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O P I N I A  uzupełniająca

Dotycząca analizy kosztów budowy wynikających z umowy Nr 325/96 i 

umową zawartą przez SM „Przy Metrze” a Powodem oraz innych robót 

wpływających na ostateczny koszt budowy segmentu budynku 

mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Lanciego 9b

O P R A C O W A N A
Na polecenie Sądu Okręgowego-, w Warszawie 

III Wydział Cywilny 

z dnia 30 listopada 2004 r. 

p r z e z

mgr inż. ALEKSANDER KALINOWSKI 
B I E G Ł Y  S Ą D O W Y

ul. Jaszowiecka 8 m. 66 
02-934 W a r s z a w a  

tel. 842-65-61 
tel. kom. 0-6-09-206-839

Upraw. Min. Bud. Nr 6521

W a r s z a w a  dnia 3 lutego 2005 r.



I. Zakres opracowania opinii
W dniu 30 listopada 2004 r. Sąd Okręgowy postanowił:

Dopuścić dowód z opinii uzupełniającej biegłego A. Kalinowskiego na okoliczność

według złożonej listy pytań powoda złożonej na rozprawie w dniu dzisiejszym

(30.11.2004 r.) Pytania złożone przez powoda znajdująsię na (k-370 do 371) akt sprawy.

II. Czynności wykonane przed opracowaniem opinii

1. Przeprowadzono wizję lokalną dot. elewacji zachodniej strony 16 segmentów 
budynku mieszkalnego

2. Konsultacje prowadzone ze Spółdzielnią dotyczące głównie:

a) sposobu przekazywania umowy i aneksów powodowi w celu ich 
podpisania

b) udostępnienie dokumentacji technicznej niezbędnej dla opracowania opinii

c) zmiany konstrukcji zachodniej ściany osłonowej budynku i zastosowanie 
belki „HEB”

3. Badanie umowy Nr 325/96 z dnia 05.12.1996 r. i sześć aneksów do niej 
podpisanych

4. Badanie umowy Nr 210 z dnia 23.08.1997 r. i do niej wysłane aneksy

5. Rozliczenia kosztów budowy i inna korespondencja

III. Przekazywanie informacji dotyczących potrzeby zastosowania 
belki „HEB”

Podczas kolejnych wizji lokalnych z udziałem zainteresowanych stron i 

przedstawicieli wykonawcy, otrzymałem różne informacje dot. konieczności 

zastosowania belki „HEB” oraz efekty jej zastosowania:



a) Pierwsza wersja była następująca, że zostanie zamontowana belka „HEB” o

długości 6,45 m oparta na ścianach działowych (tj. na całej szerokości segmentu). 

Zamontowanie w ten sposób belki „HEB” umożliwi całkowite przeszklenie pokoju 

na całej szerokości zachodniej ściany segmentu.

b) Druga wersja to, że zostanie zastosowana belka HEB o długości około 8,0 metrów 

po 4,0 metry na dwóch sąsiednich segmentach. Tak zamontowana belka HEB nie 

umożliwi przeszklenia całej zachodniej ściany segmentu a jedynie da możliwość 

powiększenia powierzchni użytkowej budynku.

c) Trzecia wersja -  ostatnia, że została zastosowana belka HEB o długości 11,0 

metrów, która połączy konstrukcyjnie dwie sąsiednie segmenty. W ścianie 

zachodniej segmentu zostały zlikwidowane drzwi o szerokości 90 cm oraz okno o 

szerokości 150 cm w miejsce których zostały zamontowane dwuskrzydłowe drzwi 

o szerokości 180 cm umożliwiające wejście na taras oraz została zlikwidowana 

wnęka na parterze i na I -  szym piętrze. W wyniku likwidacji wnęk została 

powiększona powierzchnia użytkowa na parterze o 4,48 m i na piętrze o 4,12 m . 

Natomiast jaka faktycznie została zamontowana belka „HEB” nie mogę 

jednoznacznie ustalić, bowiem Spółdzielnia nie udostępniła mi konstrukcji 

budynku, prawdopodobnie jej nie posiada. Z dostarczonego rysunku (k-34) można 

jedynie ustalić sposób łącznia belki „HEB” z balkonem oraz z zestawienia stali 

profilowej można także ustalić, że do zmiany konstrukcji zostało przewidziane 8 

sztuk belek HEB-260 o długości 13,0 m każda.

