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Jak stworzyć kosztorys w programach SeKo PRIX i SeKo SMART

Wprowadzenie
Gratulujemy zainstalowania jednego z programów kosztorysowych autorstwa OWEOB PROMOCJA
Sp. z o.o. W niniejszym podręczniku postaramy się przybliżyć podstawowe czynności związane z
tworzeniem i modyfikowaniem kosztorysu w programach SeKo PRIX i SeKo SMART.
Mamy nadzieję, że dzięki temu podręcznikowi w szybki sposób będziecie Państwo mogli rozpocząć
efektywną pracę z naszym programami kosztorysowymi.
Prosimy o przekazywanie Państwa uwag i spostrzeżeń dotyczących zarówno niniejszego
podręcznika, programów SeKo PRIX i SeKo SMART jak również wszystkich naszych produktów
wydawanych w ramach systemu SEKOCENBUD. Można je przesyłać e-mailem na adres
seko@sekocenbud.pl lub korzystając z formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej
www.sekocenbud.pl.
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Jak stworzyć kosztorys w programach SeKo PRIX i SeKo SMART

Tworzenie nowego kosztorysu
Tworzenie nowego kosztorysu rozpoczniemy od określenia jego parametrów dotyczących wyceny
oraz danych, które znajdą się na stronie tytułowej. Wykorzystamy do tego Kreator nowego
kosztorysu będący częścią okna Właściwości kosztorysu.
Następnie zajmiemy się dodawaniem pozycji wraz z ich automatyczną wyceną. Kolejnym krokiem
będzie budowa struktury działów i budową złożonego przedmiaru.

2.1

Kreator nowego kosztorysu
Do stworzenia nowego kosztorysu wykorzystamy Kreatora nowego kosztorysu. Jest on dostępny po
wybraniu z menu Plik polecenia Nowy lub po kliknięciu na przycisku
pierwsza strona kreatora.

. Pojawi się wówczas

Możemy w niej określić nazwę pliku kosztorysu oraz miejsce gdzie będzie zapisany. W tym celu
należy kliknąć na polu Nazwa pliku kosztorysu lub na przycisku
wyświetlone okno dialogowe zapisu pliku.

- wówczas zostanie
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Kliknięcie na przycisku
określimy parametry wyceny.
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Jak stworzyć kosztorys w programach SeKo PRIX i SeKo SMART
W tym kroku kreatora możemy określić domyślną stawkę robocizny, wybrać cenniki do
automatycznej wyceny oraz określić narzuty globalne i narzuty od wartości kosztorysu.
Kliknięcie na przycisku
spowoduje przejście do kolejnego kroku kreatora
pozwalającego na podanie danych inwestycji, które znajdą się na stronie tytułowej kosztorysu.

W polu kosztorys możemy wybrać z listy rozwijanej rodzaj oraz branżę kosztorysu.

Obie listy możemy edytować (dodawać nowe, usuwać i modyfikować pozycje, które się
tam znajdują) po kliknięciu na przycisku
.
W sekcji Inwestycja oraz Adres inwestycji możemy wpisać odpowiednie dane, adres może
zostać pobrany z bazy adresowej.
Do kolejnego kroku kreatora przechodzimy klikając na przycisku

.
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Dane inwestora, wykonawcy oraz sporządzającego i sprawdzającego kosztorys możemy wpisać
samodzielnie lub pobrać z bazy adresowej.
Infomacje o poziomie cen oraz data opracowania możemy wprowadzić w dowolny sposób - program
traktuje te pola jako pola tekstowe.
Do ostatniego kroku kreatora przechodzimy klikając na przycisku
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W tym kroku możemy wybrać kody CPV, które znajdą się na jego stronie tytułowej. Listę kodów
CPV edytujemy przy użyciu następujących przycisków:
dodaj kod CPV
usuń kod CPV
przesuń kod CPV o jedną pozycję w dół
przesuń kod CPV o jedną pozycję do góry

Po kliknięciu na przycisku

zostaje wyświetlone okno wyboru kodu CPV.
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Po kliknięciu na przycisku
wprowadzanie pozycji do kosztorysu.

2.2

13

kreator zostanie zamknięty i można będzie rozpocząć

Dodawanie pozycji
SeKo PRIX i SeKo SMART pozwalają na tworzenie dowolnie złożonej struktury kosztorysu.
Możemy w nim tworzyć zarówno proste kosztorysy zawierające wyłącznie pozycje kosztorysowe,
jak również kosztorysy o rozbudowanej strukturze, zawierające wiele nieregularnych poziomów
agregacji (scalenia). Nasz pierwszy kosztorys będzie miał prostą strukturę: będzie składał się
wyłącznie z podstawowych pozycji kosztorysowych.
Mając do dyspozycji pusty kosztorys z wybranymi bazami cenowymi (stworzony zgodnie z
instrukcją podaną w rozdziale Kreator nowego kosztorysu), możemy dodać pierwszą pozycję. W
tym celu z menu Pozycja wybieramy jedno z poleceń: Wstaw pozycję przed…, Wstaw pozycję
za…, Dodaj pozycję do…. Przy wstawianiu pierwszej pozycji do kosztorysu nie ma znaczenia,
którego z tych poleceń użyjemy, będzie to istotne dopiero przy wstawianiu kolejnych. Alternatywnie
dla wyboru polecenia z menu możemy użyć odpowiednich przycisków poleceń:
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lub menu dostępnego po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
Na ekranie pojawi się wówczas okno Właściwości pozycji, w którym możemy podać informacje
dotyczące pozycji kosztorysowej. To samo okno będzie służyło do wprowadzania zmian w
istniejących pozycjach.

Aby stworzyć pozycję kalkulowaną metodą szczegółową, możemy pobrać nakłady rzeczowe z
katalogów normatywnych, klikając na przycisku
Pojawi się wówczas okno
przeglądania katalogów normatywnych, w którym będziemy mogli wybrać odpowiednią pozycję.

© 2013 OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.

Tworzenie nowego kosztorysu

15

Po lewej stronie ekranu znajduje się sekcja Katalogi normatywne zawierająca dwie zakładki
pozwalające na przełączanie się pomiędzy jednym z dwóch dostępnych widoków katalogów
normatywnych. W zależności od wyboru użytkownika znajdą się tam (w widoku płaskim) wyłącznie
tytuły katalogów lub (w widoku strukturalnym) drzewo katalogów przedstawiające strukturę bazy
normatywnej, czyli katalogi, rozdziały oraz tablice.
Prawą stronę ekranu zajmuje lista pozycji katalogowych dla elementów, które możemy wybrać w
lewej części ekranu. Jeśli do wyboru użyjemy widoku strukturalnego, to wówczas możemy wybrać
pojedynczy katalog lub jego część (pojedynczy rozdział lub tablica). Korzystając z widoku
płaskiego, możemy zaznaczyć jeden lub więcej katalogów – stosując kombinację klawiszy CTRL-A
lub klikając na
, możemy wybrać nawet wszystkie katalogi
dostępne w programie (jeśli wybrana jest grupa katalogów o nazwie „Katalogi programu”).
Jeśli wyświetlona lista pozycji katalogowych jest dla nas zbyt długa bądź chcemy wyszukać
pozycje odpowiadające konkretnym robotom, możemy skorzystać z filtrowania i sortowania
dostępnych na dole ekranu. Działają tutaj „inteligentne filtry”.
Przed pobraniem pozycji z katalogu możemy zapoznać się z jego częścią opisową (częścią ogólną,
założeniami oraz wyszczególnieniami robót), która wyświetlana jest pod listą pozycji. Można też
dowiedzieć się, jakie nakłady wchodzą w skład wybranej roboty – służy do tego przycisk
.
Jeśli wybraliśmy już odpowiednią pozycję z katalogów normatywnych, naciskamy na przycisk
i wracamy do okna Właściwości pozycji.
Część pól została już wypełniona danymi z katalogu, wprowadzimy więc ilość robót – możemy
podać zarówno pojedynczą liczbę, jak również wyrażenie arytmetyczne zawierające podstawowe
działania oraz nawiasy. Po lewej stronie pola Ilość robót znajduje się obliczona wartość
wprowadzonego wyrażenia, co pozwala w łatwy sposób zorientować się, czy przy wprowadzaniu go
nie popełniliśmy błędu.
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Po naciśnięciu na przycisk
rozpocznie się automatyczna wycena wprowadzonej
pozycji (zgodnie z parametrami określonymi wcześniej przy pomocy kreatora nowego kosztorysu).
Jeśli program będzie w stanie samodzielnie pobrać ceny jednostkowe nakładów z wybranych
cenników, ukaże się okno kosztorysu z wprowadzoną i wycenioną pozycją kosztorysową. Jeśli nie
można jednoznacznie powiązać nakładu z katalogu z pozycją z cennika (dzieje się tak np. w
przypadku materiałów anonimowych), będziemy musieli samodzielnie wybrać odpowiedni składnik z
jednego spośród wybranych cenników. Samodzielnie nie znaczy jednak bez pomocy programu.
Wyświetlając wybrane cenniki, program automatycznie wyszuka w cenniku nakład najbardziej
pasujący do znajdującego się w katalogu. Kryterium, jakim się kieruje, to symbol klasyfikacyjny.
Oczywiście tu również mamy do dyspozycji „inteligentne filtry”.
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Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji z cennika musimy potwierdzić wybór, klikając na jeden z
przycisków:
lub
.
Różnica w ich działaniu polega na tym, że w pierwszym przypadku w kosztorysie znajdzie się
nakład mający wszystkie dane (symbol klasyfikacyjny, jednostkę miary, nazwę oraz cenę) pobrane
z cennika, a w drugim – z cennika zostanie pobrana wyłącznie cena.
W przypadku robocizny najczęściej będziemy korzystać z przycisku
(wyjątkiem jest sytuacja, gdy w jednym kosztorysie będziemy używać wielu różnych stawek
robocizny). Mając do czynienia z materiałami oraz sprzętem - najczęstszym wyborem będzie
.
Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, może zdarzyć się, że z cennika wybrana zostanie
pozycja mająca inną jednostkę miary niż ta, która pobrana została z katalogu normatywnego. Czy
dana pozycja zostanie wówczas prawidłowo wyceniona? Nie trzeba się o to martwić – program na
bieżąco kontroluje zgodność jednostek miary i w razie stwierdzenia rozbieżności wyświetlone
zostanie okno Przeliczniki jednostek miary.
Jeśli pozycja zawierać będzie kolejne składniki, których program nie może samodzielnie wycenić,
procedura wyboru z cennika powtórzy się. Jeśli wszystkie składniki będą już wycenione, na ekranie
pojawi się wyceniona pozycja.
Wprowadźmy kolejną pozycję kalkulowaną szczegółowo. Tym razem musimy wybrać, czy pozycję
wprowadzimy za czy przed pozycją bieżącą. Program nie pozwoli popełnić błędu polegającego na
wstawieniu pozycji do pozycji – w przypadku próby takiego działania wyświetlony zostanie
stosowny komunikat i operacja wstawiania pozycji zostanie anulowana.
Następnym krokiem będzie wprowadzenie pozycji kalkulowanej metodą uproszczoną. Wstawienie
pozycji uproszczonej odbywa się podobnie, jak kalkulowanej szczegółowo: wybieramy z menu
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Pozycja odpowiednie polecenie (lub klikamy na przycisku wstawiania pozycji).
Jeśli chcemy pobrać symbol klasyfikacyjny oraz nazwę pozycji z bazy katalogów normatywnych, to
podobnie jak przy poprzednich pozycjach klikamy na przycisk
.
Po wybraniu pozycji i pobraniu jej z bazy katalogowej powracamy do okna Właściwości pozycji.
Dane pobrane z katalogów możemy dowolnie zmodyfikować lub uszczegółowić. Jeśli chcielibyśmy
wpisać własny kod pozycji oraz jej nazwę, możemy nie pobierać danych z katalogów
normatywnych, lecz po prostu wpisać je do tych pól.
Teraz musimy dokonać zmiany sposobu wyceny. Aktualnie (domyślnie pozycja kalkulowana jest
metodą szczegółową). Informuje o tym odpowiedni komunikat. Link (podkreślony tekst) najdujący
się obok komunikatu pozwala na zmianę sposobu obliczania pozycji. Może on przyjmować
następujące wartości:
oraz
Jeśli ustalimy, że pozycja ma być kalkulowana metodą uproszczoną, to jej cena jednostkowa
pobierana z jest pola Cena. Możemy wpisać ją samodzielnie bądź też pobrać z jednego z cenników
dostępnych w programie. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Klikając na przycisku
damy polecenie, aby program spróbował znaleźć w cennikach wybranych do wyceny pozycję o
zgodnym kodzie.
Jeśli to się uda, do pola Cena zostanie wstawiona cena roboty pobrana z cennika, a jeśli nie –
pojawi się wówczas okno z propozycją wyświetlenia okna przeglądania cenników.
Będziemy mogli wówczas wybrać dowolną pozycję z cennika. I tu również mamy do dyspozycji
przyciski:
przypadku wyceny nakładów.

i

,

. Ich działanie jest takie samo, jak w

Jeśli zamiast na przycisku
klikniemy na
, program nie będzie
wyszukiwać ceny, tylko od razu wyświetli okno przeglądania cennika.
Nasz pierwszy kosztorys jest już gotowy. Możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać po
wydrukowaniu, klikając na przycisku

2.3

.

