Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 5.1.

Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, planowane do
wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Co będzie podstawą określania kosztów kwalifikowalnych operacji, w których planuje się wykonywanie robót budowlanych?
Określenie wartości kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych 1 zaplanowanych do wykonania w ramach operacji,
następuje w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Rolnik zapewnia wykonanie kosztorysu inwestorskiego określającego wartość
kosztorysową robót, uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności kosztów. Na podstawie zweryfikowanego
kosztorysu inwestorskiego ustalana będzie wysokość należnej pomocy. Zaleca się, by kosztorys wykonała osoba posiadające
wiedzę techniczną, tj. wykształcenie budowlane oraz wiedzę w zakresie kosztorysowania robót budowlanych.
Wnioskodawca przed złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy powinien zdecydować, jakim systemem będzie wykonywał
roboty budowlane (zlecając ich wykonanie, czy też wykonując roboty budowlane z udziałem pracy własnej). Od systemu
realizacji robót budowlanych zależy, jaką metodą kalkulacji powinien być wykonany kosztorys inwestorski.
Jakiego rodzaju kosztorys będzie opisywał zakres kosztów wykonania robót budowlanych w ramach planowanej operacji?
1. Przy planowaniu robót budowlanych w systemie zlecania ich wykonania, załącznikiem do wniosku powinien być kosztorys
inwestorski wykonany metodą kalkulacji uproszczonej, zwany dalej kosztorysem uproszczonym. Przy rozliczeniu robót
budowlanych podstawą rozliczenia będą faktury za wykonanie robót budowlanych i dokumenty potwierdzające wykonanie
robót budowlanych (np. protokoły odbioru robót, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na
użytkowanie), odnoszące się do pozycji wyszczególnionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
2. Przy planowaniu robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie lub częściowo we własnym zakresie, do wniosku
o przyznanie pomocy wymagany będzie kosztorys inwestorski wykonany metodą kalkulacji szczegółowej, zwany dalej
kosztorysem szczegółowym. Do kosztorysu szczegółowego należy dołączyć zestawienie materiałów budowlanych wykonane
ze wskaźników zużycia materiałów w poszczególnych robotach budowlanych, z podziałem na pozycje kosztów
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. W przypadku, gdy do wykonania robót budowlanych w ramach operacji planowane
jest najmowanie maszyn budowlanych (np. koparki do wykonania wykopów), to do kosztorysu szczegółowego należy dołączyć
zestawienie czasu pracy maszyn i urządzeń, wykonane z normatywów pracochłonności w poszczególnych robotach
budowlanych. W oparciu o to zestawienie będą rozliczane koszty najmu maszyn budowlanych na etapie weryfikacji wniosku o
płatność, jeżeli ten rodzaj rozliczenia zostanie przyjęty. Podstawą rozliczenia robót budowlanych będą faktury za nakłady
rzeczowe robót budowlanych (np. za materiały budowlane, za wynajem sprzętu budowlanego, zakup usługi) i dokumenty
potwierdzające wykonanie robót budowlanych jw., odnoszące się do pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.
Dlaczego wydzielenie w kosztorysie kosztów robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie (z udziałem pracy
własnej) jest niezbędne?
Własna robocizna jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach PROW na lata 2014-2020, co powoduje, że Wnioskodawca jest
zobowiązany do wydzielenia z kosztów wykonania robót budowlanych pracy własnej, jako kosztów, które nie są objęte
pomocą. W takim przypadku wymagane jest opracowanie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego.
Wydzielenie to powinno zostać wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny, by możliwe było podpisanie z ARiMR umowy
o przyznaniu pomocy jedynie na koszty kwalifikowalne (np. na sam zakup materiałów budowlanych).
Dlaczego system zlecania robót budowlanych jest korzystny dla Wnioskodawcy?