Podczas wizji lokalnej ustalono, że w żadnym z 16 -  tu segmentów nie zostały 

zastosowane całkowicie przeszklone zachodnie ściany segmentu a wykonane 

zostały tak jak w segmencie Powoda.

W przypadku gdyby ta informacja nie wystarczyła Powodowi, to wyrażam pogląd, 

aby został wezwany projektant tych zmian mgr inż. Zbigniew Śladowski -  

pracownik Spółki z o.o. „Piano”. Adres : 02-397 Warszawa ul. Urbanistów 1/20, 

który winien udzielić pełnych informacji w zakresie poczynionych zmian w 

konstrukcji budynku mieszkalnego. Spółdzielnia zgadza się z tym wnioskiem.



IV. Analiza badanych dokumentów i stwierdzenia wynikające 

z tych badań stanowiące odpowiedź na poszczególne pytania

Ad. pkt 1 dot. zmiany powierzchni segmentu

a) Według projektu z dnia IX 1997 r. parter Nr rys. 101 
powierzchnia pokoju dziennego wynosi 

natomiast w/g projektu z dnia VII 1998 r. Nr rys. 101
26,22 m2

powierzchnia tego pokoju wynosi 30,70 m2
różnica wynosi + 4,48 m2

b) Według projektu z dnia IX 1997 r. piętro Nr rys.201 
powierzchnia sypialni wynosi 11,93 m2
natomiast w/g projektu z dnia VII 1998 r. Nr rys.201 

powierzchnia sypialni została podana błędnie 11,9 m2 
gdyż w/g wymiarów wynosi 16,05 m2
różnica wynosi 4,12 m2

Ogółem powierzchnia segmentu wzrosła o 8,60 m2

Opinia dot. zastosowania belki „HEB” została wyrażona na podstawie
. . ^  

wpisu do dziennika budowy w dniu 03.06.1998 r. dot. zastąpienia wieńca

W-2 belką HEB-260 (k-315 verte) rysunku z dnia -czerwiec 1998 r. (k-

341) „zbrojenie blkonu”, oraz informacji uzyskanych od stron, iż

zastosowanie belki „HEB” umożliwi przeszklenie całej ściany segmentu.

2. Ad. pkt. 2 dot. szerokości ław fundamentowych

Konstrukcji ław fundamentowych nie można było sprawdzić, gdyż Spółdzielnia 

nie udostępniła dokumentacji (prawdopodobnie nie posiada konstrukcji budynku). 

Sprawa ta o ile jest konieczna powinna być wyjaśniona przez konstruktora 
przesłuchanego w charakterze świadka.

c)

d)



3. Ad. pkt. 3 dot. obliczeń statycznych konstrukcji budynku

Zagadnienia te wykraczają poza zakres opinii. Szersza odpowiedź dot. tego punktu 
została opisana w III rozdziale opinii (str. 3, 4)

4. Ad. pkt. 4 dot. kosztu zamontowania belek HEB-260

Na podstawie analizy zapisów na (k-296, 297) dot. kosztu montażu belki HEB, 

oraz wyjaśnień Spółdzielni (dodatkowe zapisy) koszty związane z zamontowaniem 

belek stalowych typu HEB-260 wynoszą 92 285,37 zł co daje na jeden segment 
kwotę 5 767,84 zł

5. Ad. pkt. 5 dot. kosztu budowy w/g umowy Nr 325/96 z dnia 05.12.1996 r. 
zawartą między SM „Przy Metrze” a wykonawcą „Stokrotką”
Odpowiedź ścisła w/g zapisu na (k-271 i 274). Powierzchnia wszystkich lokali 

wynosi 3 000 m2 oraz kwoty 14 000 zł + VAT VAT = 7 %

(3 000 m2 x 14 000 zł x 1,07) : 16 = 2 808 750 zł

W podpisanej w/w umowie został popełniony błąd, który został poprawiony z 

kwoty 14 000 zł na 1 480 zł i ta wartość została przyjęta do wyliczenia kwoty 

296 926 zł a po dodaniu waloryzacji wynosi 316 425 zł

6. Ad. pkt.6 Potwierdzam koszt budowy domu na kwotę 316 425 zł z tym, że nie 

uwzględnia on zawartych aneksów w tym okresie jakie zostały podpisane między 
Spółdzielnią a wykonawcą.