Budowa struktury kosztorysu
W poprzednim rozdziale opisaliśmy, jak sporządzić prosty kosztorys zawierający kilkanaście
pozycji kosztorysowych. Co zrobić, gdy sytuacja będzie wymagała stworzenia w kosztorysie
działów agregujących poszczególne pozycje? Oto odpowiedź na to pytanie.
Programy SeKo PRIX i SeKo SMART pozwalają na stworzenie praktycznie dowolnej struktury
kosztorysu, np. zawierającej wiele poziomów działów i pozycji, również o niesymetrycznej
strukturze. Prześledźmy opracowanie prostego trzy poziomowego kosztorysu, zawierającego dwa
poziomy działów oraz pozycje kosztorysowe z należącymi do nich nakładami. Jego struktura
przedstawia się następująco:
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Korzystając z kreatora, podajemy podstawowe dane, które posłużą nam do wyceny kosztorysu
(patrz rozdział Kreator nowego koszotrysu). Następnie przystępujemy do wstawienia pierwszego
działu – „Roboty fundamentowe”.
W tym celu z menu Dział wybieramy jedno z poleceń: Wstaw dział przed…, Wstaw dział za…
lub Dodaj dział do…. Podobnie jak w przypadku wstawiania pierwszej pozycji (opisanego w
poprzednim artykule), nie ma znaczenia, które z tych poleceń wybierzemy. Będzie to miało
znaczenie dopiero przy wprowadzaniu kolejnych działów.
Wstawianie działu możemy zainicjować zarówno przez wybór polecenia wybieranego z menu,
kliknięcie na przycisk polecenia, jak również korzystając z menu kontekstowego, dostępnego po
kliknięciu prawego przycisku myszy – przedstawia to ilustracja:
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Na ekranie pojawi się okienko Właściwości działu, gdzie podamy informacje dotyczące działu. To
samo okno będziemy wykorzystywać w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w
istniejącym już dziale.
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Najpierw wprowadzimy Kod (symbol) działu. Może być to dowolny ciąg znaków (dozwolone zarówno
litery, jak i cyfry) – najlepiej stosunkowo krótki.
W naszym przykładzie dział oznaczymy kodem 100. W razie potrzeby możemy wypełnić również
pole Symbol specyfikacji znajdujące się poniżej. Następnie w polu Nazwa wpisujemy nazwę
działu – „Roboty fundamentowe”.
Całą sekcję związaną z używaniem cen jednostkowych na razie pominiemy (wykorzystamy ją w
jednym z kolejnych działów) i możemy podać ilość robót oraz wybrać jednostkę miary dla działu.
Ilość robót można podać zarówno w postaci jednej liczby – wynikowej ilości robót dla danego działu,
jak również jako wyrażenie arytmetyczne – zawierające podstawowe działania oraz nawiasy.
Po co wprowadzać ilości robót do działów, przecież i tak trzeba będzie wprowadzać ilości robót do
poszczególnych pozycji? Wprowadzanie ilości robót do działów jest czynnością nieobowiązkową,
jednakże pozwoli nam uzyskać bardzo istotną informację, która przyda się nam w wielu
przypadkach – np. przy kontroli poprawności wykonania kosztorysu.
Co jednak zrobić, gdy nie znamy jeszcze wynikowej ilości robót dla całego działu? Bez przeszkód
możemy wprowadzić ją później, już po dodaniu składników znajdujących się wewnątrz pozycji.
Wobec tego wybieramy tylko jednostkę miary odpowiednią dla robót fundamentowych – m3, po
czym klikamy na przycisku
.
Kolejny dział „Fundamenty betonowe” wstawimy jako część składową działu zawierającego roboty
fundamentowe. W tym celu, mając wybrany (zaznaczony) dział „Roboty fundamentowe”, wstawiamy
do niego nowy dział – wybieramy polecenie Dodaj dział do….
Informacje w oknie Właściwości działu wypełniamy w sposób podobny, jak miało to miejsce przy
wprowadzaniu pierwszego działu. Nadajmy mu kod: 110, nazwę: „Fundamenty betonowe” i
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jednostkę miary: m3.
Po wprowadzeniu tego działu dodamy jeszcze jeden dział, będący na tym samym poziomie
struktury, czyli wewnątrz działu „Roboty fundamentowe”. Możemy to zrobić, korzystając z jednego z
dwóch sposobów:
po zaznaczeniu (kliknięciu) działu „Roboty fundamentowe” wstawiamy do niego nowy dział,
alternatywnie możemy zaznaczyć dział „Fundamenty betonowe” i nowy dział dodać za nim.
Odpowiednie stosowanie poleceń wstawiania przed/za oraz dodawania składników jest podczas
pracy z programem bardzo ważne. Korzystając ze zwykłego widoku kosztorysu (tabelarycznegopłaskiego), trudno zorientować się, czy prawidłowo zbudowaliśmy strukturę kosztorysu. Możemy
posiłkować się kolumną Lp, gdzie znajduje się numer kolejnego składnika kosztorysu z
uwzględnieniem jego miejsca w strukturze (kolejne poziomy rozdzielane są znakiem kropki), jednak
nie jest to najwygodniejsza metoda.
Znacznie lepiej skorzystać z widoku drzewiastego. Jeśli widok drzewiasty został wyłączony i nie
widać go na ekranie, należy włączyć go ponownie. Robimy to, wybierając polecenie Pokaż drzewo
działów z menu Widok lub korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl-T. W podobny sposób
możemy wyłączyć wyświetlanie tego widoku.
Widok drzewiasty nie zawiera pełnego zakresu informacji – ograniczony został do prezentowania
liczby porządkowej, kodu i nazwy składnika, jednakże dzięki swojemu układowi znakomicie
pokazuje strukturę kosztorysu.
Widok ten jest „zsynchronizowany” z widokiem płaskim: zmiany wprowadzone w dowolnym z tych
widoków natychmiast znajdują się również w drugim. Przyciski i pozwalają na pokazywanie i
ukrywanie poszczególnych składników kosztorysu.
Wróćmy do naszego kosztorysu. Dodawanemu właśnie działowi nadajmy kod: 120, nazwę:
„Fundamenty żelbetowe” i jednostkę miary: m3. W ten sposób mamy gotową strukturę działów dla
pierwszej gałęzi kosztorysu.
Zajmijmy się wprowadzeniem pozycji do działów. Do działu „Fundamenty betonowe” wprowadzimy
pozycję znajdującą się w pierwszej kolumny tablicy 0201 z katalogu KNR 2-02. Zaznaczamy
(klikamy) dział „Fundamenty betonowe” i z menu Pozycja wybieramy polecenie Dodaj pozycję do….
Wybieramy KNR 2-02 0201-0100 z katalogów normatywnych zawartych w programie i, aby pozycja
miała niezerową wartość, podajemy ilość robót. W kreatorze nowego kosztorysu wybraliśmy cenniki
do automatycznej wyceny, po kliknięciu na przycisk program przystąpi do wyceniania
wprowadzonej pozycji. Procedura ta została opisana w poprzednim numerze . Jeśli pozycja
zostanie wyceniona, to w dziale, do którego należy, powinna pojawić się niezerowa wartość.
Bieżący dział zawierać będzie tylko jedną pozycję kosztorysową, przejdźmy więc do kolejnego
działu – „Fundamenty żelbetowe”. Podobnie jak poprzednio, dodajemy pozycję do działu, tym razem
wybierzmy KNR 2-02 0202-0100 „Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 0,6
m”.
Musimy dodać jeszcze zbrojenie ław, a więc do bieżącego działu dodać jeszcze jedną pozycję.
Teraz możemy skorzystać z jednego z dwóch równoważnych sposobów: zaznaczając (klikając)
dział „Fundamenty żelbetowe”, dodajemy do niego pozycję lub, zaznaczając pozycję o liczbie
porządkowej 1.2.1, wstawiamy kolejną pozycję za nią. Wybieramy pozycję KNR 2-02 0290-0100 z
katalogów normatywnych i podajemy ilość zbrojenia użytego do wykonania ław fundamentowych
żelbetowych.
Wprowadzanie pozycji do działu „Roboty fundamentowe” zostało zakończone, pozostaje tylko
uzupełnienie ilości robót dla działów. Wybieramy (klikamy) dział „Fundamenty betonowe” i
otwieramy okno pozwalające na jego edycję – z menu Edycja lub z menu kontekstowego
dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem myszy na zaznaczonym dziale wybieramy polecenie
Zmień… albo po prostu naciskamy klawisz F2.
W dobrze znanym nam oknie Właściwości działu wprowadzamy ilość robót dla działu – w tym
przypadku będzie to ta sama ilość robót, co w jedynej pozycji w tym dziale. Po zatwierdzeniu
przyciskiem
powinna pojawić się cena jednostkowa dla działu.
W kolejnym dziale – „Fundamenty żelbetowe” – mamy już dwie pozycje kosztorysowe. Ilość robót,
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którą podamy dla tego działu, musi być taka sama, jak ilość ław fundamentowych zawartych w tym
dziale. Z tego powodu ilość wprowadzonych zbrojeń (pozycja 1.2.1.) pomijamy i wprowadzamy do
działu taką samą ilość robót, jaka znajduje się w pozycji 1.2.1. Po zatwierdzeniu tu również pojawi
się cena jednostkowa dla działu.
Kolejny dział – „Ściany podziemia” – będzie znajdował się na tym samym poziomie, co pierwszy
dział, który wprowadziliśmy do kosztorysu („Roboty fundamentowe”). W tym celu wskazujemy i
klikamy wiersz tego działu i wstawiamy kolejny dział za nim. Sprawdzamy w widoku drzewiastym,
czy dział został dodany prawidłowo. Następnie, korzystając z rysunku zamieszczonego na
początku rozdziału i nabytej już wiedzy, wprowadzamy działy i pozycje kosztorysowe do działu
„Ściany podziemia” wraz z wyceną pozycji i wprowadzeniem ilości robót.
Na koniec zajmiemy się ostatnim działem „Ściany nadziemia”, który wprowadzimy na tym samym
poziomie, co „Roboty fundamentowe” oraz „Ściany podziemia”. Jako że dział ten ma znajdować się
za działem „Ściany podziemia”, wskazujemy i klikamy wiersz tego działu i wstawiamy kolejny dział
za nim. Dodajemy do niego dział „Ściany murowane”, dla którego podamy cenę jednostkową.
Czym różni się dział z podaną ceną jednostkową od pozycji kalkulowanej z wykorzystaniem metody
uproszczonej? Z pozoru niczym: jeśli nie zakładamy późniejszej modyfikacji kosztorysu, to w
zasadzie nie ma różnicy, którego rodzaju składnika użyjemy (dla działu nie możemy tylko pobrać
nazwy z katalogów normatywnych). Różnica objawia się wówczas, gdy będziemy chcieli
zrezygnować z używania ceny jednostkowej dla składnika. Do pozycji kosztorysowej będziemy
mogli dodać wyłącznie nakłady rzeczowe RMS, do działu natomiast możemy dodawać zarówno
inne działy, jak i pozycje kosztorysowe kalkulowane dowolną metodą.
Tworząc kosztorysy z rozbudowaną strukturą działów, trzeba zwrócić uwagę na to, że sposób
służący do wprowadzania ilości robót do działów, którego do tej pory używaliśmy ma pewną wadę.
Jest najłatwiejszy do opanowania, ale nie uwzględnia sytuacji, która wystąpi, jeśli zmienimy ilość
robót w jednej z pozycji. Ilość robót wprowadzona do działu nie ulegnie automatycznie zmianie,
podaliśmy bowiem w działach konkretne ilości robót, a nie odwołania do pozycji kosztorysowych.
Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby temu zapobiec. Możemy podawać informacje, z których
składników mają być pobierane ilości robót dla danego składnika. Taka możliwość dostępna jest
zarówno dla działów, jak i pozycji kosztorysowych. Jak to zrobić? Opiszemy to w kolejnym
rozdziale, podczas omawiania pracy z przedmiarami.
W poprzednim rozdziale pokazaliśmy metodę dodawania pozycji do kosztorysu. Jest ona łatwa do
opanowania, ale dość pracochłonna. Dla osób, które sprawnie posługują się dostępną w systemie
Windows techniką przeciągania (zwaną również „przeciągnij i upuść”, w wersji angielskojęzycznej –
„drag&drop”) stworzony został Eksplorator katalogów i cenników. Pozwala on na przeciąganie
poszczególnych pozycji zawartych w katalogach normatywnych oraz w cennikach bezpośrednio do
kosztorysu. Eksplorator podzielony jest na trzy zakładki: Katalogi, Katalogi - pozycje oraz
Cenniki.
Pierwsza z nich pozwala na wstawianie do kosztorysu pozycji zawartych w katalogach
normatywnych programu. Mamy do dyspozycji wszystkie grupy katalogów zawarte w programie, po
kliknięciu na
i rozwinięciu wybranej grupy ukażą się katalogi, po rozwinięciu wybranego katalogu
– rozdziały, przy kolejnych rozwinięciach – tablice oraz pozycje (odpowiadające kolumnom
katalogu).
Jeśli klikniemy na pozycji i, nie puszczając przycisku myszy, przeciągniemy ją do okna z
kosztorysem (bez znaczenia, czy będzie to okno zawierające jeden z widoków płaskich czy widok
drzewiasty) i umieścimy kursor myszy nad pozycją lub działem znajdującym się już w kosztorysie,
to program wyświetli okno z prośbą o wybranie, czy pozycję chcemy wstawić przed, za czy do
wskazanego składnika (jeśli wskażemy pozycję, to polecenie Wstaw do będzie nieaktywne).
Wskazanie składnika, który nie może być prawidłowym punktem odniesienia do wstawienia pozycji
(np. nakładu), skutkuje wyświetleniem symbolu znaku zakazu – program nie pozwoli na wybranie
takiego składnika. Jeśli dopiero zaczynamy tworzyć kosztorys i nie zawiera on żadnych
składników, to musimy „upuścić” pozycję w dowolnym miejscu okna kosztorysu – program nie
będzie zadawał żadnych pytań i wstawi pierwszą pozycję do kosztorysu.
Górna część zakładki Kosztorys zawiera pole Symbol, które pozwala na szybszą lokalizację
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pozycji w bazie katalogowej. Wystarczy zacząć wpisywać do niej symbol poszukiwanej pozycji
(wystarczy sam początek), a program w miarę wpisywania będzie zagłębiał się w bazie katalogowej,
przybliżając nas do poszukiwanej pozycji. Wpisywanie możemy w każdej chwili przerwać i
kontynuować wybór pozycji, korzystając z myszy.
Jednak jeśli wpiszemy pełny symbol pozycji katalogowej, to po naciśnięciu klawisza Enter zostanie
wyświetlone okienko dialogowe z prośbą o wybór miejsca wstawienia względem aktywnego
(zaznaczonego) składnika i, korzystając z klawiszy ze strzałkami, możemy wstawić pozycję bez
użycia myszy. Naciśnięcie klawisza F4 spowoduje powrót do pola Symbol eksploratora i pozwoli
na wprowadzanie kolejnych pozycji. Na pewno docenią to osoby sprawnie posługujące się
klawiaturą i szybko wprowadzające dużo pozycji – taki schemat działania pozwala na osiągnięcie
maksymalnej wydajności.
Poniżej pola Symbol znajdują się cztery pola pozwalające na skonfigurowanie trybu pracy
eksploratora. Zaznaczenie pola Pobieraj domyślny wariant wyeliminuje pytanie o wybór wariantu
pozycji (w pozycjach zawierających rozwiązania alternatywne) i automatyczne wybranie wariantu
podstawowego – oznaczonego jako domyślny.
Pole Sumuj robociznę pozwala na włączenie lub wyłączenie sumowania nakładów dla
poszczególnych zawodów (w katalogach, gdzie taki podział występuje) i wprowadzanie robocizny
jako jednego nakładu zawierającego sumę roboczogodzin dla poszczególnych zawodów zawartych
w pozycji.
Pole Przeceń wstawioną pozycję pozwala na ominięcie automatycznej wyceny każdego
składnika podczas wstawiania pozycji do kosztorysu – operację taką można wykonać później,
również w oknie zestawień – dla całych działów lub całego kosztorysu. Tą kwestią również
zajmiemy się szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów.
Ostatnie pole – Modyfikuj pozycję po wstawieniu pozwala na automatyczne otwarcie okna
Właściwości pozycji po wstawieniu pozycji z eksploratora do kosztorysu i ustawienie kursora w
polu Ilość robót. Można wówczas od razu wpisać ilość robót i zatwierdzić ją bez konieczności
klikania myszą na przycisk
– wystarczy, nie opuszczając pola Ilość robót, nacisnąć
klawisz Enter.
Kolejna zakładka - Katalogi - pozycje zawiera płaską listę wszystkich pozycji znajdujących się w
bazie programu. Pola Symbol i Nazwa znajdujące się w górnej części zakładki działają na
zasadzie filtra. Pozostały sposób działania jest taki sam jak w zakładce Katalogi.
Zakładka Cenniki również działa podobnie, jak zakładka Katalogi. Z listy cenników możemy
przeciągać pozycje bezpośrednio do kosztorysu. Pozycje wyceniane są według domyślnej kolumny
cenowej cennika: po wskazaniu (kliknięciu) pozycji zawierającej cenę jednostkową na dole
eksploratora pojawi się informacja zawierająca nazwę tej kolumny oraz cenę jednostkową
wybranego składnika.
Górna część zakładki pozwala na ograniczenie listy wyświetlanych cenników do cenników
zawartych tylko w jednej z baz cenowych. Służy temu pole Baza cen z rozwijaną listą zawierającą
wszystkie bazy cenowe zarejestrowane w programie. Poniżej znajduje się pole Symbol
pozwalające na wpisanie z klawiatury symbolu pozycji, który będzie wyszukiwany w obrębie
zaznaczonego cennika. Klawisze Enter oraz F4 działają tu analogicznie, jak w przypadku zakładki
Katalogi.
Eksplorator cenników i katalogów może być wyświetlany zarówno z prawej, jak i lewej strony
ekranu – menu Eksplorator zawiera służące do tego polecenia Pokaż eksplorator po lewej oraz
Pokaż eksplorator po prawej. Do ukrycia lub przywrócenia wyświetlania eksploratora służy
polecenie Eksplorator cenników/katalogów znajdujące się w tym samym menu oraz przycisk
znajdujący się na granicy pomiędzy eksploratorem a oknem kosztorysu.
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Tworzenie przedmiaru/obmiaru
Dobry przedmiar to podstawa każdego prawidłowo sporządzonego kosztorysu. Moduł
przedmiarowania jest zatem jedną z najistotniejszych części programu kosztorysowego. Jednak nie
zawsze wszystkie znajdujące się w nim możliwości są wykorzystywane. W czasach przed
upowszechnieniem się nowoczesnych programów do kosztorysowania komputerowego, przedmiar
najczęściej sporządzany był ręcznie na specjalnym formularzu. Formularz przedmiaru miał zaletę,
niedostępną we wczesnych programach kosztorysowych, pozwalał na dokładne opisanie
poszczególnych składników - można było wpisywać opis, komentarze oraz wiersze obliczeń. Edytor
przedmiaru/obmiaru znajdujący się w programach SeKo PRIX i SeKo SMART posiada taką
funkcjonalność dodatkowo wzbogaconą o funkcje spotkane w komputerowych arkuszach
kalkulacyjnych.
W poprzednich rozdziałach pokazaliśmy, jak korzystać z wynikowych ilości robót dla
wprowadzanych pozycji kosztorysowych oraz jak wprowadzić pojedynczy wiersz obliczeń. Jednak
często przedmiar jest zbyt skomplikowany, aby wszystkie obliczenia można było wprowadzić w
jednym wierszu.

