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informacja nr 1
do wydania ŚZWPP – 2012
A. SPRAWY OGÓLNE
1. Stawka za j.n.p.
Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów, na posiedzeniu w dniu 6.11.2013 r.,
przyjął następujące postanowienie:
Wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu
pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych na podstawie
Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
w roku 2014, ustala się na
S = 20,00 zł
W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od
wartości świadczonych usług.
Uzasadnienie: Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2013 r. (M.P. poz.823) w
sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech
kwartałów 2013 – ceny te w okresie I – III kwartału 2013 r. w stosunku do I – III
kwartału 2012 r. wzrosły o 1,0 %. Na tej podstawie stawka za j.n.p. wynosiłaby:
S = 19,80 x 1,01 = 19,998 zł
Pismo z wysokością stawki za j.n.p. na 2014 r. (L.dz. RKBP/13/2013 z dnia
2011.11.08) jest publikowane na stronach www.bisprol.pl oraz www.ipb.org.pl

2. Wydawnictwo ŚZWPP – 2012 nie jest cennikiem
Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów
przypomina, że wydawnictwo Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych –
2012, a także wydania z lat poprzednich, są materiałem informacyjnym i pomocniczym
do określania obiektywnego poziomu cen prac projektowych i inżynierskich. ŚZWPP –
2012 nie są cennikiem prac projektowych i inżynierskich. Wartość wykonanych prac,
wyliczona w oparciu o to wydawnictwo, podlega uzgodnieniu z zamawiającym
(inwestorem).
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3. Informacja dotycząca wydania ŚZWPP – 2012
Integralną częścią wydania ŚZWPP – 2012 są kolejne publikacje pt. „Informacja”,
zawierające zmiany i uzupełnienia oraz erraty do treści ŚZWPP – 2012.
„Informacje”

dostępne

są

tylko

w

Internecie,

publikowane

na

stronach

www.ipb.org.pl oraz www.bisprol.pl
Dalsze numery „Informacji” będą publikowane na tych samych stronach.
4. Informacja dotycząca zmiany cen za wydawnictwo pt. ŚZWPP
Uprzejmie przypomina się, że – zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) – Załącznik nr
10 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246,
poz. 1649) – wydawnictwo „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych” od 1
maja 2011 r. jest opodatkowane podatkiem VAT o stawce 5 %.

B. ZMIANY, UZUPEŁNIENIA I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ŚZWPP – 2012
1.
1.1.

Wyjaśnienia
W tabeli 135.2. poz. 11 (Rozdział 2 tom 2) podano ilości j.n.p. na opracowania
dodatkowych elementów stacji elektroenergetycznych, obejmujące „obliczenia
i opracowanie konfiguracji zabezpieczenia cyfrowego”.
Pod pojęciem „konfiguracja” należy rozumieć układ poszczególnych
systemów

zabezpieczeń

punktów,

obwodów

oraz

elementów

stacji

elektroenergetycznej, wzajemnie zabezpieczających się, realizowanych w
systemie cyfrowym, mających wpływ na charakterystykę pracy stacji.
Jednostką wyceny dla tematów ujętych w tabeli 135.2. jest „stacja
elektroenergetyczna”, a nie pole rozdzielnicy.
2. Uzupełnienia
2. 1.. W Rozdziale 2 tom 2 (str. 112 ), w opisie

Kategorii 2, pkt. 1) – po

przecinku dodaje się : „układy oddymiania dróg ewakuacyjnych i szybów
windowych” .
C. ERRATA DO TREŚCI ŚZWPP – 2012
Rozdział 2 tom 1
Str. 37

W – 2202 kol. 3

jest: Tab. 7.2. kol. 7,9
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ma być: Tab. 7.2. kol. 4,6
Rozdział 2 tom 2
Str.8 wiersz 5 od góry
jest : PB + PW instalacji mechanicznej
ma być: PB + PW instalacji wentylacji mechanicznej
Str. 71

Uwaga w ramce pkt. d) wiersz 2

jest : w tabeli 134.2.
ma być: w tabeli 132.2.
Str. 142 pkt.

6

wiersz 11 od góry

jest: z rozdzielnicy stacyjnej prądnicy
ma być: z rozdzielnicy stacyjnej, prądnicy
Str. 141 Tabela 132.2. Uzupełnić główkę tabeli. Brak linii dzielącej numery
kolumn od wartości j.n.p.
Str. 148 Tabela 135.2 poz. 11, kol. 2
jest: Obliczenie konfiguracji [….]
ma być: Obliczenia i opracowanie konfiguracji [….]
Str. 169 Tabela 144.2. główka tabeli – tytuł
jest : PB + PW korytek kablowych
ma być: PB + PW tras korytek kablowych
str. 169 pkt. 2.17.6. Objaśnienia do tabeli 144.2. , wiersz 1 od góry
jest: projektowania korytek
ma być: projektowania tras korytek
Str. 202 wiersz 5 od dołu
jest: budynku w [tys. m ³ ]
ma być: budynku lub jego części w [ tys. m ³]
Str. 206 D -21901 kol. 4
jest : 0,25
ma być : (do) 0,25
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Str. 206 D – 21904 kol. 3
jest: 160.3.
ma być: 160.2.
Rozdział 4
Str. 28

Tabela 2.4. , kol. 2 poz. 11

jest: : za każde 0,5 km
ma być : za każde dalsze 0,5 km
Str. 29 Tabela 3.4. , główka kol. 2 .
jest: długość trasy [m]
ma być: długość trasy [km]
Str. 30 Tabela 4.4., główka kol. 2
jest : długość trasy [m]
ma być : długość trasy [km]
Str. 30 Tabela 4.4. , kol. 2 poz. 20
jest : za każde 5,0 km
ma być : za każde dalsze 5,0 km
Rozdział 8
Str. 58 Tabela 16.8 kol. 2 poz. 1
jest : konstrukcje monolityczne betonowe [….]
ma być : konstrukcje tradycyjne (murowane, drewniane), monolityczne
betonowe […]

Szanownym Użytkownikom i Czytelnikom
naszych Wydawnictw życzymy pomyślności
każdego dnia w nadchodzącym roku 2014.
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

4