7. Ad. pkt.7 dot. procentowego wzrostu kosztu budowy na skutek waloryzacji
Procentowy wzrost kosztu budowy na skutek waloryzacji w okresie od 

06.04.1998 r. do 06.04.1999 r. wynosi 6,57 %.

Wliczony wzrost kosztów budowy nie uwzględnia sześciu aneksów, jakie zostały 

zawarte między Spółdzielnią a wykonawcą.



8. Ad. pkt. 8 dot. kosztu budowy segmentu w/g zawartej umowy Nr 210 z dnia
23.08.1997 r. między Powodem a Spółdzielnią
Wyżej wymieniona umowa operuje pojęciem „powierzchni całkowitej” co 
zgodnie z Polską Normą PN — 70

B - 02365

oznacza „powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku mierzona po obrysie 

zewnętrznych ścian”. Nie wiem o jaką chodzi „rzeczywistą powierzchnię” 

Powodowi, bowiem Polska Norma przewiduje 9 różnych powierzchni, 

rzeczywistej powierzchni norma nie przewiduje. Na podstawie w/w umowy można 

jedynie wyliczyć, że powierzchnia poddasza użytkowego wynosi 48,23 m a 

pozostała powierzchnia budynku wynosi 140,52 m .

To koszt budowy wyniesie:

48,23 m2 x 750 zł = 36 172,50 zł

140,52 m2 x 1 500 zł = 210 780,00 zł

Razem 246 952,50 zł

246 952,50 zł x 69,29% = 171 113,39 zł

246 952,50 zł x 28,98 % = 71 566,83 zł

246 952,50 zł x 1,73 % = 4 272,28 zł

Razem 100,00 % = 246 952,50 zł

171 113,39 zł + 5,4% = 180 353,51 zł

71 566,83 zł + 9,2% = 78 150,98 zł

4 272,28 zł + 9,2% = 4 665,33 zł

Razem 263 169,82 zł

Koszt budowy segmentu wynosi:
263 169,82 zł + 7 % VAT =

w zaokrągleniu

281 591,71 zł 

281 592 zł
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9. Ad. pkt. 9 dot. wartości całkowitego kosztu budowy 

umową Nr 210 z dnia 23.08.1997 r.
1. koszt budowy segmentu

2. za brak piwnicy -
3. roboty zaniechane -

4. roboty dodatkowe 4

segmentu zgodnie z

281 592 zł

9 823 zł 

5 165 zł 

21 712 zł

Razem 288 316 zł

10. Ad. pkt. 10 dot. zasadności dodatkowych kosztów związanych z montażem 

belki HEB-260
Spółdzielnia zajęła stanowisko, iż zamontowanie belki HEB-260 było zasadne, 

gdyż montaż tej belki był związany ze zmianą elewacji zachodniej ściany 

segmentu.
Szczegółowe uzasadnienie konieczności belki HEB-260 winien podać konstruktor 

przy przesłuchaniu go przez Sąd w charakterze świadka.
Całkowity koszt budowy segmentu Powoda zgodnie z umową Nr 210 z dnia

23.08.1997 r. bez żadnych aneksów winien wynosić 288 316 zł

11. Ad. pkt. 11 dot. kosztu budowy segmentu

*
Koszt budowy segmentu ustalony na podstawie umowy 

Nr 210 z dnia 23.08.1997 r. wynosi 288 316 zł
Natomiast podany przez Spółdzielnię „Przy Metrze” koszt budowy segmentu w 

rozliczeniu z dnia 23.10.2003 r. (k-284) wynosi 497 832,76 zł

Przez okres sześciu lat koszt wzrósł o 72,67 %

Według dostępnej dokumentacji umowno -  kosztorysowej wzrost ten został 

zasygnalizowany w następujących dokumentach:
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1. Aneks Nr 2 z dnia 14.05.1998 r. (k-276)
a) w § 1 pkt. c wprowadza zmiany wykonania inwestycji w systemie 

„generalnego koordynatora”

b) w § 4 pkt. b „Spółdzielnia ustanawia dodatkowy nadzór w postaci 

inspektora nadzoru spółdzielni”

c) w § 4 pkt. c (k-277) „Inwestor zastępczy zapewni nadzór inwestorski 

na wszystkich branżach

2. Aneks Nr 4 z dnia 19.06.1998 r. (k-279)

a) w § 2 ustala wartość 1 m powierzchni całkowitej na kwotę 2 150 zł, a 

powierzchnia całkowita poddasza w budynku Si zmniejszona zostanie o 

50 % z zapisu § 2 wartość segmentu Powoda wyliczona z powierzchni 

segmentu:

140,52 m2 x 2 150 zł + 48,23 m2 x 1 075 zł + 7 % VAT = 378 743 zł

• po zastosowaniu waloryzacji wartość ta wyniesie 403 615 zł

Wartość segmentu wyliczona w/g kwoty zryczałtowanej: 44 624 100 zł 

powiększona o 7 % VAT wynosi 47 747 787 zł

• wartość segmentu Powoda wyniesie:
47 747 787 zł x 0,1538 : 16 = 458 976 zł

Natomiast wyliczona wartość segmentu z załącznika do aneksu Nr 4 z 

poszczególnych pozycji harmonogramu (k-298) wynosi:

423 609 zł + 7 % VAT = 453 262 zł

Otrzymaliśmy z tego samego aneksu Nr 4 trzy różne wartości 

segmentu, a mianowicie:

• obliczenia z powierzchni segmentu 403 615 zł

• obliczenia z wartości ryczałtowej 458 976 zł

• wyliczona z poszczególnych pozycji

harmonogramu 453 262 zł
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12. Ad. pkt. 12 dot. informowania Powoda o zwiększeniu kosztów budowy 

segmentu
a) Aneks Nr 2 (k-33) § 3 ust. 3 aneksu wprowadza zmiany w § 10 ust. 4 

umowy skreśla się wyraz koszt ostateczny i w § 11 wprowadza się nowy 

harmonogram wpłat, (harmonogramu brak). Aneks przesłany za pismem

(k-29)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Aneks Nr 3 (k-96) -  aneksu brak, pismo informuje o zmianie powierzchni 

domu powołują się na § 21 umowy.

Aneks Nr 4 (k-107) -  zmiana powierzchni działki, podstawa prawna 

aneksu § 21 umowy. Pismo przewodnie (k-106).

Informacja (k-142) o zwiększeniu kosztu budowy, podstawa prawna § 15 

ust. 1 pkt 2 umowy.
Zaktualizowany harmonogram wpłat (k-36), podstawa prawna § 14 umowy 

Informacja o cenie 1 m2 = 2 354 zł (k-46 do 49)

Podpisany aneks Nr 5 z dnia 23.0.1997 r. o zmianie powierzchni domu i 

powierzchni działki

13. Ad. pkt.13 dot. Aneksu Nr 4 (k-279)
Aneks zawarty w dniu 19.06.1998 r. między Spółdzielnią, a „Stokrotką” stworzył 

możliwość wyliczenia kosztu budowy segmentu w trzech różnych podejściach, z 

których wyliczone zostały trzy różne wartości. Różnica procentowa między 

wartością segmentu ustalona w umowie Nr 210 z dnia 23.08.1997 r. (k-12) zawartą 

między Spółdzielnią „Przy Metrze” i Powodem a aneksem Nr 4 z dnia 

19.06.1998 r. (k-279) do umowy Nr 325/96 między Spółdzielnią a wykonawcą są 

następujące:

a) Wartość segmentu wyliczona z powierzchni + 40,0 %

b) Wartość segmentu obliczona z wartości ryczałtowej + 57,2 %

c) Wartość segmentu wyliczona z pozycji harmonogramu + 59,2 %

14. Ad. pkt. 14 dot. wzrostu kosztu budowy segmentu na skutek aneksu Nr 6 

(k-281) zawartego w dniu 14.04.99 r. między Spółdzielnią a „Stokrotką”
W aktach sprawy brak dokumentu informującego Powoda o podpisanym aneksie 

Nr 6 do umowy Nr 325/96 -  podpisanym w dniu 14,04.99 r.
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Według wyjaśnień Spółdzielni wynika, że nie informowała swoich członków o 

zmianach umowy z Wykonawcą, a jedynie w konsekwencji podpisywania 

kolejnych aneksów, wysyłała do członków pisma dot. zwiększenia kosztów 

budowy jak np. (k-97 i k-284).