Stworzymy prosty kosztorys zawierający działy – podobny do stworzonego przez nas w poprzednim
rozdziale. Będziemy pracować w trybie edycji przedmiaru – wybieramy polecenie Widok >
Przedmiar/Obmiar lub korzystamy ze skrótu klawiaturowego CTRL-3.
Program przestawi widok kosztorysu na Przedmiar/Obmiar. Wstawimy dział „100 – Roboty
fundamentowe”, a do niego dwa działy „110 – Fundamenty betonowe” oraz „120 – Fundamenty
żelbetowe”. Na razie nie wprowadzamy do nich ilości robót.
Następnie do działu „110 – Fundamenty betonowe” wstawiamy pozycję KNR 2-02 0201-0300. Tu
również nie podajemy ilości robót.
Kolejnym etapem będzie stworzenie przedmiaru dla tej pozycji. Dwukrotne kliknięcie w komórce
znajdującej się bezpośrednio pod pozycją w kolumnie Opis, lokalizacja i wyliczenia uruchomi
tryb edycji wiersza przedmiaru. Pierwszy wiersz przeznaczymy na opis – wpiszemy tam: „Sekcja nr
1”. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje zatwierdzenie wprowadzonych danych. Kolejne
naciśnięcie Enter doda kolejny wiersz przedmiaru i automatycznie uruchomi tryb edycji tego
wiersza, a naciśnięcie klawisza Insert daje możliwość wstawienia kolejnego wiersza przed
bieżącym.
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Wpisujemy kolejny wiersz opisu: „Ława w osi A-A”. I znów zatwierdzamy klawiszem Enter, a przez
kolejne jego naciśnięcie dodajemy kolejny wiersz przedmiaru. Wpisujemy wyrażenie do obliczenia:
np. (15,45+12,55)*1,2*0,3. Po zatwierdzeniu edycji (Enter) w kolumnie Ilości składowe pojawi się
obliczona wartość wprowadzonego wyrażenia, a w kolumnie Jm. jednostka miary – taka sama, jak
dla danej pozycji.
W wierszu dotyczącym całej pozycji w kolumnie Razem pojawiła się całkowita ilość robót danej
pozycji. Program automatycznie sprawdza każdy wprowadzony wiersz i, jeśli znajduje się tam
wyrażenie, które daje się obliczyć, dokonuje stosownych obliczeń, w przeciwnym przypadku
traktuje wiersz jako tekst opisu.
Dodajmy jeszcze kilka wierszy do przedmiaru – ławy w osi B-B oraz C-C wraz z dotyczącymi ich
obliczeniami.
Nowe wiersze przedmiaru możemy dodawać na kilka sposobów: naciskając klawisz Enter,
dodajemy wiersz przedmiaru poniżej aktywnego wiersza. Możemy również skorzystać z poleceń z
menu Przedmiar: polecenie Wstaw linię przedmiaru wstawia linię przedmiaru powyżej
aktualnego wiersza (jeśli wybrany wiersz dotyczy całej pozycji lub działu, linia przedmiaru zostanie
wprowadzona jako pierwsza dla danego składnika). Polecenie Dodaj linię przedmiaru dodaje linię
przedmiaru poniżej aktualnego wiersza (jeśli wybrany wiersz dotyczy całej pozycji lub działu, linia
przedmiaru zostanie wprowadzona jako ostatnia dla danego składnika). Kolejnym sposobem jest
skorzystanie z prawego przycisku myszy, który w trybie pracy z przedmiarem udostępnia specjalne
menu:

Po wprowadzeniu przedmiaru dla pierwszej sekcji chcielibyśmy zachować podsumowaną ilość robót
dotyczących tej sekcji. Wybierając polecenie Oblicz wynik cząstkowy z menu Przedmiar (lub
korzystając z odpowiedniego polecenia w menu kontekstowym dostępnym po kliknięciu prawym
klawiszem myszy), do przedmiaru danej pozycji zostanie wstawiona linia podsumowania,
obejmująca swoim zasięgiem wprowadzone dotychczas wyrażenia.
Linia zawierająca wynik cząstkowy w żaden sposób nie wpływa na ilość robót dla całej pozycji –
traktowana jest jako informacja dodatkowa. Wprowadźmy teraz przedmiar dla sekcji 2 – ławy w
osiach D-D, E-E oraz F-F. Tutaj dodajmy kolejną sumę – wynik cząstkowy. Wszystkie wyrażenia
znajdujące się poniżej poprzedniego wyniku cząstkowego zostaną zsumowane. W ten sposób
możemy tworzyć dowolną liczbę wyników cząstkowych w każdej pozycji.
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Co zrobić, jeśli zależy nam, aby komentarz pojawił się w tym samym wierszu, co obliczenia?
Wystarczy skorzystać z nawiasów klamrowych {} – komentarze w nich zawarte nie mają wpływu na
obliczenia wyrażeń arytmetycznych. Wiersz zawierający przedmiar dla ławy w osi F-F mógłby np.
wyglądać następująco:

Opis zawarty w nawiasach klamrowych nie przeszkadza w obliczeniu wartości wyrażenia. Jeśli
wpisalibyśmy tekst opisu bez nawiasów klamrowych, program uznałby cały wiersz za komentarz i
ilość robót nie zostałaby wyliczona.
Uzyskaliśmy już taką samą funkcjonalność, jak w przedmiarach tworzonych bez użycia komputera.
Od programu komputerowego oczekujemy jednak czegoś więcej niż obliczania i sumowania
wyrażeń arytmetycznych.
Często wykorzystywaną możliwością są odwołania pomiędzy ilościami robót w różnych pozycjach.
Jeżeli wprowadziliśmy w jednej pozycji ilość robót (również w postaci złożonej z wielu wierszy), to
podczas edycji linii przedmiaru możemy się do niej odwoływać, korzystając z kontekstowego menu
dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Do jednej linii przedmiaru możemy dodać kilka odwołań – każde kolejne wywołanie polecenia
Pobierz adres odwołania do przedmiaru powoduje dodanie ilości robót znajdującej się w
kolejnym wybranym składniku.
Korzystanie z menu kontekstowego nie jest jedyną metodą skorzystania z odwołań w przedmiarze.
Możemy wpisywać odwołania do innych składników bezpośrednio z klawiatury. Wpisując adres
składnika, którego wartość chcemy pobrać, wystarczy wpisać jego identyfikator znajdujący się w
kolumnie Lp, poprzedzając go znakiem $. Chcąc pobrać ilość robót np. z pozycji 1.1.1, wpisujemy
$1.1.1. Co więcej, wpisując adresy składników, możemy w pełni korzystać z działań
arytmetycznych – zarówno wobec składników względem siebie, jak również względem dowolnych
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wartości liczbowych. Dopuszczalne są nawet tak skomplikowane wyrażenia, jak np. ($1.1.1/$3.4.2)^
($34^0,5).
Jest to bardzo wygodna funkcja: do obliczania ilości robót w działach wystarczy podać odwołania do
wszystkich pozycji, które chcemy zsumować w danym dziale.
Przed rozpoczęciem korzystania z odwołań do przedmiarów warto poznać odpowiedź na pytanie: co
stanie się, jeśli zmieni się wartość lub adres składnika, do którego się odwołujemy?
Nie ma powodów do obaw – w obu tych przypadkach program zachowa się prawidłowo. Wartość
składnika, do którego odwołujemy się, aktualizowana jest na bieżąco wraz z każdą zmianą jego
wartości. Także na zmiany adresu składników (z powodu usunięcia, wstawienia lub przesunięcia
składników kosztorysu) program od razu zareaguje i natychmiast uaktualni adresy odwołań.
Operacje te zostaną wykonane automatycznie i nie będą wymagały żadnego działania użytkownika.
Jeśli z kosztorysu zostanie usunięta pozycja, do której były odwołania w innych pozycjach, program
w momencie jej usunięcia zastąpi odwołania wartościami liczbowymi. Jeśli pozycję z odwołaniami
przeniesiemy do innego kosztorysu, program również zastąpi referencje wartościami. Jednym
słowem – niezależnie od tego, jakich modyfikacji kosztorysu dokonamy, nie grozi nam utrata
wcześniej wyliczonych ilości robót.
W menu kontekstowym dostępnym w trybie edycji linii przedmiaru znajduje się jeszcze jedno
ciekawe polecenie: Pobierz zmienną globalną. Co to jest „zmienna globalna”? Jest to drugie z
narzędzi ułatwiających pracę z przedmiarami. Jest ono dość podobne do odwołań do ilości w innych
składnikach – z tą różnicą, że tutaj ilości są definiowane w specjalnej tabeli zmiennych globalnych
dostępnej z menu Przedmiar > Edytuj zmienne globalne. Zdefiniowane zmienne globalne
wstawiamy, korzystając z polecenia Pobierz zmienną globalną dostępnego w menu
kontekstowym podczas edycji wiersza przedmiaru. Możemy wywoływać je też bezpośrednio,
używając klawiatury – wystarczy wpisać skrót jej nazwy poprzedzony znakiem #. Jeśli
chcielibyśmy odwołać się do zmiennej „długość” o skróconej nazwie „dlug”, wystarczy wpisać #dlug.
Tu również możemy stosować wyrażenia arytmetyczne.

