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Od Wydawcy

Drogi Czytelniku,

przekazujemy Pañstwu drugie wydanie poradnika pt. �Wycena nowych
technologii w budownictwie� autorstwa mgr. in¿. Macieja Rokiela, znanego
specjalisty w dziedzinie hydroizolacji, który we wnikliwy i przystêpny sposób
prezentuje zagadnienia z zakresu prawid³owej, szczegó³owej kalkulacji. 

Wydanie to w porównaniu do pierwszego uzupe³niono o wykazy tabel i ry-
sunków, dodano skorowidz rzeczowy oraz za³¹czono przyk³adowy kosztorys
prac renowacyjnych, a tak¿e wykaz KNR-ów zwi¹zanych z nowymi techno-
logiami w budownictwie. 

Ten praktyczny poradnik obejmuje roboty remontowe zwi¹zane z napraw¹
konstrukcji ¿elbetowych, posadzkami przemys³owymi, pow³okami ochron-
nymi i hydroizolacjami oraz renowacj¹ i odtwarzaniem starego budownic-
twa, a tak¿e wzmacnianiem konstrukcji murowych. Ksi¹¿ka, oprócz opisu
podstawowych zasad i sposobów wykonywania tych prac, zawiera ponad
80 szczegó³owych rysunków technicznych, a tak¿e oko³o 30 zdjêæ pozwala-
j¹cych kosztorysantowi zapoznaæ siê ze specyfik¹ kalkulowanych zakresów
robót oraz ponad 20 tabel. 

Analityczne i porównawcze informacje zawarte w poradniku maj¹ pomóc
w lepszym zrozumieniu procesów technologicznych, które umo¿liwi¹ kosz-
torysantowi krytyczne spojrzenie na dostêpne na rynku Katalogi Nak³adów
Rzeczowych (KNR), a w efekcie pozwol¹ wybraæ te najlepsze, najbardziej
potrzebne w jego pracy. 

Pragniemy poinformowaæ, ¿e w przygotowaniu jest drugie wydanie zaktuali-
zowanego podrêcznika g³ównego autora mgr. in¿. E. Smoktunowicza, a obecnie
mgr in¿. Balbiny Kacprzyk pt. �Kosztorysowanie obiektów i robót budowla-
nych�, ciesz¹cego siê du¿ym zainteresowaniem w�ród Czytelników. 

Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi Czytelników na temat niniejszej
pozycji, które zostan¹ uwzglêdnione w kolejnym wydaniu naszego poradni-
ka. Wiêcej informacji na stronie www.polcen.com.pl. 

Ryszard Sobolewski
Wydawca
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Ksi¹¿ka bêdzie wykorzystana przez kosztorysantów, szczególnie z uwagi
na opisane szczegó³owo technologie, gdy¿ podstawowe narzêdzie kosztory-
santów, czyli programy kosztorysowe zawieraj¹ tylko bazê katalogow¹. Na-
tomiast pisz¹c o kosztorysowaniu, warto zauwa¿yæ, ¿e podstaw¹ do koszto-
rysu jest przedmiar robót, w którym czêsto s¹ podane jako podstawa opisu
robót katalogi nak³adów rzeczowych. W przypadku zamówieñ publicznych
nie mo¿e byæ wskazana technologia robót konkretnego producenta, co rzu-
tuje na wykorzystanie bazy katalogowej, obszernie opisanej w poradniku. 

mgr in¿. Balbina Kacprzyk



Od Autora

Wycena nowych technologii to zagadnienie, które w ci¹gu ostatnich kilku
lat zaczê³o nabieraæ coraz wiêkszego znaczenia. Niestety, na tym polu kosz-
torysant jest skazany praktycznie na siebie. Niedba³y sposób wykonywania
projektów, brak ich podstawowego uszczegó³owienia, wymóg zrobienia
kosztorysu z dnia na dzieñ to podstawowa przyczyna z³ych kalkulacji. Jed-
nak wina le¿y tak¿e po stronie kosztorysantów. Wiele razy spotka³em siê
z sytuacj¹, gdy kosztorysant nawet nie przeczyta³ kart technicznych materia-
³ów, które znajduj¹ siê w kosztorysie. Próba kalkulacji kosztorysowej bez za-
poznania siê z technologi¹ to podstawowe zaniedbanie kosztorysanta. Ale
konkretne rozwi¹zanie technologiczno-materia³owe to jedna rzecz, druga za�
to znajomo�æ zasad wykonywania kalkulowanych robót. Jest to niestety wy-
móg trudny do spe³nienia, ale przy obecnej ró¿norodno�ci dostêpnych mate-
ria³ów bezwzglêdnie konieczny. 

