
 
ul. Galopu 8; 02-822 Warszawa 

Tel.: 22 853 39 50 

winbudkosztorys.pl kosztorysowanie@winbud.pl 

 

 

 

Opis działania nowych funkcji w programie WINBUD Kosztorys w wersji 2021.10 

1. Import przedmiarów PDF Kobra  - nowy szablon1  

W najnowszej wersji programu, dodane zostały nowe szablony importu przedmiarów PDF utworzonych w programie Kobra  

 

Aby zaimportować przedmiar lub kosztorys zapisany w pliku PDF należy: 

 

• wybrać menu Dokument, 

• następnie Import\Plików PDF,  

 
 

• w oknie Kreatora importów wskazać plik PDF do wczytania 

 

 
 

• wybrać konwersję kodów pozycji (program proponuje konwersję w zależności od programu, w jakim był wygenerowany 

wydruk/pdf ) 

• kliknąć Import, 

• w oknie Zarządzania dokumentami wpisać\zmienić nazwę kosztorysu, 

 

 
1 Funkcja dostępna jest tylko w programie WINBUD Kosztorys PROF. 
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• kliknąć Otwórz, 

• przejrzeć/zapisać raport podsumowujący wygenerowany po imporcie. 

 

Po zakończeniu importu program proponuje uzupełnienie nakładów: 

 

 
 

Przed przystąpieniem do pracy z zaimportowanym kosztorysem należy go sprawdzić. 

 

Z przedmiaru można opracować kosztorys szczegółowy, uzupełniając nakłady z bazy katalogowej. Program przyporządkowuje nakłady 

na podstawie kodu pozycji. 

Dane, jakie mają być podmienione wraz z nakładami można wybrać w menu Opcje\Opcje programu na zakładce Przenoszenie pozycji 

robót. 

 

Aby uzupełnić nakłady do wszystkich pozycji w dokumencie należy: 

• otworzyć kosztorys, w którym mają być uzupełnione nakłady, 

• kliknąć na ten kosztorys, 

• kliknąć na ikonkę   

lub  

wybrać z menu Dokument\Uzupełnij nakłady w kosztorysie. 

 

Aby uzupełnić nakłady wybranej pozycji należy: 

• kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycje, dla której mają uzupełnione nakłady z bazy katalogowej; 

• z menu wybrać Uzupełnij nakłady. 

 

Zobacz tez samouczek https://winbudkosztorys.pl/Pobierz_samouczki 
  

2. Grupowanie/filtrowanie bazy katalogowej wg typów robót 

 

W panelu z katalogami dodaliśmy nową zakładkę Filtrowanie, na której widoczna jest cała baza KNR (wszystkie katalogi 

KNR, KNR W, KNNR. PKZ, ZKNR, PNP, KSNR). Możemy na niej wyfiltrować i wyświetlić katalogi z wybranej grupy robót 

np. roboty budowlane, drogowe czy inne. 
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Aby wyfiltrować katalogi danej grupy robót należy przejść na zakładkę „Filtrowanie”, kliknąć na ikonkę  i wybrać z listy 

grupę robót: 

 

 

3. Optymalizacja wyszukiwania po kodzie w głównym oknie programu   - „Szukaj 

dalej”. 

Aby wyszukać pozycję, katalog o danym kodzie  należy: 

• kliknąć na panel z katalogami 

• wpisać kod pozycji, katalogu w pole „Szukaj wg kodu” 

• kliknąć enter  

• kliknąć ikonkę „Szukaj dalej” , jeśli chcemy kontynuować wyszukiwanie 
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4. Modyfikacja importu kosztorysów z programu BIMestiMate (dawna Zuzia) 

Aby zaimportować kosztorys należy 

• wybrać menu Dokument, 

• następnie  Import/Kosztorysów, 

• w oknie Kreator importu w polu „Wskaż plik do importu” wpisać ścieżkę lub wskazując, gdzie ma być zapisany 

plik, 

• podać nazwę pliku, 

• zaznaczyć opcję Utwórz nowy dokument,  

• kliknąć Import, 

• wpisujemy nazwę kosztorysu, z jaką chcemy wczytać kosztorys  

• kliknąć „Otwórz”  

 
 

Zobacz tez samouczek https://winbudkosztorys.pl/Pobierz_samouczki 

 

5. Zastosuj ten kod CPV do wszystkich pozycji w aktualnym elemencie 

 
Aby skopiować kod CPV z danej pozycji/elementu do wszystkich pozycji w obrębie danego elementu, należy wcisnąć ikonę 

 „zastosuj ten kod CPV do wszystkich pozycji w aktualnym elemencie” 
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