
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowę ul. Kopernika w Łasku na odcinku długości ok. 170 m stanowiącą drogę publiczną. Zaprojektowano jez-
dnię o nawierzchni bitumicznej  o szerokości zmiennej od 5,0 do 6,00 m (zgodnie z rysunkiem PZT) oraz jednostronne pobocze o szerokości
zmiennej od 0,75 m z kruszywa łamanego. Zaprojektowano także jednostronny chodnik (częściowo obustronny) o nawierzchni z kostki betono-
wej o szerokości 2,00 m (zgodnie z rysunkiem PZT). W ciągu całego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do działek o nawierzchni z
kotski betonowej o szerokości zmiennej (zgodnie z rysunkami PZT). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokościowo do istnieją-
cych bram i rzędnych wysokościowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekrój normalny jezdni zgodnie z pochyleniami poprze-
cznymi jezdni tj. jednostronne i dwustronne - szczegóły nachyleń i spadków zgodnie z rysunkami PZT, pobocza należy skierować ze spadkiem
6-8% na zewnątrz jezdni. Projektowany układ wysokościowy dostosowano do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu.
 
Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy na tereny zielone w obrębie
pasa drogowego. Wody z obszarów nieutwardzonych znajdujących się w pasie drogowym odprowadzane będą powierzchniowo i oczyszczane
przez warstwę humusu.
 
Przewiduje się obłożenie rurą osłonową dwudzielną istniejących przewodów elektroenergetycznych i teletechnicznych (w przypadku ich odkry-
cia w czasie prowadzenia robót ziemnych i rozbiórkowych) oraz regulację wysokościową całej istniejącej armatury uzbrojenia podziemnego do-
stosowując ją do projektowanych rzędnych nawierzchni.
 
 
Konstrukcja jezdni
Kategoria ruchu - KR1
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 0/31,5mm - gr. 20 cm 
4. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa - gr. 15 cm
5. Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 
 
Konstrukcja zjazdów i dojść do furtek:
1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
3.  Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6- gr. 15 cm
4. Podłoże gruntowe doprowadzone do G1
 
Konstrukcja chodnika:
1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm
3.  Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4- gr. 15 cm
4. Podłoże gruntowe doprowadzone do G1
 
Konstrukcja poboczy:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 0/31,5mm - gr. min. 15 cm
2. Podłoże gruntowe doprowadzone do G1
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa ulicy Kopernika w Łasku

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03
analogia

D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- trasa dróg w terenie równinnym

km

170/1000 km 0,170
RAZEM 0,170

2
d.1 analiza indy-

widualna

D.M.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i
demontaż)

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 2-01
0103-01

D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR-W 2-01
0103-02

D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1

KNR-W 2-01
0103-03

D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1

KNR-W 2-01
0103-04

D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1

KNR-W 2-01
0105-01

D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR-W 2-01
0105-02

D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9
d.1

KNR-W 2-01
0105-03

D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

10
d.1

KNR-W 2-01
0105-04

D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

KNR-W 2-01
0110-01 0110-
04 

D.01.02.01 Wywożenie dłużyc poza teren budowy
UWAGA: drewno i pozostałości z karczunku zagospodarować
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

mp

4,08 mp 4,080
RAZEM 4,080

12
d.1

KNR-W 2-01
0110-02 0110-
05 

D.01.02.01 Wywożenie karpiny poza teren budowy
UWAGA: drewno i pozostałości z karczunku zagospodarować
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

mp

2,52 mp 2,520
RAZEM 2,520

13
d.1

KNR-W 2-01
0110-03 0110-
05 

D.01.02.01 Wywożenie gałęzi poza teren budowy
UWAGA: drewno i pozostałości z karczunku zagospodarować
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

mp

6,31 mp 6,310
RAZEM 6,310

14
d.1

KNR-W 2-01
0119-01 0119-
02 

D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bości średniej 20 cm

m2

618,30 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomaga-
jącego kreślenie>

m2 618,300

RAZEM 618,300
15

d.1
KNR-W 2-01
0203-10
analogia

D.01.02.02 Załadunek humusu koparkami z odwozem samochodami samo-
wyładowczymi na odkład - humus do późniejszego wykorzystania

m3

poz.59 m3 32,390
RAZEM 32,390

16
d.1

KNR-W 2-01
0203-10 0210-
03 
analogia

D.01.02.02 Załadunek humusu koparkami z wywozem samochodami samo-
wyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.14*0,20-poz.15 m3 91,270
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RAZEM 91,270
2 Roboty rozbiórkowe

