
 
Tablice 2 i 3 – Wartość prac hydroizolacyjnych wykonywanych z zastosowaniem starych i nowych technologii  

i ich udział w ogólnej wartości robót – opis w tekście 
 

     Tablica 2 
Wartość robót 

(całkowita) 
Wartość prac 

hydroizolacyjnych Lp. Rodzaj robót 
zł 

Udział 
procentowy 

zł 

Udział procentowy 
prac 

hydroizolacyjnych 

1 Roboty w istniejącym budynku  12 730  3,13%     

2 Roboty ziemne  16 403  4,03%     

3 Roboty fundamentowe  36 954  9,08% 5 546 1,36% 

4 Podłoga na gruncie  51 169  12,58% 2 384 0,59% 

5 Ściany zewnętrzne - konstrukcja i wykończenie  51 284  12,61%   

6 Ściany wewnętrzne murowane - konstrukcja i wykończenie  8 954  2,20%   

7 Ścianki działowe szkieletowe - konstrukcja i wykończenie  45 049  11,07%   

8 Konstrukcja dachu, warstwy wykończeniowe, odwodnienia  121 580  29,89%   

9 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  49 127  12,08%   

10 Pozostałe prace  13 528  3,33%   

 Razem  406 778  100,00% 7 930 1,95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Tablica 3 

Technologia z kosztorysu  Nowe technologie 
Cena 
jedn. Wartość Cena 

jedn. Wartość Lp. Rodzaj robót Jedn. Ilość 
zł zł 

 Rodzaj robót 
zł zł 

3 Roboty fundamentowe     
  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami 

papy na lepiku na gorąco ław i stóp 
fundamentowych betonowych m2 24,8 47,99 1190,15 

 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm 
ze szlamów uszczelniających elastycznych 
nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 55,58 1378,38 

  Tynk zewnętrzny kat. II na ścianach 
fundamentowych pod powłokę izolacyjną m2 110,7 29,57 3273,40 

 nie jest wymagany, gdy mur 
jest dobrze wyspoinowany     

  Izolacja pionowa wykonywana na zimno na stopach 
fundamentowych i ścianach fundamentowych 
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 

m2 125,0 4,68 585,00 

 Ręczne gruntowanie podłoża i wykonanie 
pionowej izolacji przeciwwilgociowej gr. 3 mm 
z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) 
nakładanych na wyrównanym podłożu 53,96 6745,00 

  Izolacja pionowa wykonywana na zimno z emulsji 
asfaltowej - druga warstwa m2 125,0 3,98 497,50 

 
   

Razem 5546,05  Razem 8123,38 

4 Podłoga na gruncie     
  Podposadzkowa izolacja przeciwwilgociowa z folii 

polietylenowej 

m2 183,2 5,83 1068,06 

 Ręczne gruntowanie podłoża i wykonanie 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej gr. 3 mm 
z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) 
nakładanych na wyrównanym podłożu 55,45 10158,44 

  Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa 
gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej 
(folii w płynie) wykonywana ręcznie 
w pomieszczeniach WC m2 13,3 27,82 370,01 

 

bez zmian 27,82 370,01 
  Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa 

gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej 
(folii w płynie) wykonywana ręcznie - pomieszczenia 
WC - pas o wysokości 20 cm nad posadzką m2 5,6 27,07 151,59 

 

bez zmian 27,07 151,59 
  Uszczelnienie styków posadzka - ściana 

brzegowych taśmą wklejaną na masę polimerową m 31,9 24,89 793,99 
 

bez zmian 24,89 793,99 
Razem 2383,65  Razem 11474,03 

 


