty ambulatoriów specjalnych związanych z prowadzeniem
robót kesonowych, koszty skáadowisk lub magazynów maszyn i urządzeĔ niezaliczanych
do wartoĞci produkcji budowlano-montaĪowej. Ponadto nakáady na konserwacjĊ dróg
w czynnych zakáadach lub rozbudowywanych osiedlach oraz dróg dojazdowych do placu
budowy i nakáady na przystosowanie do potrzeb budowy publicznych dróg dojazdowych
lub objazdowych, áącznie z mostami, przepustami i oznakowaniem [Kacprzyk 2010].

PODSUMOWANIE
W warunkach gospodarki rynkowej, gdy koszt inwestycji budowlanej stanowi najczĊĞciej podstawowe kryterium decydujące o podjĊciu lub odstąpieniu od jej realizacji,
sporządzenie kosztorysu w sposób prawidáowy jest szczególnie istotne.
W artykule przedstawiono propozycjĊ, aby dokonaü podziaáu kosztów ogólnych budowy na jednorazowe, niezmienne koszty ogólne budowy, niezaleĪne od czasu, oraz wielokrotne, zmienne koszty ogólne budowy, które zaleĪą od czasu.
Uszczegóáowianie istniejącego obecnie podziaáu kosztów ogólnych budowy prowadzi
do wzrostu pracocháonnoĞci nad kosztorysem i moĪe byü sprzeczne z poglądami wielu
specjalistów z dziedziny kosztorysowania, którzy proponują upraszczanie metod ustalania nakáadów rzeczowych i zasad sporządzania dokumentacji kosztorysowej.
NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe dokáadne obliczenie kosztów ogólnych budowy zmniejsza ryzyko zawyĪenia ceny i zwiĊksza prawdopodobieĔstwo przedstawienia najkorzystniejszej oferty przetargowej. RównieĪ stosowanie komputerowego wspomagania kosztorysowania skutecznie wpáywa na uáatwienie procesu kosztorysowania.
Wprowadzenie w Polsce opisanego w artykule sposobu podziaáu kosztów ogólnych
budowy, który jest stosowany teĪ przez inne kraje (Austria, Niemcy), moĪe przyczyniü
siĊ do ujednolicenia zasad sporządzania kalkulacji cenowych w paĔstwach UE.
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IMPORTANCE OF THE GENERAL JOBSITE OVERHEAD IN A SECTOR OF
PRIVATE CONSTRUCTION SERVICES
Abstract. Unlike public procurement there are more possibilities in the sector of private
construction services to have an inÀuence on a bid price estimation. It can be achieved by
specifying the area of general jobsite overhead – a component of indirect costs. The general
jobsite overhead which is independent of time and occurs a single time, whereas the general jobsite overhead depends on time and occurs repeatedly during the completion of the
construction investment. A more detailed calculation of indirect costs may reduce the risk
for an unjusti¿ed price overstatement for the Client while providing an appropriate cost-effectiveness for the Constructor.
Key words: costs estimating, general jobsite overhead, private sector, construction services
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