Realizacja operacji, w ramach której Wnioskodawca zleca wykonywanie całości robót budowlanych wyspecjalizowanemu
wykonawcy, daje większe gwarancje poprawnego wykonania robót, ułatwia realizację operacji i późniejsze jej rozliczenie
(w oparciu o faktury za wykonanie robót budowlanych), co zdecydowanie przyspiesza wypłatę pomocy. Firma budowlana
może uzyskać znaczące upusty nabycia materiałów budowlanych, co może wpłynąć na zmniejszenia kosztów realizacji
inwestycji.
Dobre przygotowanie operacji, poprawne wydzielenie kosztów kwalifikowalnych oraz fachowe wykonanie robót budowlanych
usprawni weryfikację wniosku.
Wnioskodawca, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wyposażenia, nie powinien decydować się na
wykonywanie robót budowlanych wykraczających poza podstawowy zakres (np.: wykopy, zasypki niewymagające
zagęszczenia, itp.). Brak kwalifikacji budowlanych Wnioskodawcy utrudnia sprawne wykonanie robót budowlanych, zgodnie z
wymogami sztuki budowlanej oraz odbiór tak wykonanych robót. Dodatkowo konieczność wydzielania niekwalifikowalnych
składników robót budowlanych w kosztorysie inwestorskim oraz we wniosku (tj. wyłączenie z kosztorysu pracy własnej
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Wnioskodawcy) znacząco utrudnia przygotowanie, zwiększa pracochłonność rozliczenia oraz opóźnia rozliczenie wniosku o
płatność.
Co należy rozumieć pod pojęciem „roboty budowlane wykonywane we własnym zakresie”?
Za roboty budowlane wykonywane we własnym zakresie uznaje się roboty wykonywane systemem „gospodarczym” lub
systemem „mieszanym”. W sytuacji, gdy Wnioskodawca planuje wykonać roboty budowlane we własnym zakresie, ARiMR
przy określaniu wysokości kwalifikowalnych kosztów robót budowlanych, musi posługiwać się kosztorysem inwestorskim
szczegółowym, z wydzielonymi kosztami niekwalifikowalnymi nakładów realizowanych we własnym zakresie (samodzielnie
kupowane materiały budowlane, samodzielnie wykonywane roboty).
Przez system „gospodarczy” należy rozumieć samodzielne wykonywanie robót budowlanych przez Wnioskodawcę.
Przykładem może być operacja, w ramach której Wnioskodawca sam kupuje materiały budowlane i samodzielnie wykonuje z
nich ogrodzenie. W tym przykładzie kosztem kwalifikowalnym operacji może być wyłącznie koszt nabycia materiałów
budowlanych, tj. słupków, siatki itp. Pozostałe składniki kosztu robót budowlanych (w tym: narzuty zysku, czy też narzuty
kosztów pośrednich) są kosztem niekwalifikowalnym tej operacji.
Przez system „mieszany” należy rozumieć taki system, w którym Wnioskodawca zleca wykonanie części robót, a pozostałą
część wykonuje samodzielnie (np. sam kupuje materiały budowlane i przekazuje je wykonawcy do wbudowania, itp.). Ten
system wykonywania robót budowlanych jest bardzo pracochłonny w rozliczaniu kosztów kwalifikowalnych i zdecydowanie
wydłuża rozpatrywanie wniosku o płatność.
Co powinien zawierać kosztorys inwestorski?
Kosztorys załączony do wniosku o przyznanie pomocy powinien zawierać w szczególności:
1. Nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,
2. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis,
3. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,
4. Datę opracowania kosztorysu,
5. Ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych,
6. Przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości;
7. Kalkulację sporządzoną metodą odpowiednią do planowanego sposobu wykonania robót budowlanych oraz cenę
jednostkową z podaniem podstaw kosztorysowania;
8. Wartość kosztorysową robót budowlanych;
Kosztorys, który zawiera wszystkie wymagane elementy i dane może być uznany za podstawę do określenia kosztów
kwalifikowalnych. Częstymi przypadkami braków w kosztorysie jest brak podpisu Wnioskodawcy, kosztorys bez podanej daty
opracowania, bez nazwy obiektu oraz bez opisanej lokalizacji obiektu budowlanego. W takich przypadkach Wnioskodawca
proszony jest o uzupełnienie brakujących elementów kosztorysu.