17
d.2

KNR AT-03
0101-01

D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do
5 cm

m

11,20 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomagają-
cego kreślenie>

m 11,200

RAZEM 11,200
18

d.2
KNR 2-31
0803-03 0803-
04

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 4 cm

m2

poz.17*0,50 m2 5,600
RAZEM 5,600

19
d.2

KNR AT-03
0105-01
analogia

D.01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. 12 cm m2

2,80 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomagają-
cego kreślenie>

m2 2,800

RAZEM 2,800
20

d.2
KNR 2-31
0815-07
analogia

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

46,20 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomagają-
cego kreślenie>

m2 46,200

RAZEM 46,200
21

d.2
KNR 2-31
0802-03 0802-
04

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubości 15 cm

m2

poz.20 m2 46,200
RAZEM 46,200

22
d.2

KNR 2-31
0813-03

D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

27,70 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomagają-
cego kreślenie>

m 27,700

RAZEM 27,700
23

d.2
KNR 2-31
0812-03

D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.22*0,06 m3 1,662
RAZEM 1,662

24
d.2

KNR 2-01
0207-03 0214-
04 
analogia

D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodami samo-
wyładowczymi poza teren budowy
UWAGA: materiały z rozbiórki zagospodarować zgodnie z wytycz-
nymi Zamawiającego

m3

poz.18*0,04+poz.19*0,12+poz.20*0,08+poz.21*0,15+poz.22*0,15*
0,30+poz.23

m3 14,095

RAZEM 14,095
3 Zabezpieczenie podziemnych linii energetycznych i teletechnicznych

25
d.3

KNR 2-01
0701-0102
analogia

D.01.03.01
D.01.03.04
D.02.00.01
D.02.01.01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna
do 0,4 m w gruncie kat. I-II - odkopanie kabli

m

27,50 <kable energetyczne> m 27,500
79,50 <kable teletechniczne> m 79,500

RAZEM 107,000
26

d.3
KNR 2-01
0207-01 0214-
03 
analogia

D.01.03.01
D.01.03.04
D.02.00.01
D.02.01.01

Wywóz ziemi z wykopów poza teren budowy, samochodami sa-
mowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.25*0,8*0,4 m3 34,240
RAZEM 34,240

27
d.3

KNNR 5 0705-
01
analogia

D.01.03.01
D.01.03.04

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z polietylenu HDPE wyso-
kiej gestości o śr. zewnętrznej 110 mm na kablach

m

poz.25 m 107,000
RAZEM 107,000

28
d.3 kalk. własna

D.01.03.01
D.01.03.04
D.02.00.01
D.02.03.01

Dowóz piasku do zasypania rur osłonowych m3

(0,40*0,40*poz.25)-(0,055^2*3,14*poz.25) m3 16,104
RAZEM 16,104

29
d.3

KNR 2-01
0705-0103
analogia

D.01.03.01
D.01.03.04
D.02.00.01
D.02.03.01

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m
i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II - zasypanie rur osłonowych

m
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poz.25 m 107,000
RAZEM 107,000

30
d.3

KNR 2-01
0236-03

D.01.03.01
D.01.03.04
D.02.00.01
D.02.03.01

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.28 m3 16,104
RAZEM 16,104

4 Roboty ziemne
31

d.4
KNR 2-01
0207-01 0214-
03 
analogia

D.02.00.01
D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z
wywozem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren
budowy wraz z kosztami utylizacji

m3

551,575 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomaga-
jącego kreślenie>

m3 551,575

RAZEM 551,575
32

d.4
KNR 2-01
0301-01 0214-
03 
analogia

D.02.00.01
D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II z wywo-
zem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budo-
wy wraz z kosztami utylizacji

m3

11,257 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomaga-
jącego kreślenie>

m3 11,257

RAZEM 11,257
5 Jezdnia

33
d.5

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.39A m2 860,800
RAZEM 860,800

34
d.5

KNR 2-31
0114-05
analogia

D.04.05.01A Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 Mpa (z węzła betoniarskiego) - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.39A m2 860,800
RAZEM 860,800

35
d.5

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.39A m2 860,800
RAZEM 860,800

