
WWiORB Pkt Dotychczasowe brzmienie WWiORB Proponowane brzmienie WWiORB Uzasadnienie (merytoryczne lub formalne) proponowanej zmiany Autor zmiany

D-04.07.01 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

niniejszej WWiORB dały wyniki pozytywne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli:

-wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,

- co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWiORB,

- nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełania wymagania niniejszych WWiORB.

Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty 

idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne.

Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i 

pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami).

Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdził się w wieloletniej praktyce.

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.05A 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

niniejszej WWiORB dały wyniki pozytywne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli:

-wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,

- co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWiORB,

- nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełania wymagania niniejszych WWiORB.

Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty 

idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne.

Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i 

pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami).

Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdził się w wieloletniej praktyce.

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.05B 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie

z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

niniejszej WWiORB dały wyniki pozytywne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli:

-wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,

- co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWiORB,

- nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełania wymagania niniejszych WWiORB.

Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty 

idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne.

Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i 

pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami).

Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdził się w wieloletniej praktyce.

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.05C 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej WWiORB dały 

wyniki pozytywne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli:

-wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,

- co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWiORB,

- nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełania wymagania niniejszych WWiORB.

Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty 

idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne.

Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i 

pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami).

Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdził się w wieloletniej praktyce.

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.13 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

niniejszej WWiORB dały wyniki pozytywne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB, jeżeli:

-wyniki oceny makroskopowej są pozytywne,

- co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6, spełnia wymagania niniejszych WWiORB,

- nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń i 

tolerancji wg pkt. 6 zwiększonych o 30 %, spełania wymagania niniejszych WWiORB.

Z punktu widzenia logicznego, statystycznego i zdroworozsądkowego nie istnieją roboty 

idealne, w których wszystkie wyniki badań są pozytywne.

Należy pozostawić Wykonawcom chociaż minimalny margines błędu (5 % wyników badań i 

pomiarów ze zwiększonymi o 30 % dopuszczalnymi odchyłkami).

Podobny zapis znajdował się w normie PN-S-96025 i sprawdził się w wieloletniej praktyce.

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-04.07.01 8.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 

oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru 

ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej 

gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 7. 

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.05A 8.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 

oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru 

ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej 

gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 7. 

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.05B 8.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 

oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru 

ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej 

gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 7. 

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.05C 8.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 

oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru 

ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej 

gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 7. 

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.13 8.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych 

dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych 

do wyznaczonych odcinków częściowych.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów Wykonawcy, badań i 

pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 

oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

W przypadku nieuwzględniania wyników badań i pomiarów Wykonawcy do odbioru 

ostatecznego, istnienie całego punktu 6.2. traci sens, podobnie jak wykonywanie szerokiej 

gamy badań wymienionych w tym punkcie i w Tabeli 4.

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.13
6.7.2.

6.8.3.
Numeracja tablic (dwie Tablice 7) Należy zweryfikować numerację tablic. Nie wymaga uzasadnienia.

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.05B 8.1.

W przypadku przekroczenia wartości IRI wskazanych 

w tabeli 11, a mieszczących się w zakresie wartości podanych 

w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – 

Załącznik nr 6) należy zastosować potrącenia zgodnie z 

poniższym wzorem:

Propozycja usunięcia zapisu i zastosowania w tabeli 11 wartości podanych 

w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Załącznik nr 6).

Nasuwa się pytanie natury prawniczej, czy można naliczać potrącenia (kary) 

za warstwę wykonaną zgodnie z USTAWĄ, a niezgodnie z WWiORB. 

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.

D-05.03.13 8.1.

W przypadku przekroczenia wartości IRI wskazanych 

w tabeli 7, a mieszczących się w zakresie wartości podanych 

w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – 

Załącznik nr 6) należy zastosować potrącenia zgodnie z 

poniższym wzorem:

Propozycja usunięcia zapisu i zastosowania w tabeli 7 wartości podanych 

w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Załącznik nr 6).

Nasuwa się pytanie natury prawniczej, czy można naliczać potrącenia (kary) 

za warstwę wykonaną zgodnie z USTAWĄ, a niezgodnie z WWiORB. 

ZBIGNIEW 

MALINOWSKI 

PRD-M SP. Z O.O. 

PIOTRKÓW TRYB.