Przedmiar możemy w każdej chwili wydrukować, korzystając z przycisku

. Jeśli wypełniliśmy
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dane inwestycji w sekcji dotyczącej strony tytułowej (opis w jednym z poprzednich rozdziałów),
możemy również wydrukować stronę tytułową dla przedmiaru. Oczywiście funkcje eksportu
przedmiaru do plików HTML, DOC oraz XLS są również na tym etapie pracy dostępne.
Ciekawą i niespotykaną w innych programach kosztorysowych możliwością jest równoczesne
wyświetlanie kosztorysu w dowolnym widoku oraz przedmiaru.
Widok taki można uzyskać, wywołując z menu polecenie Widok > Pokaż/ukryj –
kosztorys+przedmiar lub wybierając odpowiednią pozycję z pola wyboru widoku kosztorysu.

Wszystkie widoki dostępne jednocześnie na ekranie są cały czas synchronizowane i nawzajem
aktualizowane – każda zmiana w jednym z widoków skutkuje uwzględnieniem tej zmiany w
pozostałych widokach.
Opanowanie funkcji obsługi przedmiaru spowoduje, że mając do dyspozycji program SeK PRIX i
SeKo SMART, już nigdy nie będziemy chcieli tworzyć przedmiarów na kartce papieru czy w
arkuszu kalkulacyjnym.
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Edycja kosztorysu
Po wstawieniu składników do kosztorysu należy liczyć się z koniecznością dokonania w nich
zmian. Modyfikować można zarówno dane dotyczące samego kosztorysu (np. parametry wyceny,
stronę tytułową) jak również wszystkie jego składniki (działy, pozycje, nakłady). Jedną z możliwości
dokonywania zmian dotyczących nakładów jest ich edycja w oknie zestawień.

3.1

Modyfikacja danych na stronie tytułowej i parametrów
kosztorysu
Dane znajdujące się na stronie tytułowej można zdefiniować już na etapie tworzenia nowego
kosztorysu. Oczywiście możliwość ta jest dostępna w każdej chwili pracy z kosztorysem - w tym
celu należy skorzystać ze znajdującego się w menu Kosztorys polecenia Parametry i strona
tytułowa.

Część informacji, które znajdują się w tym oknie została opisana przy okazji omawiania tworzenia
nowego kosztorysu jako kolejne kroki kreatora.
W kreatorze nie występowały elementy: Wycena, Sprawdzanie kosztorysu i Dokładność
obliczeń.
Pierwszy z nich - Wycena odpowiada za parametry związane z zachowaniem programu w trakcie
wyceny nakładów oraz pozycji.
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Możemy włączyć lub wyłączyć automatyczną wycenę kosztorysu podczas wprowadzania nowych
pozycji (funkcja ta wymaga również wybrania cenników do wyceny) oraz Określić zachowanie
programu w przypadku nieznalezienia ceny. Mamy również do dyspozycji walutę końcową w jakiej
będzie wyświetlany i drukowany kosztorys oraz jej przelicznika w stosunku do waluty bazowej czyli
polskich złotych.
Kolejna element - Sprawdzanie kosztorysu, używany jest tylko dla programu SeKo PRIX. Możemy
tu ustalić jakie informacje będą brane pod uwagę podczas działania funkcji Sprawdzanie kosztorysu.
Ostatni element - Dokładność obliczeń pozwala na modyfikację zaokrągleń w programie oraz
ustalenie sposobu numerowania pozycji kosztorysowych.
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Edycja składników (działów, pozycji, nakładów)
W każdym momencie pracy z kosztorysem możemy dokonać modyfikacji jego składników. Aby
tego dokonać, należy wybrać (kliknąć) na składniku, który chcemy edytować i wybrać z menu
Edycja polecenie Zmień, lub skorzystać z klawisza F2.

3.3

Zestawienia R, M, S
Po wprowadzeniu pozycji do kosztorysu warto zapoznać się z dostępnymi w programie
zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu oraz z tabelą elementów scalonych. Dostarczają one
ważnych informacji dotyczących kosztorysu i pozwalają w bardzo komfortowy sposób dokonać jego
wyceny bądź przeceny.
Dostęp do zestawień uzyskuje się poprzez kliknięcie zakładki Zestawienia i wybór odpowiedniego
zestawienia z rozwijanej listy lub wybór odpowiedniego zestawienia z menu Widok. Można również
skorzystać z odpowiednich skrótów klawiaturowych:

Spośród zestawień robocizny, materiałów, materiałów inwestora oraz sprzętu najbardziej
rozbudowane jest zestawienie materiałów.
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Nazwy znajdujące się na górze każdej z kolumn opisują jej zawartość i są to kolejno: symbol
klasyfikacyjny (ETO), dodatkowy symbol klasyfikacyjny pobrany z kartoteki RMS (KMB), nazwa
materiału, jednostka miary, grupa materiałowa (aktywna, gdy zdefiniujemy grupy i przypiszemy do
nich materiały), sumaryczna ilość poszczególnych materiałów w kosztorysie, ilość materiału
dostarczonych przez inwestora (jeśli wprowadzimy), ilość materiału wykonawcy, cena jednostkowa
materiału, wartość materiału w kosztorysie.
Przedostatnia kolumna zawiera przycisk
lokalizacja nakładu, a ostatnia przycisk
wybierz źródło danych. Materiały w zestawieniu posortowane są rosnąco według symbolu ETO, w
każdej chwili można zmienić sortowanie, klikając na nagłówku wybranej kolumny zestawienia (z
wyjątkiem dwóch ostatnich).
Pierwsze kliknięcie ustawia sortowanie rosnące według wybranej kolumny, kolejne kliknięcia
nagłówka sortowanej kolumny zmieniają pomiędzy malejącym a rosnącym sposobem sortowania.
Dwukrotne kliknięcie na danych zawartych w kolumnach ETO, KMB, Nazwa, Ilość MI oraz Cena
jedn. pozwala na wejście w tryb edycji i zmianę danych, które są tam zawarte. Danych
znajdujących się w kolumnach Ilość MW oraz Wartość nie można edytować – są one obliczane
automatycznie na podstawie odpowiednich danych zawartych w kosztorysie i tylko przez zmiany w
kosztorysie można na nie wpływać.
Warto zwrócić uwagę na przycisk
Lokalizacja nakładu – kliknięcie na nim spowoduje
odnalezienie na widoku drzewiastym kosztorysu wyświetlanym z lewej strony ekranu miejsca, w
którym wybrany materiał występuje. Jeśli materiał występuje tylko w jednej pozycji. Jeśli materiał
znajduje się w wielu pozycjach kosztorysowych, kliknięcie na przycisku Lokalizacja nakładu
spowoduje wyświetlenie listy pozycji, które zawierają wybrany materiał. Kliknięcie myszą na pozycji
z tej listy spowoduje odnalezienie jej na widoku drzewiastym wyświetlanym z lewej strony.
Podczas pracy z zestawieniami wyświetlany z lewej strony ekranu jest widok drzewiasty
(strukturalny) kosztorysu. Jest on zsynchronizowany z zestawieniami: każda zmiana wprowadzona

© 2013 OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.