Na potrzeby PROW 2014-2020 nie określa się specjalnego wzoru tabeli kosztorysu, gdyż każdy poprawnie wykonany kosztorys
zawierający wszystkie ww. elementy, może być uznany za podstawę do określenia wysokości pomocy.
W przypadku planowanego wykonania ogrodzenia i niecki dezynfekcyjnej należy wykonać dwa kosztorysy inwestorskie,
oddzielnie na każdy z tych obiektów budowlanych.
W jaki sposób sporządzić kosztorys inwestorski uproszczony?
Kosztorys uproszczony należy wykonać w oparciu o wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-przestrzennym
(Dz.U.2004.130.1389), z wyłączeniem możliwości stosowania wskaźników cen do określania wartości kosztorysowej robót.
Przykładowo, instalacje niecki dezynfekcyjnej nie mogą być kosztorysowane z powierzchni użytkowej, gdyż muszą być
wyliczone elementy składowe instalacji umożliwiające sprawdzenie ich zakresu ewentualnie przeprowadzenie kontroli na
miejscu.
W jaki sposób sporządzić kosztorys inwestorski szczegółowy?
Kosztorys szczegółowy na potrzeby PROW należy wykonać w oparciu o powszechnie obowiązujące standardy wykonywania
kosztorysów np. Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych opr. Sekocenbud lub ORGBUD-SERWIS, zgodnie
z wymaganiami formuły pierwszej2 - pkt. 3.2.1 ww. Standardów.
Kosztorys inwestorski szczegółowy powinien również zestawiać cenę jednostkową wykonania robót, obliczoną w każdej
pozycji kosztorysowej (jako wynik zastosowania formuły pierwszej).
Jakie dokumenty należy przedstawić wraz z kosztorysem inwestorskim?
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W przypadku pierwszej formuły, koszty narzutów doliczane są do każdej roboty budowlanej i są kalkulowane w oddzielnej pozycji w kosztorysie, co
umożliwia porównanie cen jednostkowych z cenami rynkowymi tych robót.
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Wraz z kosztorysem Wnioskodawca powinien dostarczyć:
- plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne, zawierające wymiary umożliwiające sprawdzenie przedmiarów robót,
najlepiej kopię projektu budowlanego,
- zestawienia materiałów budowlanych wykonane ze wskaźników zużycia materiałów w robotach w przypadku, gdy
Wnioskodawca samodzielnie kupuje materiały budowlane,
- zestawienie czasu pracy maszyn i urządzeń, wykonane z normatywów pracochłonności w poszczególnych robotach
budowlanych – jeżeli dotyczy.
Niedopuszczalne jest zawyżanie przedmiaru robót budowlanych, tj. większych ilości robót niż wynika to z wyliczeń
przedmiarowych. Gdy po skierowaniu przedmiaru robót obarczonego błędem do poprawy w ramach uzupełnienia,
Wnioskodawca przedstawi ponownie zawyżony przedmiar robót (np. w innych pozycjach), to nastąpi odmowa przyznania
pomocy.
Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne powinny pozwolić na identyfikację zakresu robót i zalecane jest dołączyć kopię
projektu budowlanego (obowiązek wykonania projektu budowlanego wynika z zapisów rozporządzenia wykonawczego –
Dz.U.2017.1478). Wnioskodawca może być również proszony o przedstawienie projektu budowlanego do wglądu.
Co może wchodzić w skład kosztów nabycia materiałów budowlanych?
Koszt nabycia materiału budowlanego zawiera koszt materiału (np. w cenie producenta lub rynkowej) oraz koszt jego zakupu.
