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Norma STANDARD 2 
Opis programu 
 
Program Norma STANDARD 2 przeznaczony jest dla małych firm oraz kosztorysantów 
pracujących indywidualnie. Podobnie jak bardziej od niego zaawansowane wersje 
(Norma PRO i EXPERT) pozwala na tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, 
uproszczoną i mieszaną. Może być też wykorzystywany do tworzenia przedmiarów, 
obmiarów, kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych. Po uzupełnieniu 
o moduł importu kosztorysów z pliku PDF umożliwia on wczytywanie przedmiarów lub 
obmiarów z plików tekstowych w formacie PDF. 
 
Cechy programu Norma STANDARD 2 
 
 pełna baza ponad 350 katalogów normatywnych KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK 

(PKZ), KNP i innych 
 możliwość tworzenia katalogów własnych 
 współpraca z dostępnymi na rynku bazami cenowymi - Sekocenbud, Intercenbud, 

Orgbud i Bistyp 
 bezpośrednie podłączenie internetowe do bazy cen  serwisu Intercenbud 
 możliwość zapisu kosztorysów w standardzie XML (format ATH2), odczytywanym 

przez wiele aplikacji dostępnych na rynku, umożliwiającym integrację procesu 
kosztorysowania z różnymi systemami zarządzania firmą 

 import kosztorysów zapisanych w tekstowych plikach PDF (opcjonalnie) 
 rozbudowany system wydruków różnych postaci kosztorysu oraz wszelkich 

zestawień z zastosowaniem stylów wydruku 
 przejrzysty interfejs oparty na wstążce poleceń pozwalający na szybką i wygodną 

pracę, dostosowany do monitorów wysokiej rozdzielczości 
 wbudowana przeglądarka kodów CPV z możliwością ich wstawiania na stronę 

tytułową i przypisywania do działów 
 możliwość tworzenia pozycji scalonych oraz wstawiania ich do katalogów 

własnych 
 rozbudowany system narzutów z możliwością rozliczania kilku stawek VAT 
 system komunikatów specjalnych, które informują użytkownika o szczególnych 

warunkach kosztorysowania danej roboty 
 tworzenie przedmiaru z mechanizmami sum częściowych, obliczeń pomocniczych, 

komentarzy, odwołań do wyliczeń z innych pozycji, systemem stałych kosztorysu 
i wyszukiwaniem błędnych wyrażeń 

 wygodny mechanizm wyboru pozycji katalogowej umożliwiający dowolne 
edytowanie spisu katalogów z możliwością ich grupowania, zmiany miejsca, 
tworzenia list ulubionych i prezentacji w postaci drzewa, 

 mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań 
 możliwość tworzenia pozycji kosztorysowych dla wyliczania kosztów transportu 

materiałów lub sprzętu 
 możliwość sprawdzania poprawności kosztorysu przez porównywanie go z 

katalogami 
 wielopoziomowy system działów 
 możliwość importu plików *.ifc (praca w technologii BIM) 
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PEŁNE ZESTAWIENIE FUNKCJI PROGRAMU 
 

 PROGRAM GŁÓWNY 
Wykonywanie kosztorysów ofertowych: Tak  

Wykonywanie kosztorysów inwestorskich: Tak  

Wymiana danych z innymi programami do kosztorysowania: Tak  

Wykonywanie kosztorysów w kalkulacji uproszczonej: Tak  

Import z plików PDF (poza wersją 4.01): Opcjonalnie 

Import z plików SKAN PDF: Nie* 

Możliwość wprowadzania kodów CPV: Tak  

Wykonywanie kosztorysów zgodnych z FIDIC: Nie* 

Możliwość filtrowania pozycji w kosztorysie: Tak  

Możliwość definiowania własnych filtrów: Nie* 

Możliwość generowania wykresów wartości kosztorysowych: Nie* 

Rozlicznie wykonanych robót: Nie* 

Tworzenie kosztorysów z wariantami danych: Nie* 

Tworzenie kosztorysów złożonych: Nie* 

Graficzne porównywanie kosztorysów: Nie* 

Dowolny sposób definiowania liczenia narzutów: Nie* 

Współpraca z programem do planowania i harmonogramowania (klucze 
lokalizacyjne i wykonawcze): 

Nie* 

Edycja elementów kosztorysu: Okna dialogowe  

Grupowanie zestawień RMS i pozycji po wybranej kolumnie: Tak 

Kategoryzowanie pozycji i wierszy obmiarowych: Nie* 

Praca w sieci komputerowej: Nie* 

Rozliczanie odpadów w kosztorysach: Nie* 

Możliwość rozliczenia kilku stawek podatku VAT: Tak  

Bezpośredni eksport danych do formatu PDF: Tak 

Bezpośredni eksport danych do formatu XLS: Tak 

Automatyczne aktualizacje programu: Tylko „ważne poprawki”  
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Pobieranie kursów walut z WWW: Tak  

Wyszukiwanie pozycji w zrobionych wcześniej kosztorysach: Tak 

Historia zmian w kosztorysie: Nie* 

Wbudowany moduł wykopy: Nie* 

 KATALOGI NORM 
Pełna baza katalogów (ok.350) typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP 
i innych: 

Tak  

Tworzenie pozycji i katalogów własnych: Tak  

Wyszukiwarka pozycji kosztorysowych: Tak  

Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych : Tak  

Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji: Nie*  

Rozbudowany edytor katalogów własnych: Podstawowy 

Możliwość pamiętania poszczególnych poziomów przy wyszukiwaniu pozycji 
po słowie kluczowym – Okno wstawiania pozycji do kosztorysu: 

Tak  

Podział katalogów na zestawy (budowlane, elektryczne itd.): Tak 

 PRZEDMIARY 
Współpraca z programem CAD Rysunek: Tak  

Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych: Nie* 

Import obmiarów z innych programów: Nie* 

Współpraca z programem Wykopy: Nie* 

Wstawianie obiektów graficznych do dokumentacji przedmiarowej: Nie* 

Wielopoziomowy układ sum częściowych i obliczeń pomocniczych: Nie* 

Podpowiedzi przy odwołaniach, wzorach i własnych obliczeniach 
pomocniczych: 

Nie* 

Wyszukiwanie błędnych wyrażeń: Tak  

 BAZY CENOWE 
Komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud.pl: Tak  

Współpraca z popularnymi bazami cenowymi (Orgbud, Bistyp, Sekocenbud): Tak  

Tworzenie cenników własnych: Tak  

Historia zmiany cen w bazach cenowych: Tak   

Obsługa cenników obiektów: Nie* 
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 WYDRUKI 
Definiowanie własnych zestawów wydruków: Tak  

Definiowanie własnych styli wydruków: Tak  

Zmiana parametrów na podglądzie wydruków: Tak   

Drzewo nawigacji po wydrukach: Tak   

Możliwość wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie wydruku: Tak   

*Funkcja dostępna w programie Norma PRO lub Norma EXPERT 
 
 
Dodatkowe informacje i zamówienia programu: 
 
730 812 212 
poczta@SklepKosztorysanta.pl 