36

Jak stworzyć kosztorys w programach SeKo PRIX i SeKo SMART
w zestawieniu od razu uwidoczniana jest w kosztorysie. Można modyfikować kosztorys,
korzystając z widoku drzewiastego (dodawać, usuwać, edytować, przenosić składniki) – każda
zmiana w kosztorysie powoduje automatyczną aktualizację wyświetlonego zestawienia.
W ostatniej kolumnie zestawienia materiałów znajduje się przycisk
Wybierz źródło danych.
Pozwala on na wymianę materiału znajdującego się w zestawieniu na inny materiał wybrany z
cennika, kartoteki RMS, internetowego portalu cenowego e-SEKOCENBUD bądź z aktualnie
edytowanego zestawienia.
Po kliknięciu na przycisku
Wybierz źródło danych i wybraniu z listy pozycji Wybierz z
cennika… wyświetlone zostanie okno Cenniki – wybór nakładu pozwalające na wybranie materiału
z dowolnego cennika zainstalowanego w programie.
Jeśli z menu wyświetlanego po kliknięciu na przycisk
Wybierz źródło danych wybierzemy
polecenie Wybierz z kartoteki RMS…, będziemy mieli do dyspozycji całą kartotekę RMS zawartą
w programie. W przeciwieństwie do wyboru z cenników materiał wybrany z kartoteki RMS nie
będzie posiadał ceny.
Jeśli wybierzemy polecenie Szukaj w eSEKOCENBUD…, będziemy mieli możliwość skorzystania
z danych zawartych w portalu e-SEKOCENBUD. Jeżeli w programie nie zdefiniowano jeszcze
parametrów dostępu do portalu e-SEKOCENBUD (należy mieć opłacony dostęp portalu), program
wyświetli okienko z prośbą o wprowadzenie danych dostępowych.
Ostatnia pozycja menu – Zamień składnikiem zestawienia… pozwala na wybranie jednego z
materiałów znajdujących się w zestawieniu. Edytowana pozycja zestawienia zostanie dołączona do
wybranej w tym oknie, a ilości zsumowane.
W podobny sposób działają zestawienia robocizny i sprzętu – od zestawienia materiałów różnią się
brakiem kolumny zawierającej identyfikator grupy materiałowej oraz kolumny z ilością materiałów
inwestora.
Kolejne zestawienie Zestawienie materiałów inwestora nie będzie zawierało żadnych pozycji do
momentu, aż w zestawieniu materiałów zadeklaruje się ilości materiałów dostarczanych przez
inwestora. Aby to zrobić, wystarczy dwa razy kliknąć na komórce (pierwsze kliknięcie zaznacza
komórkę, drugie powoduje uruchomienie trybu edycji danych) znajdującej się w kolumnie Ilość MI, w
wierszu dotyczącym materiału, który chcemy w tym zakresie edytować. Po wprowadzeniu co
najmniej jednej wartości w kolumnie Ilość MI, Zestawienie materiałów inwestora będzie zawierało już
pozycje. Zestawienie to służy jedynie celom poglądowym oraz do wydruku, nie można w nim
przeprowadzić żadnej edycji danych.
Czy to już wszystko, co można zrobić w zestawieniach robocizny, materiałów i sprzętu?
Oczywiście że nie! Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w zestawieniach jest zbiorcza
wycena nakładów robocizny, materiałów lub sprzętu.
Przedstawiliśmy już automatyczną wycenę metodą „pozycja po pozycji”. Jej niezaprzeczalną zaletą
jest fakt, że cały czas pracuje się z aktualnie wycenionym kosztorysem. Niestety jest to dość
pracochłonny sposób wyceny: w każdej wprowadzanej pozycji kosztorysowej trzeba dokonywać
uszczegółowienia i wymiany nakładów. Operację tę można wykonać jednorazowo: wystarczy
wprowadzić kosztorys bez wyceniania go na bieżąco (przy tworzeniu kosztorysu nie wybieramy
cenników do automatycznej wyceny) i dokonać zbiorczej wyceny w oknie zestawień. Umożliwiają to
polecenia Aktualizuj ceny w aktywnym zestawieniu oraz Aktualizuj ceny we wszystkich
zestawieniach znajdujące się w menu Wycena.
Pierwsze z tych poleceń uruchamia wycenę wyłącznie jednego rodzaju nakładów (robocizny,
materiałów, bądź sprzętu) – w zależności od tego, które zestawienie aktualnie jest wyświetlone. Po
wybraniu drugiego z poleceń wyceniane są wszystkie nakłady. Jeśli nie mieliśmy wybranych
cenników do automatycznej wyceny, program poinformuje o tym i pozwoli na wybranie cenników, na
podstawie których przeprowadzimy wycenę. Program automatycznie wyceni nakłady na podstawie
zgodności indeksów ETO i jednostek miary. W przypadku, gdy nie będzie zgodności pomiędzy
danymi (symbol ETO i Jm.) w wybranych cennikach a kosztorysem, zostanie wyświetlone okno z
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prośbą o wybranie odpowiedniej pozycji z cennika (takie samo, jak w przypadku wyceny „pozycja
po pozycji”).
Przy tego rodzaju wycenie należy zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię. Nakłady anonimowe
występujące w różnych pozycjach zostaną zastąpione takim samym nakładem – np. jeśli w kilku
pozycjach kosztorysu wystąpi nakład 2370699 Beton zwykły z kruszywa naturalnego, to we
wszystkich zostanie zastąpiony tym samym (wybranym przez użytkownika) rodzajem betonu.
Dlatego też po dokonaniu wyceny w taki sposób może wystąpić konieczność dokonania drobnych
modyfikacji w konkretnych pozycjach.
Co zrobić, gdy chcielibyśmy otrzymać zestawienie dotyczące tylko części kosztorysu, np. jednego
działu? Nic prostszego: wystarczy tylko zaznaczyć elementy, których dotyczyć ma zestawienie
(mogą to być dowolnie wybrane działy i pozycje) następnie w menu Zestawienia zaznaczyć
(kliknąć) opcję Twórz zestawienia dla wybranych składników. Do wybrania składników możemy
użyć dowolnego widoku kosztorysu – wystarczy przełączyć widok, zaznaczyć pozycje i ponownie
wywołać wyświetlanie odpowiedniego zestawienia. Podczas pracy w tym trybie składniki, dla
których tworzone jest zestawienie, wyróżnione są na widoku drzewiastym (znajdującym się z lewej
strony ekranu), kolorem zielonym.
Zestawienie dla wybranych składników działa dokładnie tak samo, jak zestawienie dla całego
kosztorysu, możemy w nim dokonywać wyceny i wymiany składników, możemy je wydrukować.
Poza zestawieniami robocizny, materiałów (w tym materiałów inwestora) oraz sprzętu, mamy do
dyspozycji jeszcze jedno zestawienie: tabelę elementów scalonych. Jest to bardzo ciekawe
zestawienie pozwalające na przeanalizowanie struktury ceny kosztorysowej zarówno dla całego
kosztorysu, jak również dla poszczególnych jego składników – działów i pozycji.
W zestawieniu wyświetlane są poszczególne składniki kosztorysu zgodnie z wybranym poziomem
agregacji (szczegółowości) kosztorysu. Pierwsze trzy kolumny zawierają liczbę porządkową
składnika, jego symbol klasyfikacyjny (podstawę wyceny) oraz nazwę. W kolejnych kolumnach
znajdują się wartości części składowych danego składnika kosztorysu: wartość robocizny (R),
materiałów (M) oraz pracy sprzętu (S), wartości narzutów występujących w kosztorysie (w
zależności od tego, jakie narzuty zdefiniowano – najczęściej są to Kp, Kz oraz Z), wartość
przypadająca na składniki wprowadzone metodą uproszczoną – z podaniem ceny jednostkowej
(Skład. upr.).
Ostatnie dwie kolumny zawierają podsumowaną wartość wszystkich części składowych (kolumna
Razem) oraz procentowy udział składnika w wartości całego kosztorysu. Ostatni wiersz zestawienia
(RAZEM) dotyczy całego kosztorysu.
Z uwagi na inną kolejność obliczeń zarówno wartość ogółem, jak i wartości poszczególnych
składników w tym zestawieniu, mogą się nieznacznie różnić w stosunku do wartości
prezentowanych w kosztorysie. Powodem tego jest konieczność dokonywania zaokrągleń na
poszczególnych etapach obliczeń. W związku z tym zestawienie o nazwie Tabela elementów
scalonych nie jest podstawą do określenia wartości kosztorysowej robót, lecz zestawieniem
pomocniczym przydatnym do analiz statystycznych, ekonomicznych i magazynowych
wykorzystywanym przez firmy budowlane do potrzeb wewnętrznych.
Z powodu swojej nazwy bywa często mylone z Tabelą wartości elementów scalonych. Zgodnie z §
7.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) tabela wartości elementów scalonych to sumaryczne
zestawienie wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich
i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.
Tak więc wydruk tabeli wartości elementów scalonych jest wydrukiem kosztorysu w wersji
uproszczonej z poziomem agregacji ustawionym tak, aby wyświetlane i drukowane były tylko
elementy scalone (działy) oraz wartość całego kosztorysu. W programach SeKo PRIX i SeKo
SMART służy do tego specjalny wydruk o nazwie Tabela wartości elementów scalonych (zgodna
z Rozporządzeniem).
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W myśl rozporządzenia należy podawać wartości robót łącznie z narzutami kosztów pośrednich i
zysku, a nie wartości bez narzutów i oddzielnie wartości poszczególnych narzutów. Tak więc tabela
elementów scalonych w tradycyjnym rozumieniu nie jest tożsama z tabelą wartości elementów
scalonych w kosztorysie inwestorskim. Problem ten występuje między innymi przy składaniu
wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich, gdzie oprócz wydruku kosztorysu wymagany
jest wydruk tabeli wartości elementów scalonych.

3.4

Rozliczanie pracy rusztowań
Rusztowania są bardzo istotnym składnikiem ceny robót budowlanych. Jest to jeden z elementów,
które przysparzają sporo problemów kosztorysantom. Spowodowane jest to zarówno sporą ilością
zmiennych, które w tym przypadku musimy określić (np. wybór odpowiedniego rodzaju rusztowania
oraz wielkości działki roboczej, osobowy skład zespołu roboczego, współczynnik przestoju) jak
również wieloma metodami obliczeniowymi. Programy kosztorysowe powinny być w tej kwestii
pomocne - w większości niestety ograniczają się do „jedynie słusznej” metody pochodzącej jeszcze
z czasów pierwszych KNR’ów (lata 80. ubiegłego wieku), nazywanej czasem „metodą
kosztorysową”.
Co zrobić, gdy mamy do czynienia z nowoczesnymi rusztowaniami systemowymi, gdzie nie da się
w łatwy sposób ustalić stawki za 1 maszynogodzinę pracy rusztowania? W cennikach firm
zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań z siedzibą w Poznaniu mamy do
czynienia z ceną za określony czas wynajmu (7, 14 lub 21 dni) dla kompletu o określonej wielkości
(100, 200, 300, 600 lub 900 m2) z wliczonym transportem na odległość do 50 km oraz montażem i
demontażem. Większość programów kosztorysowych wymaga obliczenia ceny za wynajem
rusztowania samodzielnie, poza programem. Inaczej jest w programie SeKo PRIX. Pomoże w tym
funkcja o nazwie Pozycja rusztowań.
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Rozliczanie pracy rusztowań metodą "kosztorysową"
Metoda kosztorysowa dobrze sprawdza się do rozliczania rusztowań tradycyjnych, dla których
mamy ustaloną cenę za jedną maszynogodzinę pracy. W tej metodzie wykorzystujemy ilość
roboczogodzin prac wykonywanych z rusztowań odniesionych do liczebności zespołu roboczego i
współczynnika przestoju oraz ceny za jedną godzinę pracy rusztowania. Korzystając z tej metody
warto pokusić się o uwzględnianie kosztów pracy rusztowań w każdej z pozycji kosztorysowych
dotyczących robót wykonywanych z rusztowań. Dzięki temu, w przeciwieństwie do często
spotykanego rozliczania pracy rusztowań w oddzielnej pozycji, dysponujemy rzetelną ceną
jednostkową roboty, która nie pomija tego ważnego składnika kosztów.
Przyjrzyjmy się, jak skorzystać z tej metody mając do dyspozycji program SeKo PRIX.
Pracę rozpoczynamy od zdefiniowania kompletów rusztowań, które będą występować w
kosztorysie. W tym celu klikamy (wybieramy) pozycję kosztorysu, do której chcemy dołączyć
pracę rusztowań. Następnie z menu Nakład wybieramy polecenie Komplety rusztowań.
Na ekranie pojawi się okno Rozliczenie pracy rusztowań z aktywną zakładką Definiowanie
kompletów rusztowań. W tym miejscu definiujemy komplety rusztowań, które będziemy chcieli
wykorzystywać w kosztorysie. Możemy od razu zdefiniować wszystkie komplety, które będą
pracowały na budowie. Załóżmy, że będziemy wykorzystywać dwa komplety rusztowań:
Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m w komplecie o wielkości 200 m2 oraz
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m, przy wielkości kompletu
100 m2. Zajmijmy się pierwszym z rusztowań. Do pól Kod, Nazwa rusztowania oraz Cena za
jedn. wpisujemy odpowiednie dane lub pobieramy je z cennika korzystając z przycisku
. Uzupełniamy pole pomocnicze (nie biorące udziału w obliczeniach) Wielkość
kompletu wpisując do niego 200 m2 - wielkość naszego kompletu oraz do pola Mnożnik
wprowadzamy mnożnik 2 pozwalający na przeliczenie ceny dla wielkości kompletu 100 m2 pobranej
z cennika na faktyczną wielkość naszego kompletu tj. 200 m2. Kliknięcie na przycisku
spowoduje dodanie zdefiniowanego właśnie kompletu rusztowania do listy
rusztowań występujących w kosztorysie. Następnie definiujemy drugi komplet – działając w sposób
analogiczny do pierwszego. Z uwagi na inną wielkość kompletu musimy pamiętać o konieczności
wprowadzenia innego mnożnika niż w pierwszym rusztowaniu. Pozycje znajdujące się na liście
zdefiniowanych kompletów rusztowań możemy modyfikować i usuwać korzystając z przycisków
i
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Zdefiniowaliśmy już komplety rusztowań, których będziemy używać w kosztorysie, pozostało nam
zatem dodanie pracy rusztowań do bieżącej pozycji kosztorysowej. Przechodzimy na zakładkę
Praca rusztowań. Z listy dostępnych rusztowań wybieramy to, które chcemy wykorzystać i
dwukrotnie klikamy na nim myszką lub zaznaczamy jedną pozycję (pojedynczym kliknięciem) i
klikamy na przycisku
.
Do pól pod listą dostępnych rusztowań zostają wprowadzone dane wybranego rusztowania.
Pozostaje nam podać współczynnik przestoju rusztowań i określić wielkość składu zespołu
roboczego. Informacje te można znaleźć w tablicach 9924 i 9923 znajdujących się w założeniach do
rozdziału 16 katalogu KNR 2-02 (można je znaleźć w katalogach normatywnych znajdujących się w
programach SeKo PRIX oraz SeKo SMART.
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do pozycji zostanie wprowadzony nakład

Tak wstawioną pracę rusztowań możemy dowolnie modyfikować, klikając dwukrotnie na wierszu
kosztorysu, w którym się ona znajduje lub korzystając z polecenia Zmień… wywoływanego z menu
kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym klawiszem myszki oraz pod klawiszem F2. Zmian
dokonujemy w poznanym już oknie Rozliczanie pracy rusztowań. Możemy też dodać pracę
rusztowań do kolejnych pozycji kosztorysu. Będziemy korzystać ze zdefiniowanych już kompletów
rusztowań, więc po wywołaniu polecenia Komplety rusztowań z menu Nakład, od razu możemy
przejść do zakładki Praca rusztowań.
Oczywiście należy pamiętać, że wyceniliśmy wyłącznie pracę rusztowań na budowie, pozostaje
nam uwzględnić jego koszty jednorazowe, czyli transport oraz montaż i demontaż. Transport
musimy skalkulować indywidualnie, w kwestii montażu i demontażu (oraz ewentualnego
przestawienia) możemy skorzystać z nakładów rozdziału 16 KNR 2-02 lub rozdziału 15 KNNR nr 2.
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Rozliczanie pracy rusztowań metodą "rynkową"
Kalkulowanie pracy rusztowań "metodą rynkową" przedstawiono na poniższym przykładzie:
załóżmy, że musimy skalkulować rusztowania wykorzystywane do wykonania na elewacji budynku
tynków zewnętrznych szlachetnych z zaprawy gruboziarnistej. Zarusztowana została cała elewacja
– przyjęty zestaw (komplet) rusztowań dostarczony i zmontowany na budowie Dd=560 m2 (14
przęseł rusztowania o szerokości 2,0 m każde). Skład zespołu roboczego przyjęto w wielkości 7
osób, a współczynnik przestoju zgodnie z KNR 2-02 w wysokości 0,84.
Jeśli mamy już wprowadzone pozycje zawierające roboty wykonywane z rusztowań, wystarczy z
menu Pozycja wybrać jedno z poleceń: Wstaw pozycję rusztowań przed…, Wstaw pozycję
rusztowań do… lub Wstaw pozycję rusztowań za…