Koszty zakupu to koszty związane ze sprowadzeniem materiałów na budowę od dostawcy do magazynu lub do miejsca
wbudowania (koszty załadunku, transportu oraz rozładunku materiałów budowlanych), przykładowo określone metodą
wskaźnikową lub metodą kalkulacji własnej (szczegółowej). Przekroczenie średniej wartości narzutu kosztów zakupu (metoda
wskaźnikowa) dla danego materiału wymaga szczegółowego uzasadnienia. Na przykład, gdy planowany koszt transportu
materiałów budowlanych przewyższa wartością wskaźnik 6-8 % kosztu materiałów, to potrzeba takich zakupów powinna być
uzasadniona, a koszt skalkulowany.
Koszt nabycia używanych materiałów (wyrobów) budowlanych pochodzących z rozbiórki (np. słupki, siatka itd.) nie może,
stanowić kosztu kwalifikowalnego operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020.
W jaki sposób określić cenę jednostkową?
Cena jednostkowa zawiera koszt wszystkich czynności związanych z wykonaniem roboty budowlanej i koszt nakładów
rzeczowych niezbędnych do wykonania danej roboty, należne narzuty, bez podatku VAT. Podczas weryfikacji kosztorysu
inwestorskiego sprawdzeniu będą podlegały ceny jednostkowe wykonania robót budowlanych na podstawie powszechnie
stosowanych katalogów. Wartości ceny jednostkowej wykonania robót nie powinny przekraczać wartości rynkowych (ceny
średnie, które są między innymi podawane w aktualnych, powszechnie stosowanych katalogach).
Odstępstwa od wartości rynkowych ceny jednostkowej wykonania robót budowlanych będą wymagały wyjaśnienia, jeżeli nie
zostały odpowiednio opisane oraz wyjaśnione w materiałach załączonych do wniosku.
Brak cen katalogowych może dotyczyć nowych technologii wykonawczych oraz nowych rozwiązań materiałowych i
wyposażenia, jednak w takim przypadku dostawca nowej technologii najczęściej określa ceny jednostkowe/nakłady wykonania
robót. W przypadku braku cen katalogowych ustala się je na podstawie kalkulacji szczegółowej lub też w oparciu o zebrane
oferty (oferty takie powinny zostać załączone do kosztorysu). Kalkulacja indywidualna nie powinna dotyczyć całego kosztorysu.
Wskazane jest, aby ceny podane w kosztorysie były w wartościach obowiązujących na dzień składania Wniosku o przyznanie
pomocy. Informujemy, iż ARiMR ma możliwość sprawdzania cen jednostkowych i nakładów rzeczowych w innych niż BISTYP
powszechnie stosowanych bazach cenowych (np. Sekocenbud-u, Intercenbud-u).
Co to jest przedmiar robót?
Przez przedmiar robót budowlanych należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania
robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz ze szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis tych robót (opis robót dostępny do wglądu dla ARiMR), z wyliczeniem i zestawieniem
ilości właściwych jednostek miar robót podstawowych (takich, dla których została określona cena jednostkowa).
Za roboty podstawowe uważa się minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ich
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót.
Przedmiar musi być wykonany w sposób czytelny i łatwy do sprawdzenia. Każda pozycja przedmiarowa powinna zawierać
nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz pokazane wyliczenie ilości jednostek miary z powołaniem się na podstawy wyceny (np.
nr rysunku).
Przedmiar robót powinien być sporządzony na podstawie projektu budowlanego lub wykonawczego i będzie w trakcie
weryfikacji wniosku sprawdzany pod kątem poprawności jego wykonania.