36
d.5

KNR AT-03
0202-01

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
no podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2

m2

poz.39A m2 860,800
RAZEM 860,800

37
d.5

KNR 2-31
0310-01 0310-
02

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/
70 KR1 warstwa wiążąca o gr. 5 cm

m2

poz.39A m2 860,800
RAZEM 860,800

38
d.5

KNR AT-03
0202-02

D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zim-
no nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

poz.39A m2 860,800
RAZEM 860,800

39
d.5

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

D.05.03.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/
70 KR1 warstwa ścieralna o gr. 4 cm

m2

860,80 <jezdnia z podbudową> m2 860,800
A  (suma częściowa) --------------

m2 860,800
poz.18 <jezdnia na włączeniach> m2 5,600
B  (suma częściowa) --------------

m2 5,600
<obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomagającego
kreślenie>

RAZEM 866,400
6 Zjazdy i dojścia do furtek

40
d.6

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.42-68,7*0,15 <pomniejszono o pow. oporu ławy betonowej> m2 118,295
RAZEM 118,295

41
d.6

KNR 2-31
0114-05
analogia

D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C
5/6 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.40 m2 118,295
RAZEM 118,295

42
d.6

KNR 2-31
0511-03

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm

m2
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128,60 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomaga-
jącego kreślenie>

m2 128,600

RAZEM 128,600
7 Chodnik

43
d.7

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.45-145,2*0,15 <pomniejszono o pow. oporu ławy betonowej> m2 289,120
RAZEM 289,120

44
d.7

KNR 2-31
0114-05
analogia

D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C
3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.43 m2 289,120
RAZEM 289,120

45
d.7

KNR 2-31
0511-03

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm

m2

310,90 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomaga-
jącego kreślenie>

m2 310,900

RAZEM 310,900
8 Pobocza

46
d.8

KNR 2-31
0103-04

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.47 m2 95,600
RAZEM 95,600

47
d.8

KNR 2-31
0114-07 0114-
08
analogia

D.05.01.04A Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/
31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

95,60 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomagają-
cego kreślenie>

m2 95,600

RAZEM 95,600
9 Elementy ulic

48
d.9

KNNR 6 0403-
03

D.08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5 cm

m

270,80 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomaga-
jącego kreślenie>

m 270,800

RAZEM 270,800
49

d.9
KNNR 6 0403-
03

D.08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław
betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5 cm

m

68,70 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomagają-
cego kreślenie>

m 68,700

RAZEM 68,700
50

d.9
KNR 2-31
0403-05 +
KNR 2-31
0402-04

D.08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław be-
tonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4 gr. 5 cm

m

71,40 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomagają-
cego kreślenie>

m 71,400

RAZEM 71,400
51

d.9
KNR 2-31
0407-05 +
KNR 2-31
0402-04

D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław beto-
nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm

m

161,80 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomaga-
jącego kreślenie>

m 161,800

RAZEM 161,800
10 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
52

d.10
KNR 2-31
0818-08 +
KNR 2-31
0702-01 +
KNR 2-31
0703-03 +
KNR 2-31
0703-01
analogia

D.01.02.04
D.07.02.01

Przestawienie pojedynczych znaków drogowych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.10

KNR 2-31
0702-01

D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr.
min. 50 mm

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.10

KNR 2-31
0703-01

D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki z grupy wielkoś-
ci małej z licem z folii odblaskowej typu 1

szt.
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1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11 Roboty wykończeniowe
55

d.11
KNR 2-31
1406-04

D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.11

KNR 2-31
1406-03

D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

57
d.11 analiza indy-

widualna

D.01.03.05 Przestawienie słupka telekomunikacyjnego szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.11

KNR 4-05I
0210-01
analogia

D.01.03.05 Przebudowa hydrantu nadziemnego na podziemny szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.11

KNR 2-21
0218-01

D.09.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie
płaskim (ziemia urodzajna (humus) - pozyskany w miejscu budo-
wy)

m3

poz.60*0,10 m3 32,390
RAZEM 32,390

60
d.11

KNR 2-21
0401-01

D.09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II
bez nawożenia

m2

323,90 <obmiar sporządzony przy pomocy programu wspomaga-
jącego kreślenie>

m2 323,900

RAZEM 323,900
61

d.11 analiza indy-
widualna

D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km

poz.1 km 0,170
RAZEM 0,170
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