Ukaże się nam wówczas okno Pozycja rusztowań
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W pierwszym kroku musimy wybrać z kosztorysu roboty, które będą wykonywane z kalkulowanego
przez nas rusztowania. W tym celu w sekcji Pozycje klikamy na przycisku
i pojawia
się okno Lista pozycji, pozwalające na wybranie przez nas z kosztorysu pozycji dla których
obliczać będziemy pracę rusztowań. Warto przy tym pamiętać o możliwości zaznaczania wielu
pozycji przy użyciu klawiszy CTRL oraz ALT (zgodnie z zasadami panującymi w systemie
Windows). Wybór pozycji w każdej chwili możemy zmodyfikować klikając na przyciskach
oraz
.
Kolejnym krokiem będzie określenie parametrów w polu właściwości rusztowania. Mamy tu do
dyspozycji skład zespołu roboczego, współczynnik przestoju oraz ilość roboczogodzin na dniówkę.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w niniejszym przykładzie, skład zespołu określimy na 7 osób,
współczynnik przestoju 0,84 oraz 8 jako ilość roboczogodzin/dzień.
Teraz należy dodać pozycje zawierające ceny wynajmu rusztowań. W sekcji Nakłady, koszty,
praca rusztowań klikamy na przycisku
. Pojawi się okno Nowy nakład rusztowań,
gdzie będziemy mogli podać dane dotyczące rusztowania takie jak symbol klasyfikacyjny,
jednostka miary, nazwa, cena jednostkowa oraz ilość. Najwygodniej skorzystać z cenników
SEKOCENBUD, dostęp do nich realizowany jest po kliknięciu na przycisku
.
Mając do dyspozycji ceny RMS, wybierzemy z niego rusztowanie systemowe 48SFR124 Rusztowania systemowe (Plettac, Rux, Bauman, Rubo, +8, Layher, Hunnebeck, Pico, Termosprzęt)
zewnętrznych, elewacyj nych, ramowych wysokości do 20 m, zestaw 600 m2 rzutu pionowego i czas
wynaj mu 21 dni. Z obliczeń dokonanych przez program wynika, że czas zatrudnienia rusztowania
będzie wynosił 193,766 godzin, czyli 24 dni, zatem jako ilość podajemy liczbę jeden (wynajem
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kompletu na 21 dni). Po kliknięciu na przycisku
powracamy do okna Pozycja
rusztowań. Musimy uwzględnić pozostałe 3 dni wynajmu rusztowania, więc w sekcji Nakłady,
koszty, praca rusztowań dodajemy jeszcze jedną pozycję: 48SFR134 - Rusztowania systemowe
(Plettac, Rux, Bauman, Rubo, +8, Layher, Hunnebeck, Pico, Termosprzęt) zewnętrznych,
elewacyj nych, ramowych wysokości do 20 m, dopłata za każdy następny 1 dzień powyżej 21 dni
(zestaw 600 m2). Tym razem ilość wynika z prostego wyliczenia: od całkowitego czasu zatrudnienia
rusztowania na budowie (24 dni) odejmujemy czas uwzględniony w poprzedniej pozycji (21 dni). Do
pola Ilość nie musimy wpisywać wyniku obliczeń lecz wyrażenie arytmetyczne, które program
obliczy za nas. Pole to posiada jeszcze jedno udogodnienie: po kliknięciu na przycisku
pojawi
się menu kontekstowe pozwalające na wstawienie wyliczonej ilości roboczogodzin bądź dni. Po
zatwierdzeniu przyciskiem
znów jesteśmy w oknie Pozycja rusztowań.
Teraz musimy dokonać ważnego wyboru: w sekcji Pozycję rusztowań rozliczaj jako:
decydujemy, czy nasza pozycja rusztowań zostanie rozliczona jako pozycja kalkulowana metodą
szczegółową czy jako pozycja uproszczona. W pierwszym przypadku rusztowania zostaną
potraktowane jako nakłady pracy sprzętu, a do pozycji zostaną doliczone narzuty (koszty pośrednie
Kp oraz zysk Z). Jeśli zdecydujemy się na drugi z wariantów, do kosztorysu zostanie wstawiona
tylko pozycja ryczałtowa zawierająca wyliczony koszt pracy rusztowań. Narzuty Kp i Z nie będą już
dodatkowo doliczane – rusztowania zostaną policzone jako usługa obca.
Na koniec pozostaje zająć się sekcją Właściwości rusztowania, w której mamy możliwość
zmodyfikowania kodu (symbolu), nazwy oraz opisu naszej pozycji zawierającej pracę rusztowań.
Pole
przycisk

pozwala na pokazanie lub ukrycie opisu w widoku kosztorysu i na wydruku,
wstawia symbole oraz nazwy wybranych rusztowań do pola Opis.

Rusztowanie skalkulowane jako pozycja uproszczona (podana tylko cena)

Rusztowanie skalkulowane jako pozycja szczegółowa (podane nakłady, doliczone narzuty)

W powyższym przykładzie wykorzystaliśmy tylko część możliwości oferowanych przez funkcję
Pozycja rusztowań. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z cenników zawierających ceny
dla innych jednostek niż stosowane przez SFR. Możemy również z pozycji kalkulowanej
szczegółowo usunąć narzuty (bez naruszania struktury narzutów w pozostałej części kosztorysu) i
wartościowo zrównać ją z pozycją kalkulowaną metodą uproszczoną. Mamy do dyspozycji funkcję
pozwalającą na skontrolowanie, czy pozycje przyjęte do obliczenia czasu pracy rusztowań nie
zostały usunięte lub zmodyfikowane. W razie konieczności transportu rusztowań na większe
odległości, dodatkowe koszty również możemy ująć przy pomocy tej funkcji.
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Praca z cennikami
Praca z cennikami to jeden z podstawowych elementów programu kosztorysowego. Niniejszy
rozdział opisuje podstawowe operacje związane z zarządzaniem cennikami i bazami cenowymi.

4.1

Impot cennika
Wczytanie cennika SEKOCENBUD z płyty CD jest bardzo łatwą operacją. Wystarczy z menu Ceny
wybrać polecenie Importuj cenniki..., a następnie w oknie kreatora importu cenników wybrać
(przez dwukrotne kliknięcie) napęd w którym znajduje się płyta CD z cennikami.

Po kliknięciu na przycisku
program wyświetli znalezione cenniki.

, przechodzimy do kolejnego kroku importu, w którym

© 2013 OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.

Praca z cennikami

47

Automatycznie zaznaczane są wszystkie cenniki znajdujące się na płycie, więc wystarczy kolejny
raz kliknąć na przycisku
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Powyższy sposób pozwala na szybkie zaimportowanie cennika z wykorzystaniem ustawień
domyślnych. Jeśli zatrzymamy się na chwilę przy drugim kroku kreatora importu, z pewnością
zauważymy dodatkowe opcje – możliwość wyboru pojedynczych cenników spośród znalezionych w
podanej lokalizacji oraz wskazania bazy cenowej, do której zostanie zaimportowany cennik (innej
niż domyślna).
SeKo PRIX i SeKo SMART potrafią zaimportować nie tylko wszystkie cenniki SEKOCENBUD
przeznaczone do sporządzania kosztorysów. Można w nich korzystać również z cenników
wydawanych m.in. przez firmy Orgbud-Serwis oraz Bistyp Consulting.

4.2

Cennki i bazy cenowe
W programach SeKo PRIX i SeKo SMART cenniki pogrupowane są w bazy cenowe. Domyślnie w
programie znajduje się jedna baza cenowa o nazwie bazacen. Jej pojemność jest wystarczająca do
pomieszczenia kilkudziesięciu różnych cenników – dla większości Użytkowników jest to ilość w
zupełności wystarczająca. Dla osób korzystających z bardzo dużej ilości cenników przewidziana
jest możliwość tworzenia wielu baz cenowych. Zarządzanie bazami cenowymi i zawartymi w nich
cennikami dostępne jest w oknie wywoływanym poleceniem Zarządzaj cennikami i bazami
cenowymi… znajdującym się w menu Ceny. W tym oknie mamy do dyspozycji dwie zakładki –
jedną zawierającą listę zarejestrowanych baz cenowych, drugą z listą cenników znajdujących się w
programie. Korzystając z poleceń znajdujących się w menu Baza cenowa oraz Cenniki możemy
zarządzać bazami cenowymi oraz cennikami tzn.: dodawać nowe, usuwać, przeglądać oraz
importować cenniki.
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Przeglądanie cenników
Aby wyświetlić zawartość cenników znajdujących się w programie nie trzeba korzystać z
okna zarządzania cennikami i bazami cenowymi, można również z menu Ceny wybrać
polecenie Pokaż cenniki.

W lewej części okna znajduje się lista cenników oraz baz cenowych. Po wybraniu
cennika, w sekcji dane cennika zostanie wyświetlona jego zawartość. Mamy do
dyspozycji dwa widoki (sposoby wyświetlania): strukturalny i płaski. W pierwszym z
widoków, zawartość cennika przedstawiona jest w formie struktury drzewiastej, gdzie
można po kolei zwijać i rozwijać poszczególne poziomy. Dzięki temu widoczna jest
struktura cennika – taka sama jak w wersji drukowanej. Dostępny jest podział na zeszyty
(jeśli dany cennik w wersji drukowanej podzielony jest na kilka zeszytów), działy i
rozdziały. W zależności od rodzaju cennika mogą to być również producenci (dostawcy),
katalogi, grupy i podgrupy. W dolnej części okna znajduje się panel wyszukiwania
pozwalający na szybkie zlokalizowanie interesujących nas informacji. Wyszukiwanie
dostępne jest dla pól Nazwa oraz Symbol i pozwala na odnalezienie zarówno początku
jak i dowolnej części pola.
Drugi z widoków to widok płaski. Prezentuje on zawartość cennika w formie tabeli.
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W tym widoku pojawia się bardzo przydatna możliwość: filtrowanie zawartości cennika.
Wystarczy wpisać jedno lub kilka wyrażeń do sekcji filtrowania, znajdującej się w dolnej
części ekranu i program od razu ograniczy ilość wyświetlanych składników do
odpowiadających podanym przez nas kryteriom. Do dyspozycji mamy symbol oraz
nazwę składnika. Filtrowanie na podstawie symbolu bada zgodność wpisanego przez
nas wyrażenia z początkiem symbolu klasyfikacyjnego. Filtrowanie na podstawie nazwy
sprawdza dopasowanie dowolnej części nazwy do podanych przez nas wyrażeń. Przy
wpisywaniu wyrażeń do pola nazwa warto wpisywać tylko początki wyrazów których
chcemy użyć jako kryteriów filtrowania, pomijając końcówkę fleksyjną. Na przykład
lepszym rozwiązaniem niż używanie całego wyrazu „farba” lepiej wpisać „farb” – w takim
przypadku program wyświetli wszystkie pozycje odpowiadające temu wyrażeniu, a więc
zakwalifikowany zostanie nie tylko wyraz „farba” ale również np. „farby”, „farbą”, „farb” itp.
Do pola nazwa można wpisać więcej niż jedno wyrażenie do filtrowania. Chcąc
wyszukać lateksowe farby emulsyjne możemy wpisać do filtra „farb emuls lateks”.
Filtrowanie działa „na bieżąco” – program sam reaguje na wpisywane wyrażenia i
automatycznie uruchamia filtrowanie, nie wymagając wywoływania żadnych poleceń
przez Użytkownika.

4.4

Portal cenowy e-SEKOCENBUD
Znakomitym uzupełnieniem cenników SEKOCENBUD jest portal cenowy e-SEKOCENBUD. Można
tam znaleźć między innymi ceny ponad 80 tysięcy materiałów z cenników producentów i
generalnych dystrybutorów oraz pokaźny zbiór cen jednostkowych robót. Ceny te aktualizowane są
na bieżąco, zgodnie ze zmianami sytuacji na rynku. Aby skorzystać z zasobów portalu w SeKo
PRIX i SeKo SMART należy w opcjach programu (polecenie Opcje programu z menu Narzędzia)
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na zakładce Internet wpisać swoje dane dostępowe do portalu (login i hasło).

Dostępne są dwa sposoby korzystania z portalu: zaimportowanie cennika e-SEKOCENBUD (w
oknie zarządzania bazami cenowymi i cennikami) i korzystanie z niego w trybie offline lub łączenie
się z portalem na bieżąco i wyszukiwanie cen na bieżąco – w trybie online. Warto zwrócić uwagę
zwłaszcza na drugą metodę – stałe połączenie z Internetem stało się rzeczą dość powszechną, a
pobieranie cen online – na bieżąco, pozwala ona na korzystanie z najaktualniejszych informacji.
Połączenie z portalem wywoływane jest po kliknięciu na przycisku
w oknie
wstawiania (albo edycji) działu, pozycji lub nakładu. Program wyświetli okno Wyszukiwanie cen w
portalu eSEKOCENBUD, gdzie powinniśmy określić kryteria poszukiwania cen. Minimalnym
wymogiem jest podanie trzech znaków symbolu klasyfikacyjnego lub nazwy. Możemy określić
więcej kryteriów, również wybrać interesujący nas okres notowań cenowych.
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Po kliknięciu na przycisku
, program połączy się z zasobami portalu i w sekcji Dane
cennika wyświetli znalezione składniki. Jeśli chcielibyśmy zmienić kryteria wyszukiwania, możemy
to zrobić – po kolejnym kliknięciu na przycisku
, program ponownie połączy się z
portalem i wyświetli nowy zestaw wyników. Podobnie jak w cennikach zaimportowanych do
programu, możemy korzystać z wyszukiwania i filtrowania.
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Wydruki, import oraz eksport
Programy SeKo PRIX oraz SeKo SMART oferują bogate możliwości związane z wydrukiem i
eksportem kosztorysów oraz towarzyszących im zestawień.
Możliwe jest tworzenie nowych i modyfikowanie istniejących wzorców wydruków. Eksport
realizowany jest zarówno do formatów przeznaczonych do dalszej edycji w innych programach
kosztorysowych, jak również w formatach odczytywanych przez edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne, programy bazodanowe, programy graficzne. Najpopularniejszy obecnie format
wymiany dokumentów - PDF - obsługiwany jest bezpośrednio z programu bez potrzeby stosowania
dodatkowych sterowników.

5.1

Wydruk
Do wydruków mamy dostęp po wybraniu z menu Plik polecenia Wydruki lub kliknięciu na
przycisku

.