Zgodność kosztorysu inwestorskiego z Zestawieniem rzeczowo–finansowym
Informacje znajdujące się w kosztorysie oraz w Zestawieniu rzeczowo–finansowym powinny być zgodne rzeczowo oraz
w zakresie kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych. Porównywalność obydwu dokumentów można osiągnąć,
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przykładowo, przez wydzielanie grup kosztów (oddzielnie ogrodzenie i niecka dezynfekcyjna), po dodaniu kilku pozycji
w kosztorysie i porównanie ich z pozycjami w Zestawieniu rzeczowo–finansowym. Jedna pozycja w Zestawieniu rzeczowo–
finansowym może opisywać jeden obiekt.
Co powinien zawierać opis przewidzianych do wykonania robót budowlanych?
Charakterystyka planowanych do wykonania robót budowlanych powinna zawierać krótki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, które określają rodzaj, wielkość obiektu, zakładaną technologię wykonania poszczególnych robót, stosownie do
zakresu operacji. Przykładowo, długość ogrodzenia, opis konstrukcji oraz zastosowanych materiałów, długość, szerokość,
powierzchnie charakterystyczne, charakterystykę misy niecki dezynfekcyjnej, technologię mycia samochodów i wymiany
dezynfektanta, zabezpieczenie niecki przed wodami opadowymi itp.
Opis przewidzianych do wykonania robót budowlanych musi umożliwić identyfikację jednostki kosztorysowej, najlepiej
w oparciu o powszechnie stosowane katalogi oraz określenie z tych katalogów cen jednostkowych wykonania robót
budowlanych (pozycje przedstawione w kosztorysie inwestorskim powinny występować w odpowiednich katalogach).
Niedokładny opis pozycji kosztorysowej, pominięcie części opisów tych pozycji w stosunku do pozycji katalogowych, może
sugerować dublowanie tych samych robót w innych pozycjach kosztorysu (np. robót izolacyjnych niecki).
Jak należy się przygotować do rozliczenia robót budowlanych?
Rozliczenie wartości robót budowlanych będzie się odbywało na podstawie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej za wykonane roboty budowlane lub za zakupione materiały budowlane i urządzenia oraz na podstawie
załączonych dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie robót budowlanych. W przypadku rozliczania realizacji
operacji korzystnie jest, gdy faktury opisują rodzaj i ilości robót budowlanych zgodne z przedstawionymi w kosztorysie
inwestorskim oraz z pozycjami Zestawienia rzeczowo-finansowego.
Dokumentami potwierdzającymi odbiór lub wykonanie robót budowlanych są: protokoły odbioru robót budowlanych,
pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót. Protokoły odbioru robót budowlanych (najlepiej dla
poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego) są wymagane przy sprawdzeniu, czy zakres robót budowlanych
został zrealizowany i uznany przez inwestora za wykonany poprawnie.
Dla poprawnego rozliczenia operacji istotne będzie sprawdzenie przez ARiMR, czy osiągnięte zostały cele operacji.
Kosztorys powykonawczy nie jest obligatoryjną podstawą rozliczenia robót budowlanych na etapie rozliczania wniosku
o płatność, choć może być wymagany w szczególnych sytuacjach jako narzędzie pomocne (np. występowały istotne z punktu
widzenia prawa budowlanego odstępstwa w wykonaniu robót budowlanych lub zmieniony został system na wykonanie robót).
Co powinny zawierać protokoły odbioru robót budowlanych?
Protokół odbioru robót budowlanych, sporządzony na potrzeby złożenia go wraz z wnioskiem o płatność, musi między innymi
zawierać nazwiska i podpisy osób przekazujących (ze strony wykonawcy robót) i odbierających roboty budowlane, określenie
zakresu i ilości wykonanych robót, a w przypadku wykonywania robót z udziałem pracy własnej zapis, z jakich materiałów
zostały wykonane poszczególne roboty i kto je dostarczył (np. roboty zostały wykonane z materiałów wykonawcy robót).