Podane w niniejszej publikacji informacje technologiczne maj¹ na celu
przybli¿enie kosztorysantowi tej tematyki. Nie wyczerpuj¹ one oczywi�cie
zagadnieñ, jednak¿e pozwalaj¹ na unikniêcie przynajmniej podstawowych
b³êdów. Inn¹ spraw¹, o ile nie jest to kalkulacja indywidualna, jest wybór
odpowiednich katalogów. Sytuacji nie u³atwia ich ró¿norodno�æ, ponadto
obejmuj¹ one ró¿ne zakresy robót, dlatego tak istotne jest uwzglêdnienie
w kosztorysie wszystkich niezbêdnych z technologicznego punktu widze-
nia czynno�ci. 

Znalezienie w skondensowanej formie informacji na temat zasad wykony-
wania robót w nowych technologiach jest czasoch³onne. Niniejsza ksi¹¿ka
podaje te informacje w sposób skondensowany i uporz¹dkowany. Dlatego
przyjêto jednolity uk³ad rozdzia³ów: na pocz¹tku ka¿dego z nich podano
podstawowe za³o¿enia technologiczne oraz zasady wykonywania robót. Opi-
sano niezbêdne czynno�ci zwi¹zane z przygotowaniem i napraw¹ pod³o¿a
oraz aplikacj¹ konkretnych materia³ów. Podano tak¿e szczegó³owe informa-
cje (tablica/kolumna) na temat katalogów pozwalaj¹cych na kalkulacjê
wybranych zagadnieñ. Zagadnienia technologiczno-materia³owe przedsta-
wiono z punktu widzenia kosztorysanta, uwypuklaj¹c te, które maj¹ wp³yw
na poprawno�æ kalkulacji (zu¿ycie i cena materia³ów). W wiêkszo�ci przy-
padków podano je w postaci wypunktowanej, co u³atwia Czytelnikowi
odszukanie konkretnych tematów. W wielu sytuacjach zagadnienia zilustro-
wano szczegó³owymi rysunkami i zdjêciami pozwalaj¹cymi kosztorysanto-
wi zapoznaæ siê ze specyfik¹ kalkulowanych prac. Numery i opisy katalo-
gów, tablic i kolumn podano za programami do kosztorysowania Norma Pro
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oraz Rodos. W kilkunastu przypadkach korzystano tak¿e z ksi¹¿kowych wy-
dañ katalogów. Ze wzglêdu na d³ugo�æ cyklu wydawniczego mo¿e siê zda-
rzyæ, ¿e publikacja nie ujmie niektórych nowych katalogów. 

Ksi¹¿ka nie zawiera oceny znajduj¹cych siê na rynku katalogów. Dlatego
Czytelnik nie znajdzie w publikacji zaleceñ, z których katalogów powinno siê
korzystaæ, a z których nie. Tak¹ opiniê kosztorysant musi wyrobiæ sobie sam
na podstawie w³asnego do�wiadczenia, znajomo�ci technologii oraz zakresu
konkretnych katalogów, w czym, mam nadziejê, niniejsza publikacja bêdzie
pomocna. 

