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Wykład: Podstawy prawne
kosztorysowania. Fazy etapu
przygotowania inwestycji i fazy realizacji.
Wartość kosztorysowa inwestycji.
Rodzaje kosztorysów. Metody kalkulacji
kosztorysowej: uproszczona i
szczegółowa. Składniki ceny
kosztorysowej: koszty bezpośrednie, tj.
robocizna, materiał i sprzęt oraz koszty
pośrednie i zysk. Formuły matematyczne
cen. Cena kosztorysowa netto i brutto.
Koszty dodatkowe. "Nieruchomość
zabudowana, własność, użytkowanie
wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe,
prawa i obowiązki współwłaścicieli,
nieruchomość lokalowa. Proces
inwestycyjny w budownictwie. Zadania
etapu przedinwestycyjnego. Pozwolenie
na budowę, zgłoszenie robót
budowlanych, pozwolenie na
użytkowanie. Prawa i obowiązki
uczestników procesu budowlanego.
Rozbiórka obiektu budowlanego.
Katastrofa budowlana. Przepisy
przeciwpożarowe.Zakres regulacji
ustawą Prawo budowlane. Słownik pojęć
stosowanych w przepisach prawa
budowlanego. Rozporządzenie: Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie Odległości
wzajemne obiektów i od granicy działki,
infrastruktura podziemna i naziemna,
dostęp do naturalnego światła, warunki
techniczne użytkowania budynków
mieszkalnych." Zużycie obiektów
budowlanych. Czynniki fizyczne,
mechaniczne, chemiczne i biologiczne
wpływające na tempo korozji materiałów
budowlanych. Błędy projektowe i
eksploatacji. Trwałość materiałów i
elementów budynku. Naturalne starzenie
się budowli. Objawy zużycia elementów.
Stosowanie norm technicznych polskich i
międzynarodowych. Zasady ustalania
wielkości powierzchni i kubatury
budynków, wg PN-70/B-02365 i PN-ISO
9836. Akty prawne, przywołujące normy
techniczne dot. powierzchni i kubatury.
Charakterystyka przedmiotowego
obiektu: wskaźniki techniczne i użytkowe,
rozwiązanie materiałowo –
konstrukcyjne. Dokumentacja graficzna.
Przegląd systemów konstrukcyjnych w
budownictwie mieszkaniowym, ogólnym,
przemysłowym i rolniczym.
Ćwiczenia: Ogólna charakterystyka
komputerowych programów
kosztorysowych. Omówienie zasad
tworzenia kosztorysu techniką
komputerową. Funkcje programu
BiMestiMate. Import cenników. Rodzaje
cenników ze względu na poziom agregacji
robót budowlanych i metody kalkulacji
kosztorysowej. Cenniki w formie
kartkowej. Założenia kalkulacyjne
występujące w cennikach cen scalonych.
Wytyczne technologii robót i katalogi
nakładów rzeczowych. "Przykład
kosztorysu inwestycji drogowej
wykonanego metodą "Ćwiczenia
indywidualne w określaniu
średnioważonego stopnia zużycia
budynku:analiza szczegółowa stanu
technicznego elementów na podstawie
własnej dokumentacji inwentaryzacyjnej i
oszacowanie aktualnej wartości obiektu
podejściem kosztowym"szczegółowym
wykorzystaniem programu BiMestiMate,
odpowiednich katalogów nakładów
rzeczowych oraz cenników. Ćwiczenia w
przedmiarowaniu robót budowlanych.
Sporządzanie kosztorysu metodą
uproszczoną w programie BiMestiMate –
indywidualne ćwiczenia dydaktyczne,
których przedmiotem są rzeczywiste
budynki o charakterystyce technicznej
opisanej na podstawie inwentaryzacji
pomiarowej, wykonanej przez
studentów."Wskaźniki kosztów
pośrednich i zysku. Koszty dodatkowe,
podatek Vat. Eksport wyników do innych
programów.