Pojawi się wówczas okno podglądu wydruku.
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Główną część ekranu zajmuje podgląd wydruku aktualnie zaznaczonych składników.
Ich wyboru dokonujemy korzystając z listy szablonów i raportów znajdującej się z lewej strony
ekranu.
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Wyjaśnienia wymaga nazewnictwo przyjęte przez na w czasie tworzenia nowego modułu wydruków.
Szablonem nazywamy zbiór raportów czyli pojedynczych wydruków.
Domyślnie w programie zdefiniowaliśmy podstawowe szablony:
kosztorys + przedmiar dla metody szczegółowej
kosztorys + przedmiar dla metody uproszczonej
sam kosztorys dla metody szczegółowej
sam kosztorys dla metody uproszczonej
wszystkie wydruki - szablon zawierający wszystkie raporty dostarczane wraz z programem.
Oczywiście użytkownik może definiować zarówno szablony jak i raporty samodzielnie.
Kwestia ta wyjaśniona jest w sekcji poświęconej edycji wydruków.
Aby wydrukować potrzebne nam raporty wystarczy na liście modułów i raportów zaznaczyć
odpowiednie raporty i kliknąć na przycisku
.
Na bieżąco (w ciągu 3 sekund od ostatniej zmiany wyboru) generowany jest podgląd wydruku - jest
ustawienia możemy zmienić w sekcji dotyczącej częstotliwości odświeżania znajdującej się w
lewym górnym narożniku okna wydruków.

Mamy możliwość ustawienia częstotliwości odświeżania podglądu, wyłączenia automatycznego
odświeżania oraz korzystając z przycisku Odśwież zawartość podglądu natychmiastowego
wymuszenia odświeżenia okna podglądu.
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Jeśli nie odpowiada nam kolejność raportów, możemy ją zmienić korzystając z przycisków
.
Zaznaczenia / odznaczenia wszystkich raportów w aktualnie wybranym szablonie możemy

dokonywać korzystając z przycisków
Górna część ekranu zawiera następujące elementy:
Selektory stron pozwalające na poruszanie się po dokumencie (zestawie raportów), który zostanie
wydrukowany
Zmianę skali podglądu (zoom)

Przycisk otwierający okno drukowania

.

Przycisk
pozwalający na eksport dokumentu (wybranego zestawu raportów) do
jednego z obsługiwanych formatów:
• pdf - plik PDF odczytywany przez Adobe Acrobat
• xls - arkusz kalkulacyjny MS Excel
• xml - plik XML odczytywany m.in. przez arkusze kalkulacyjne
• rtf - obsługiwany przez edytory tekstu np. MS Word)
• jpg - obrazy w formacie JPEG
• csv - tekst rozdzielany średnikami
• odt - dokument Open Offoce
• tiff - obrazy w formacie TIFF
• bmp - obrazy w formacie BMP
• txt - plik tekstowy
• ods - arkusz kalkulacyjny Open Office
Przycisk
pozwalający na zdefiniowanie ustawień wydruku takich jak:
• rozmiar strony (A5, A4, A3)
• orientacja strony (pionowa, pozioma)
• jakość wydruku (kolorowy - najwyższej jakości ze zdefiniowanymi wypełnieniami lub czarnobiały ekonomiczny - bez kolorów i wypełnień)
• druk wszystkich / zaznaczonych składników
• język wartości stałych na wydrukach (polski, angielski)
• numeracja stron (numeracja ciągła, start od konkretnego numeru strony).
Przycisk
zamykający główne okno wydruków.
Program SeKo PRIX pozwala na dowolne tworzenie zarówno pojedynczych raportów, jak również
grupowania ich w szablony.

Tryb edycji wydruków uruchamia się klikając na przycisku
Edycja odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym możemy ustalić dodawać nowe i edytować
istniejące szablony i raporty oraz ustalać ich kolejność.
Służą do tego sekcje wyboru szablonów oraz raportów
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W górnej części każdej z tych sekcji znajdują się przyciski pozwalające na:
edycję zaznaczonego szablonu lub raportu (w zależności z przycisków której sekcji
skorzystamy)
usunięcie zaznaczonego szablonu lub raportu
wstawienie (dodanie) nowego raportu lub szablonu przez zaznaczonym
wstawienie (dodanie) nowego raportu lub szablonu za zaznaczonym zmianę kolejności raportów
lub szablonów
Jeśli zdecydujemy się na stworzenie nowego raportu, będziemy najpierw musieli wybrać nazwę dla
raportu oraz określić źródło danych, nazywane w programie zestawieniem.
Po nadaniu nazwy i wybraniu zestawienia będziemy mogli zdefiniować wszystkie parametry
dotyczące wydruku począwszy od składników, które mają znaleźć się na wydruku, poprzez
ustawienia kolumn, nagłówków, stopek i formatowania poszczególnych wierszy z danymi.
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Edycję kończymy wybierając zapisanie wprowadzonych zmian lub rezygnację z nich.

5.2

Eksport kosztorysu i zestawień
Programy SeKo PRIX oraz SeKo SMART pozwalają na eksport kosztorysów i różnorodnych
zestawień generowanych przy pomocy tych programów
Najczęściej wykorzystywany jest eksport wywoływany z podglądu wydruku. Eksportowany jest
kompletny zestaw wybrany do wydruku, czyli dokładnie to, co pokazane jest na podglądzie
wydruku. Po wybraniu jednego z formatów eksportu program wyświetli okno dialogowe pozwalające
na określenie dodatkowych parametrów eksportu.
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Jeśli kosztorys ma być modyfikowany w innym programie kosztorysowym, należy skorzystać z
formatów ATH lub FWD. Zapis kosztorysu do formatu ATH możliwy jest po wybraniu z menu Plik
polecenia Zapisz jako i wybranie formatu ATH z rozwijanej listy Zapisz jako typ.

Eksport do formatu FWD realizowany jest po wybraniu z menu Plik > Eksportuj polecenia Zapisz
w formacie *.FWD.
W tym samym miejscu mamy dostęp do dodatkowego eksportu aktualnego widoku kosztorysu lub
zestawienia do formatów DOC, XLS oraz HTML.
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Import przedmiarów z plików .pdf
W programach SeKo PRIX oraz SeKo SMART można importować przedmiary z plików pdf
sporządzonych przy użyciu programu Norma (w wersji 3.x, 4.x Standard oraz Pro) oraz Rodos.
Aby wywołać moduł importu przedmiarów z plików pdf, należy z menu Plik > Importuj wybrać
polecenie Import przedmiaru z PDF.

Po pojawieniu się okna Import z pliku PDF możemy przystąpić do kolejnych kroków importu.
Rozpoczynamy od wyboru pliku – klikamy w polu
i, korzystając ze standardowego okna otwierania plików, wybieramy plik pdf do importu.
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Program dokonuje analizy pliku i wyszukuje w nim strony zawierające przedmiar. Wszystkie
odnalezione przedmiary prezentowane są w tabeli w sekcji drugiej.
Domyślnie wybierany jest pierwszy przedmiar odnaleziony w wybranym pliku. Dzięki
automatycznemu zaznaczeniu pola Pokaż wyłącznie tabele wykryte jako przedmiar nie są
prezentowane tabele, których program nie rozpoznał jako przedmiary i najprawdopodobniej nie
będzie mógł ich prawidłowo zaimportować. Jeśli chcemy zapoznać się z pełną strukturą
wczytanego dokumentu pdf, możemy odznaczyć to pole wyboru.
Kolejna sekcja pokazuje wybraną w punkcie drugim tabelę. Rodzaje danych znajdujących się w
poszczególnych wierszach i kolumnach rozpoznawane są przez program automatycznie. Na ogół
nie ma potrzeby zmiany typów wierszy i kolumn przypisanych przez program, jeśli jednak zajdzie
taka konieczność, to klikając na nagłówkach wierszy lub nagłówkach kolumn, możemy
samodzielnie ustalić typ danych.
Dla kolumn możemy wybrać następujące rodzaje danych:
Lp - liczba porządkowa (numer pozycji lub działu)
Kod - Kod składnika – najczęściej jest to katalogowa podstawa wyceny lub inny identyfikator
składnika przedmiaru.
Opis - Nazwa składnika, wyliczenia, komentarze
Jm - Jednostka miary
Ilość składowa - Wynikowa ilość robót w poszczególnych wierszach przedmiaru
Ilość robót - Wynikowa ilość robót dla pozycji lub działu
Ignoruj - Tak oznaczona kolumna nie zostanie zaimportowana
Wierszom możemy przypisać następujące rodzaje danych:
Dział - Dział przedmiaru
Dział cd. - Kolejne wiersze działu powyżej
Pozycja - Pozycja przedmiaru
Pozycja cd. - Kolejne wiersze pozycji powyżej
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Przedmiar - Wiersz zawierający wyliczenia
Przedmiar cd. - Dalszy ciąg wyliczeń rozpoczętych w wierszu powyżej
Przedmiar opis - Wiersz przedmiaru zawierający opis, komentarz
Ignoruj - Tak oznaczony wiersz nie zostanie zaimportowany
Po zweryfikowaniu i ewentualnym skorygowaniu przypisań dokonanych przez program możemy
zapisać przedmiar jako kosztorys w formacie używanym przez programy SeKo PRIX oraz SeKo
SMART (sko), klikając na przycisku .
Jeśli chcielibyśmy zaimportować przedmiar z kolejnych plików pdf, to ponownie wybieramy plik do
importu i powtarzamy całą procedurę. Jeśli mamy więcej przedmiarów w załadowanym już pliku pdf,
możemy w sekcji drugiej wybrać kolejną tabelę zawierającą przedmiar i kontynuować import w
sposób opisany powyżej.
Aby zakończyć importowanie plików, należy kliknąć na przycisku , okno importu pdf zostanie
zamknięte. Równocześnie w programie PRIX / SMART zostaną otwarte pliki kosztorysów
utworzone przez nas w procesie importu.
Ograniczenia związane z importem pdf
Chcąc zapewnić jak największą zgodność kosztorysów stworzonych w procesie importu z plikami
źródłowymi, musieliśmy nałożyć pewne ograniczenia na funkcję importu plików pdf Z uwagi na formę
wydruku pdf, struktura działów importowanych kosztorysów ograniczana jest do jednego poziomu.
Oznacza to, że importowane są wszystkie działy i pozycje, pozycje prawidłowo umieszczane są w
odpowiednich działach, natomiast działy nie są „zagnieżdżane” w sobie nawzajem, tylko
importowane „jeden za drugim”.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby już po zaimportowaniu przedmiaru i otwarciu go jako
kosztorysu SeKo PRIX / SMART samodzielnie odtworzyć właściwą strukturę działów, korzystając z
przeciągania działów (drag&drop) lub przenoszenie ich przy pomocy schowka (Wytnij/Kopiuj-Wklej).
Drugim ograniczeniem jest brak możliwości importowania plików pdf utworzonych metodą
skanowania lub fotografowania papierowych wydruków. Ograniczenie to wynika z niedoskonałości
dostępnych aktualnie funkcji rozpoznawania tekstu (OCR) oraz możliwości napotkania wydruków
bardzo złej jakości. Import taki, choć od strony technicznej możliwy, obarczony byłby zbyt dużą
liczbą błędów.
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Pozostałe funkcje
SeKo PRIX oraz SeKo SMART oferują szereg wygodnych funkcji ułatwiających Użytkownikom pracę
z programem. W niniejszym rozdziale znajduje się opis niektórych z nich.

6.1

Inteligentne filtry
W pracy z programami SeKo PRIX i SeKo SMART niebagatelną rolę odgrywają tzw. "inteligentne
filtry". Panel filtrowania i wyszukiwania jest ujednolicony w całej aplikacji - w każdym miejscu gdzie
się pojawia, ma podobny widok i działa w ten sam sposób.

Pozwala on na wyszukiwanie w jednym z wybranych pól zarówno według początku, jak i dowolnej
części słowa. Można filtrować dane z równoczesnym uwzględnieniem wielu pól – warunki dla nich
podane traktowane są łącznie.
Filtr działa na bieżąco, nie jest więc potrzebne używanie jakiegokolwiek przycisku zatwierdzającego
jego działanie – wystarczy wpisywać wyrażenia do pól filtrowania, a program automatycznie
ograniczy zakres wyświetlanych danych. Dodatkowo, gdy wpisywane wyrażenia pozwalają na
odnalezienie wyników, pola filtra wyświetlane są z zielonym tłem. Gdy kryteria filtrowania nie
pozwalają na wyświetlenie jakichkolwiek wyników, tło pól filtrowania staje się czerwone.