Rozdzia³ 1 ksi¹¿ki dotyczy wykonywania ok³adzin ceramicznych.
Zaprezentowano tam klasyfikacjê zapraw klej¹cych oraz zasady doboru kle-
jów i p³ytek w zale¿no�ci od miejsca wykonywania ok³adziny, omówiono
mo¿liwe do pope³nienia b³êdy w tym zakresie oraz takie, które pojawiaj¹ siê
przy przyjmowaniu zu¿ycia klejów i zapraw spoinuj¹cych. Podano podsta-
wowe informacje dotycz¹ce pod³o¿y pod ok³adziny ceramiczne oraz konse-
kwencje przyjmowania do kalkulacji przypadkowych katalogów. Dodatko-
wo omówiono tematykê dotycz¹c¹ ok³adzin ceramicznych w basenach. 

W rozdziale 2 podano zagadnienia zwi¹zane z napraw¹ i wzmocnieniami
konstrukcji ¿elbetowych, a tak¿e zasady przygotowania pod³o¿a oraz sposo-
by naprawy (reprofilacja ubytków, iniekcyjne wype³nienie rys). Przedsta-
wiono podstawowe regu³y doboru materia³ów oraz informacje o technologii
prac naprawczych. Poruszono równie¿ zagadnienia zwi¹zane ze wzmacnia-
niem konstrukcji ¿elbetowych za pomoc¹ lameli i siatek z w³ókien kompo-
zytowych przyklejanych materia³ami epoksydowymi i cementowymi. Szcze-
gó³owo przeanalizowano zawarto�æ katalogów pozwalaj¹cych na skosztory-
sowanie tego rodzaju robót oraz zwrócono uwagê na niuanse wynikaj¹ce
z obecno�ci na rynku systemów ró¿nych producentów. 

Rozdzia³ 3 dedykowany jest posadzkom przemys³owym i pow³okom
ochronnym. Omówiono w nim zasady wykonania warstw pod³óg (termoizo-
lacja, hydroizolacja, p³yta betonowa) i doboru materia³ów na ich wykonanie.
Z zagadnieñ bezpo�rednio po�wiêconych posadzkom pokazano przekroje
przez warstwy posadzek i pow³ok ochronnych wykonanych z ¿ywic poliure-
tanowych i epoksydowych oraz posadzek cementowych (z zastosowaniem
specjalnych zapraw oraz posypek utwardzaj¹cych). Podano podstawowe in-
formacje na temat doboru materia³ów na warstwy posadzek, poruszono tak-
¿e problematykê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa u¿ytkowania. Szczegó³owo
omówiono zawarto�æ katalogów na prace zwi¹zane z posadzkami z ¿ywic
syntetycznych oraz z posadzkami cementowymi. 

W rozdziale 4 zaprezentowano zagadnienia dotycz¹ce wykonywania
uszczelnieñ cementowymi szlamami (mikrozaprawami), polimerowo-bitu-
micznymi masami uszczelniaj¹cymi (zwanymi tak¿e masami KMB), krysta-
licznymi zaprawami uszczelniaj¹cymi, polimerowymi dyspersyjnymi masami
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uszczelniaj¹cymi (foliami w p³ynie) oraz chemoodpornymi, elastycznymi
pow³okami z reaktywnych ¿ywic. Dla ka¿dego z materia³ów podano mo¿li-
wo�ci zastosowania, rodzaj i parametry pod³o¿a, na które materia³ mo¿e byæ
stosowany, sposób przygotowania pod³o¿a oraz zalecenia wykonawcze.
W rozdziale tym nieco szerzej potraktowano zagadnienia zwi¹zane z tarasa-
mi ze wzglêdu na stopieñ skomplikowania konstrukcji. Rozdzia³ zosta³ do-
datkowo zilustrowany rysunkami i zdjêciami pokazuj¹cymi poprawne wy-
konstruowanie hydroizolacji ró¿nych elementów budynków. 

Rozdzia³ 5 po�wiêcono pracom renowacyjnym, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem odtwarzania izolacji poziomej �cian metod¹ iniekcji (przepona po-
zioma), wykonywaniu wtórnej izolacji pionowej ze szlamów uszczelniaj¹-
cych i mas KMB oraz zastosowaniu tynków renowacyjnych. Omówiono
i pokazano na rysunkach podstawy poprawnego wykonania prac renowacyj-
nych, zwrócono uwagê na czêsto pojawiaj¹ce siê w przypadku tego typu ro-
bót problemy z kalkulacj¹ kosztorysow¹ oraz miejsca najczê�ciej pope³nia-
nych b³êdów. Poruszono tak¿e zagadnienia zwi¹zane z napraw¹ i wzmocnie-
niem konstrukcji murowych. 