W szczególnych przypadkach (np. samodzielnego wykonywania robót) dokumentem o wartości równoważnej w stosunku do
protokołów odbioru robót budowlanych może być oświadczenie Beneficjenta zawierające zakres i ilość robót oraz
poświadczenie o wykorzystaniu zakupionych materiałów do robót budowlanych oraz o prawidłowym wykonaniu wszystkich
robót budowlanych.
Najprostszą do rozliczenia jest sytuacja, w której przedmiotem protokołów odbioru robót budowlanych (jeżeli są one
wymagane) oraz wystawionych faktur za te roboty są kolejne pozycje w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym
załącznik do umowy.
Nie wprowadza się wzoru protokołu odbioru robót na potrzeby rozliczenia wspieranej operacji.
Co to jest wartość kosztorysowa robót budowlanych?
Wartość kosztorysowa robót - jest to wartość wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, jako suma wartości robót budowlanych
dla całej operacji (zaokrąglona do pełnych złotych w dół).
W kosztorysie należy poprawnie określić wartość kosztorysową robót budowlanych, to znaczy kosztorys należy wykonać bez
błędów rachunkowych oraz zgodnie z obowiązującymi standardami.
Uwagi ogólne dotyczące kosztorysów i realizowanych robót budowlanych:
1. Istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą
Prawo budowlane3, wymagają zgłoszenia ich w organach administracji architektoniczno-budowlanej.

3

patrz Art. 36a pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 - j.t.)
Za istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, lub innych warunków pozwolenia na budowę, uważa się między innymi odstępstwa
dotyczące m.in.:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu,
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Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 5.1.
Odstępstwa te należy również zgłosić w ARiMR, a w przypadku zmiany zakresu operacji konieczne będzie zawarcie aneksu
do umowy zmieniającego koszty kwalifikowalne wykonania robót budowlanych.
Mogą również mieć miejsce sytuacje, w których nie wszystkie koszty związane z wprowadzeniem istotnych odstępstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego będą objęte pomocą finansową. ARiMR nie może udzielić pomocy na koszty robót
budowlanych wynikających ze złego rozpoznania i złego przygotowania projektu.
2. Zużycie materiałów budowlanych będzie podlegało kontroli, w przypadku przekroczenie normatywnego wskaźnika zużycia
materiałów budowlanych wymagane będzie szczegółowe uzasadnienie (np. wyjaśnienie nadmiernego zużycia cementu do
wykonania niecki itd.). Odpowiednie dokumenty, uzgodnienia i wyjaśnienia należy przygotować w trakcie realizacji operacji
i przedstawić wraz z wnioskiem o płatność.
3. W przypadku planowanego rozwiązania przewyższające standardem przeciętne warunki (ogrodzenie z ozdobnych kutych
elementów) lub rozwiązania nieuzasadnione technicznie (zbyt wysokiego ogrodzenia itp.), jako podstawę do ustalenia
wartości kosztów kwalifikowanych będą przyjęte ceny nie wyższe niż ujęte w bazach cenowych dostępnych w ARiMR, chyba
że Wnioskodawca uzasadni konieczność poniesienia zwiększonych wydatków.
4. Zalecanym załącznikiem do kosztorysu jest protokół z ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania, w zakresie
technologii wykonania robót budowlanych, odległości transportu, podstaw ustalania cen jednostkowych, wielkości
narzutów, środków transportu itd.
5. Konieczne jest właściwe i staranne dokumentowanie wykonawstwa robót budowlanych (np. w dzienniku budowy)
w nawiązaniu do projektu, zbieranie poprawnie opisanych protokołów odbioru robót budowlanych, najlepiej w nawiązaniu
do kosztorysu inwestorskiego, szczegółowe opisywanie faktur oraz protokołów odbioru, tak aby było możliwe przypisanie
poniesionych kosztów do poszczególnych elementów zestawienia rzeczowo–finansowego i kosztorysu.

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji obiektu
budowlanego, z zastrzeżeniem punktu 5a,
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (…)
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