Korzystając z działania filtra w czasie rzeczywistym, wystarczy użyć klawisza „Backspace” i
skasować odpowiednią część frazy sortowania, a tło filtra z powrotem zmieni się na kolor zielony i
na ekranie pojawią się wyniki jego działania. Większość ekranów zawierających nowy panel
filtrowania/wyszukiwania pokazuje również ogólną liczbę pozycji w wybranym zbiorze oraz liczbę
pozycji wyświetlaną po zastosowaniu filtra. Wszystko to aktualizowane jest na bieżąco, w trakcie
pracy z filtrem.
Do każdego z pól filtra można wpisywać nie tylko jedną frazę. Kolejne wyrażenia rozdzielone spacją
traktowane są łącznie: np. wpisanie do pola „Nazwa filtra” wyrażenia „rusztowania” spowoduje
wyświetlenie wszystkich pozycji zawierających w swojej nazwie wyraz „rusztowania”, niezależnie od
tego, w którym miejscu wystąpiło. Jeśli dopiszemy do tego wyraz „zewnętrzne”, to wybór
ograniczymy do rusztowań zewnętrznych. Możliwe jest zarówno rozszerzanie, jak i ograniczanie
wyrażeń filtrujących, co skutkuje odpowiednio zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby
odfiltrowanych pozycji. To wszystko działa na bieżąco, w trakcie wpisywania wyrażeń do pól filtra!
Działanie filtrowania i wyszukiwania współpracuje ze sobą: jeżeli najpierw ustawimy filtr,
wyszukiwanie będzie prowadzone na odfiltrowanym zestawie danych. Poza filtrowaniem i
wyszukiwaniem dostępne jest sortowanie danych: wystarczy kliknąć na nagłówku dowolnej
kolumny, aby posortować według niej dane rosnąco. Kolejne kliknięcia zmieniają sortowanie z
rosnącego na malejące. Przy wyszukiwaniu danych uwzględniany jest porządek danych ustalony w
sortowaniu.
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Katalogi
Okno katalogów normatywnych można wyświetlić wybierając z menu Kartoteki polecenie Katalogi
normatywne. Wyświetlane jest ono każdorazowo po kliknięciu przycisku
podczas wstawiania lub modyfikacji pozycji.
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Powyższy rysunek przedstawia okno katalogów normatywnych w trybie wstawiania pozycji do
kosztorysu. Lewa część okna zawiera listę dostępnych katalogów wyświetlanych w formie
strukturalnej (drzewiastej). Nowością jest podzielenie katalogów na dwie główne grupy: „Katalogi
programu” oraz „Katalogi użytkownika”. Pod nazwą „Katalogi programu” należy rozumieć wszystkie
katalogi dostarczone wraz z programem do kosztorysowania.
Użytkownicy nie mają możliwości modyfikacji katalogów wzorcowych, co gwarantuje ich
niezmienność i oryginalność. Możliwe jest natomiast tworzenie i modyfikacja katalogów własnych.
Do tej grupy można przenosić pozycje z katalogów wzorcowych za pośrednictwem kosztorysu.
Dwie główne grupy (katalogi programu i katalogi własne) oznaczone są kolorem niebieskim. Kolorem
szarym są oznaczone podgrupy katalogów programu (katalogi budowlane, elektryczne oraz
instalacyjne).
Użytkownicy programu mogą tworzyć własne dodatkowe grupy katalogów. Nie ma tu ograniczenia
liczby grup – można stworzyć dowolną ich liczbę. Jest to kolejna nowość w programie, która
zastąpiła funkcję „Pokaż najczęściej używane katalogi”. We własnych grupach katalogów mogą
znajdować się zarówno katalogi programu, jak i katalogi użytkownika. Ustalenie kolejności
wyświetlania katalogów we własnych grupach należy do użytkownika i może być całkowicie
dowolnie zdefiniowane.
Nie wszyscy użytkownicy będą chcieli korzystać z listy katalogów w postaci strukturalnej, dlatego
możliwa jest druga forma listy katalogów – płaska. Przedstawia ją poniższy rysunek. W odróżnieniu
od widoku strukturalnego, możemy wyświetlać na raz wyłącznie jedną listę katalogów – jej wyboru
dokonuje się w rozwijalnym oknie na górze tej sekcji ekranu.
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Jest też możliwość zaznaczenia więcej niż jednego katalogu (klikając na wierszach z katalogami
przy wciśniętym klawiszu SHIFT lub CTRL – zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie
Windows, dopuszczalny jest również skrót klawiaturowy CTRL-A lub pole
zaznaczające wszystkie pozycje z listy).
Co daje możliwość zaznaczenia kilku katalogów? Wystarczy spojrzeć na główną część ekranu,
zawierającą pozycje katalogowe. Jeśli, na przykład, zaznaczymy katalog KNNR 9, program
wyświetli 313 pozycji (zakładając, że nie korzystamy z żadnego filtra). Jeśli zaznaczymy
dodatkowo (klikając z wciśniętym klawiszem CTRL) KNNR 6, liczba dostępnych pozycji zwiększy
się do 1126.
Dlaczego możliwość zaznaczenia wielu katalogów jest taka ważna? Na dole głównej części ekranu
znajduje się panel filtrowania/wyszukiwania, który działa na wyświetlonej powyżej liście pozycji.
Jeśli chcemy ograniczyć wyszukiwanie tylko do niektórych katalogów – wystarczy, że zaznaczymy
je w lewej części ekranu. Jeśli chcielibyśmy przeprowadzić wyszukiwanie na całym zbiorze
katalogów normatywnych, należy zaznaczyć wszystkie katalogi z listy (CTRL-A). Oczywiście
wielkość listy katalogów możemy dowolnie określać poprzez definiowanie własnych grup katalogów.
Liczba pozycji dostępnych na liście wynika również z zastosowanego filtra, dostępnego w panelu
sortowania i filtrowania znajdującym się na dole głównej części okna.
Samo wyszukiwanie i wybór pozycji z katalogu to nie wszystko. W nowej wersji programu pojawiła
się możliwość wprowadzenia pełnej kolumny z katalogu, zawierającej współczynniki korygujące
oraz rozwiązania alternatywne dla nakładów, do jednej pozycji w katalogach normatywnych
znajdujących się w programie. Po wybraniu odpowiedniej kolumny, jeśli zawiera ona takie
możliwości, zostanie wyświetlone okno pozwalające na wybranie możliwych rozwiązań
wariantowych.
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Edycja katalogów
Użytkownicy SeKo PRIX mogą tworzyć dowolną liczbę własnych katalogów normatywnych. Katalogi
te mają taką samą funkcjonalność, jak katalogi programu: mogą mieć złożoną strukturę rozdziałów,
zawierać współczynniki oraz rozwiązania wariantowe, mieć założenia do rozdziałów i
wyszczególnienia robót dla pozycji. Aby stworzyć własny katalog nakładów rzeczowych, wystarczy
w oknie katalogów normatywnych wybrać polecenie Katalog >Nowy katalog własny… i na liście
pojawi się nowy katalog (na razie jeszcze bez zawartości) w grupie Katalogi użytkownika. Teraz
wystarczy polecenie Katalog>Edytuj katalog… i już można samodzielnie rozbudowywać bazę
katalogów własnych.
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Sekcja okna edycji katalogów zatytułowana Rozdziały i pozycje (po lewej) służy do poruszania się
po rozdziałach i pozycjach katalogu oraz do dodawania nowych składników. Druga sekcja w tym
oknie pozwala na edycję danych wybranego składnika. W przypadku rozdziałów będzie to jedynie
symbol oraz opis rozdziału, w przypadku pozycji dodatkowo jest możliwość określenia jednostki
miary oraz współczynników do nakładów znajdujących się w edytowanej pozycji.
W zakładce Warianty pozycji można wprowadzać warianty dla pozycji zawierające współczynniki
przeliczeniowe dla nakładów. Ostatnia zakładka pozwala nie tylko na wprowadzenie nakładów, ale
również tworzenie ich rozwiązań wariantowych.
Istotnym ułatwieniem jest możliwość pełnego korzystania ze schowka (kopiuj/wytnij i wklej) nie
tylko dla pojedynczych pozycji, ale nawet dla całych rozdziałów wraz z ich zawartością oraz
dodawanie pozycji z kosztorysu do katalogów własnych. Ta druga funkcja znana już z poprzednich
wersji programu została rozbudowana o możliwość jednoczesnego dodania do katalogu dowolnie
wielu zaznaczonych pozycji (menu Pozycja > Zapisz wybrane pozycje do katalogu... w oknie
edycji kosztorysu).

6.4

Przeliczniki JM
Bogata baza przeliczników jednostek miary od dawna wyróżniała programy SeKo. Aktualnie
zawierają one ponad 1600 przeliczników, a jeśli policzyć możliwość przeliczania w obie strony,
liczba ta wzrasta dwukrotnie.
Okno przeliczania jednostki miary wyświetlane jest automatycznie w każdym momencie, gdy
zajdzie konieczność przeliczenia jednostki miary dla pozycji lub nakładu. Dzieje się tak najczęściej
podczas wymiany materiałów w trakcie wyceny pozycji.
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W górnej części okna (niebieskie pole) wyświetlony jest składnik, którego cenę lub ilość (w
zależności od sposobu wyboru) będzie się przeliczać oraz wynik przeliczenia z jednostki miary
źródłowej do docelowej (aktualizowany na bieżąco!). Środkowa część okna, zawiera miejsce do
wpisania przelicznika oraz pole pozwalające określać dokładność (liczba miejsc po przecinku
dziesiętnym) przeliczenia.
Dolna część okna to panel filtrowania oraz przyciski polecenia pozwalające na zatwierdzenie lub
odrzucenie przeliczenia oraz pokazanie/ukrycie kartoteki przeliczników.
Kolejnym nowym ułatwieniem jest system automatycznych przeliczników. Dla par jednostek miary,
których przeliczenie nie zależy od właściwości przeliczanego składnika – np. metr-kilometr, tonakilogram, programy SeKo PRIX oraz SeKo SMART automatycznie dobiorą współczynnik
przeliczeniowy. Od użytkownika wymagane będzie jedynie zatwierdzenie zaproponowanego
przelicznika. Baza automatycznych przeliczników liczy ponad 270 pozycji.
W przypadku prostych przeliczeń (takich jak np. z metra na centymetr, z tony na kilogram) program
samodzielnie zasugeruje odpowiedni przelicznik. Wystarczy kliknąć na przycisk i dokona on
odpowiedniej korekty ceny lub nakładu.
Co zrobić, gdy przeliczenie nie jest takie oczywiste i program automatycznie niczego nie
zaproponuje? Wystarczy skorzystać ze znajdującej się w dolnej części okna kartoteki
przeliczników zawierającej ponad 1,6 tys. pozycji. Dzięki działaniu „inteligentnych filtrów” wybór
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odpowiedniego przelicznika nie powinien stanowić problemu.

6.5

Sprawdzanie kosztorysu
W kosztorysie może też się pojawić nieprawidłowa podmiana materiałów. Ten problem nie jest już
tak łatwy do rozwiązania. Należałoby każdą z pozycji w kosztorysie porównać z pozycją wzorcową,
znajdującą się w katalogu z nakładami rzeczowymi. Co gorsza, nie wystarczy sprawdzenie, czy w
pozycji zostały zastosowane odpowiednie materiały, należy również skontrolować, czy oryginalne
(katalogowe) normatywy nie zostały bezpodstawnie zmodyfikowane. Oczywiście można usiąść nad
wydrukiem, zaopatrzywszy się uprzednio w stertę KNR-ów i pozycja po pozycji porównywać wydruk
kosztorysu z zawartością katalogu.
Z myślą o osobach sprawdzających kosztorysy w programie SeKo PRIX stworzono specjalną
funkcję automatycznie wykrywającą wszelkie rozbieżności w porównaniu z oryginalnymi danymi
znajdującymi się w katalogach normatywnych. Wystarczy otworzyć kosztorys otrzymany w jednym
z formatów odczytywanych przez SeKo PRIX i kliknąć zakładkę Sprawdzanie kosztorysu.
Program automatycznie przeanalizuje cały kosztorys i wyświetli zestawienie zmian w stosunku do
danych katalogowych.

W górnej części „Sprawdzania kosztorysu” wyświetla się lista pozycji, w których wykryto
jakiekolwiek niezgodności z wzorcową bazą katalogową. Przedstawiono ją w pięciu kolumnach.
Pierwsze trzy z nich: Symbol, Opis w kosztorysie oraz Jm – zawierają dane znajdujące się w
oryginalnym kosztorysie, kolejne dwie: Katalogowy opis oraz Oryg. Jm – dane zawarte w
katalogach normatywnych.
Jeśli w jednym z tych elementów odnaleziono różnicę, zostaje on wyróżniony pogrubioną czcionką.
Jeżeli pozycja z kosztorysu nie została odnaleziona w bazie katalogowej, kolumny Katalogowy
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opis oraz Oryg. Jm będą puste. Chcąc przywrócić katalogowy opis oraz jednostkę miary, możemy
skorzystać z menu wywoływanego prawym klawiszem myszy:

Kolejnym etapem weryfikacji kosztorysu jest analiza nakładów. Poświęcona jest im dolna część
zestawienia. Dla wybranej pozycji wyświetlone są nakłady, które nie są zgodne z nakładami
zawartymi w katalogu. Rozpoznawane są następujące niezgodności nakładów: indeks (symbol),
nazwa, jednostka miary lub norma zużycia. Podobnie jak w przypadku porównywania pozycji,
rozbieżności zaznaczono pogrubioną czcionką. Wykrywane są również nakłady, których nie
odnaleziono w katalogu normatywnym oraz nakłady, które zawarte są katalogu, a nie ma ich w
kosztorysie.
Podobnie jak w przypadku porównywania pozycji, również tutaj można automatycznie przywrócić
dane z katalogów. Korzystając z prawego klawisza myszy, użytkownik programu ma do dyspozycji
menu pozwalające na przywrócenie katalogowego indeksu, nazwy, jednostki miary oraz normy:

Oczywiście nie zawsze celem weryfikacji jest poprawienie kosztorysu, często wystarczy
wypunktować rozbieżności i przekazać sporządzającemu do wyjaśnienia lub poprawy. Pomocny w
tym jest wydruk widoku Sprawdzanie kosztorysu, który zawiera wszystkie informacje związane z
rozbieżnościami w porównaniu z pozycjami katalogowymi.
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