Ksi¹¿ka ta dedykowana jest kosztorysantom, dlatego tematyka
dotycz¹ca technologii prac zosta³a przedstawiona skrótowo. Niniejsza pozy-
cja ma przekazaæ podstawowe informacje na temat technologii robot, które
pozwol¹ na poprawne skalkulowanie prac i uzmys³owi¹ kosztorysantowi, jak
istotna jest znajomo�æ technologii kosztorysowanych robót. 

W tym miejscu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ dwóm firmom � firmie
Athenasoft Sp. z o.o. za udostêpnienie roboczych wersji KNR-ów dotycz¹-
cych kosztorysowania posadzek przemys³owych oraz kosztorysowania
warstw konstrukcyjnych, hydroizolacji balkonów i tarasów, oraz firmie
OWEOB Promocja Sp. z o.o. za udostêpnienie przygotowanych do druku,
ale jeszcze nieopublikowanych Specyfikacji Technicznych dotycz¹cych hy-
droizolacji i wykonywania ok³adzin ceramicznych, niecek basenowych, po-
mieszczeñ mokrych, a tak¿e pomieszczeñ mokrych nara¿onych na agresjê
chemiczn¹. 

Z wyrazami szacunku
Maciej Rokiel
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Rozdzia³ I

Ok³adziny ceramiczne

1. Wstêp

Kalkulacja kosztorysowa to cena wykonania okre�lonego zakresu robót
wyznaczona dla konkretnej technologii i wg przyjêtych za³o¿eñ. Bior¹c pod
uwagê prostotê definicji, mog³oby siê wydawaæ, ¿e zrobienie kosztorysu wy-
konania ok³adzin ceramicznych nie stanowi ¿adnego problemu. Istotne jest
tu jednak s³owo �technologia�. Rozporz¹dzenie [65] Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2072, z dnia 16.09.2004 r.) wymusza odpowiednie uszczegó³owienie
dokumentacji (choæ w praktyce nie jest ono przestrzegane). 

Obowi¹zek zapoznania siê z technologi¹ kosztorysowanych robót wydaje
siê oczywisty i niepodlegaj¹cy dyskusji (o tym, ¿e tak nie jest, autor móg³ siê
przekonaæ przy weryfikacji ró¿nego rodzaju kosztorysów). Sytuacji nie u³a-
twia tak¿e sposób wykonywania projektów, nie wspominaj¹c o mnogo�ci
wydanych katalogów. Bardzo czêsto, w ramach tzw. oszczêdno�ci, kosztorys
wykonuje siê na podstawie projektu architektonicznego, który nie zawiera
szczegó³owego opisu technologii. Wiedza kosztorysanta nie powinna siê
ograniczyæ do przeczytania kart technicznych zastosowanych wyrobów,
choæ przy obecnej ró¿norodno�ci robót i ich technologicznym zaawansowa-
niu mo¿e to byæ bardzo trudne. 

2. Technologia

W tym miejscu nale¿y postawiæ pytanie, jaka mo¿e byæ technologia wy-
konywania ok³adzin i jaki wp³yw na koñcow¹ warto�æ robót maj¹ pope³nio-
ne na tym etapie b³êdy. 

Problem dotyczy przede wszystkim doboru odpowiedniej zaprawy klej¹-
cej i spoinuj¹cej oraz odpowiedniego typu p³ytek. Niewiele projektów
okre�la lub przynajmniej sugeruje istotne w³a�ciwo�ci tych materia³ów,
które mog¹ mieæ i maj¹ niebagatelny wp³yw na cenê. Do�wiadczony kosz-
torysant, znaj¹cy technologiê robót i wymagania stawiane materia³om, jest
w stanie oszacowaæ, w jakim zakresie cenowym powinien siê poruszaæ,
aby ostateczna cena by³a realna i pozwala³a na utrzymanie okre�lonego
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