15. Ad. pkt. 15 dot. zawiadomień Powoda o wzroście kosztów budowy
wynikających z postanowień § 12 ust. 2 umowy Nr 210 z dnia 23.08.1997 r.
§ 12 ust. 2 umowy nie stanowi podstawy do zmiany warunków zawartej umowy, a 

jedynie nakłada obowiązek powiadomienia członka o zmianie merytorycznej 

poszczególnych paragrafów umowy. Spółdzielnia powiadomiła Powoda o 

zmianach jak np.:
a) Aneks Nr 2 (k-33) -  w § 10 ust. 4 skreśla się wyraz „ostateczny”

b) Aneks Nr 3 (k-96) -  w aktach sprawy brak aneksu. W oparciu o 

postanowienie § 2 ust. 2 zawartej umowy koryguje się powierzchnię domu

c) Aneks Nr 4 (k-106) na podstawie § 21 zmienia się powierzchnie ustalone w 

§ 2 ust. 1 umowy
d) (k-36) na podstawie § 14 zawartej umowy przesyła się zaktualizowany 

harmonogram wpłat
e) (k-46) zgodnie z § 15 ust. 2 umowy zawiadomienie o wpłacie VI raty,

ponadto jest dołączona szeroka informacja o wzroście kosztów, które 

podaje na (k-49), koszt 1 m2 = 2 354 zł /
f) (k-142) zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 zawartej umowy podaje aktualną 

wartość II raty.

Moim zadaniem do w/w zmian Spółdzielnia nie wyczerpała pełnej 

podstawy prawnej zmieniając postanowienia zawartej umowy. Prawidłowa 

podstawa prawna np. dla zmian wymienionych w pkt „f ’ winna brzmieć 

„zgodnie z § 15 ust. 2 w związku z § 12 ust.2 umowy Nr 210 zawartej w dniu

23.08.1997 r. wpłata”...( ale to prawnicy Spółdzielni winni zająć

stanowisko).
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16. Ad. pkt. 16 dot. podstawy prawnej przy zmianach umowy Nr 210 z dnia
23.08.1997 r.
Zgodnie z wymogami postanowień umowy Nr 210 z dnia 08.08.1997 r. został 

podpisany Aneks Nr 5 w dniu 27.03.2001 r. przez Powoda.

Dokumenty wymienione w pkt. 15 a, b, c, d, e, f, powołują się na podstawę prawną 

wynikającą z postanowień zawartej umowy.

17. Ad. pkt. 17 dot. zmiany umowy wynikające z postanowień Aneksu Nr 5 z dnia 

27.03.2001 r.
§ 1 aneksu Nr 5 z dn. 27.03.2001 r. dokonał następujących zmian: w stosunku do 

zapisu w § 2 pkt. 1

a) zmienił „powierzchnię całkowitą” na „powierzchnię użytkową”

b) ustalił, że powierzchnia użytkowa budynku szeregowego wynosi 195 m2 w 

tym poddasze o powierzchni 50,54 m2

c) powierzchnia działki została zmieniona z 210 m2 na powierzchnię 184 m2
d) zgodnie z § 2 aneksu treść pozostałych postanowień umowy nie uległa 

zmianie (aneks Nr 5 stanowi zał. Nr 1 do opinii)

18. Ad. pkt. 18 dot. dokumentów akceptowanych przez Powoda, a dot. wzrostu 

kosztów budowy segmentu

Spółdzielnia unikała jednoznacznego określenia wzrostu kosztów budowy 

segmentu w aneksach przesyłanych Powodowi. Niemniej jednak w przesłanych 

dokumentach pośrednio można odczytać, że nastąpi wzrost kosztu budowy 

segmentu, a mianowicie:

- podpisany aneks Nr 5 w dniu 27.03.2001 r. zmienił powierzchnię segmentu o 

6,25 m , akceptacja tego dokumentu daje podstawę do wzrostu kosztu 

budowy segmentu.



19. Ad. pkt.19 dot. powiadomień Powoda o wzroście kosztów budowy segmentu
Powiadomienia Powoda o zmianach umowy Nr 325/96 (k-12) wpływających na 

koszt budowy zostały opisane w punkcie 15 opinii (str. 10)

Załączniki dla Sądu:
1. Aneks Nr 5 -  1 egz.
2. Kosztorys na roboty dodatkowe i belki 

HEB z uwagami Spółdzielni -  legz.

3. Pismo biegłego do SM „Przy Metrze” 
z dn. 07.12.2004 r. na które nie 
udzielono odpowiedzi

4. Pismo biegłego z dn. 17.12.2004 r. do Sądu


