
Pytanie do opinii uzupełniającej biegłego z dnia 10 września 2004

1. Powod - Zbigniew Sarata starał się uzyskać wgląd do projektu technicznego
swojego budynku w wersji odpowiadającĄ rzeczywistoścl. Zarówno jednak w
Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Ursynów jakteż w Spółdzielni ,,Przy [/etrze"
znajdowały się kopie projektu pierwo^tnego zawierającego wnęki na pańerze i

piętrze o łącznej powierzchni 8,60 m'. Czy swoją opinię na temat stalowej
belki HEB (strona 14 i 15) sformułował Pan w oparciu_o aktualny projekt
techniczny czy też o pienłotny projekt? O raPft Ąą/ć/

2. Według wiedzy posiadanej przez powoda szerokość ław fundamentowych
pod ścianą zewnętrzną od strony tarasu wynosi 60 cm ijest taka sama jak
szerokość ław fundamentowych pod zewnętrzną ścianą od strony drzwi
wejściowych. Jaka jest szerokośc tyc|t ław zgoQnie z posiadanymi przez
Pana informacjami? F e ftt- ?lw? rf/

3. Czy dokonał Pan obliczen z ktorych wynikałoby , iż taka szerokość ław
fu nd a mentowych u n iemozl iwia zakw alifi kowa n ie zewnętrznej ścia ny od
strony tarasu jako nośnej i co za tym idzie uniemozliwiła zastosowanie
wieńcow W2 lub W3 nad oknem i drzwiamitarasu w budynku powoda a
jednocześnie przy takiej samej szerokości ław fundamentowych od strony
we jsciaumozliwiałazastosowanieRzłtynV"fńrżłryź"lbetowych?

4. Czy potwierdza Pan, iz koszt związany z zainstalowaniem belek stalowych
HEB 260 wyniosł dla jednego segmentu wynosi ((92 285+6 421+4 889)/16)
6 47 5 zł? !Ą t ąE/:D !r/#r/Tł "a",ł/ 
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5, Czy potwierdza Pan, iżzgodnie z umową nr 325/96 zawarląze ,,Stokrotką'w

dniu 05 grudnia 1996 koszt budowy domu wrazz podatkiem VAT powinien
wynieśc (strona 8 Pańskiej opinii uzupełniającej) 296 92§ zł? aK

6. Czy potwierdza Pan, iz zgodnie z umową nr 325/96 zawartąze ,,Stokrotką'' w
dniu 05 grudnia 1996 koszt budowy domu wraz z podatkiem VAT i

waloryzaĄą powinien wynieść (strona 9 Pańskiej opinii uzupełniającej)
316 425 zl? @k

7. Czy waloryzacja kosztow budowy liczona zgodnie ztabelami GUS
powiększyła koszt budowy domu (strony B i 9 Pańskiej opinii uzupełniającej)
o ((31 6 425-296 925)1296 925) 6,57%? o k

B. Czy zgodnie z umową 210 zawarląprzez Zbigniewa Saratę w dniu 23
sierpnia 1997 koszt budowy domu powinien składać się z iloczynu
rzeczywistej powierzchni parteru (78,36 m') ipiętra (66,10 m')przez kwotę
1500 zł oraziloczyn rzeczywistej powierzchni poddasza (50,54 m') przez
kwotę 750 zł - co po uwzględnieniu podatku VAT w wysokości70ń oraz
o bl i czo n ej przez Pa na w aloryzaĄi ((2 1 6 690+37 90 5 )- 1 07 oń* 

1 06,57 o/o)

powinien wynieść 290 314 zł? 2 g/ 
' 
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9. Czy po dodaniu wartości robot dodatkowych na kwotę 21711 zł, odjęciu
wańości piwnicy, ktorej powod nie posiada na kwotę 9 822 zł i odjęciu
wartosci robot zaniechanych na kwotę 5 165 zł - całkowity koszt budowy
zgodnie z umową 210 z dnia 23 sierpnia 1997 powinien wynieśc297 038 zł?
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. Czy po odjęciu kosztow związanych z nieuzasadnionym zainstalowaniem
belki HEB - całkowity koszt budowy zgodnie z umową 210 z dnia 23 sierpnia
1997 powinien wyniesc290 563zł? /gę 1 ,: 

"

. Czy biorąc po uwagę najnowsze - z23 października 20O3 - .lozllczenie
kosztow budowy" opiewające na kwotę 497 832.76 zł prawidłowe ;est
obliczenie zwiększenia nakładow w stosunku do kwoty obliczone1 na
podstawie umowy nr 210 z dnia 23 sierpnia 1997 z uwzględnienienl
wykonanych faktycznie robot dodatkowych i robot faktycznie zaniechanych
((497 832 76-290 563)/290563) o 71.35o/"? z ł ł ł

h,Srą,Tłra J.ł )łtrJ{.,(d )iL'nKCfalt / 1'

, Umowa zastępstwa inwestorskiego nr 326/96 została zawarta 5 grudnia
1996. Zbigniew Sarata przed podpisaniem umowy nr 21O z dnia 28 sierpnia
1997 był informowany,iż inwestorem zastępczym będzie mająca
odpowiednie doświadczenie firma ,,Stokrotka". Na jakie.1 podstawie twierdzi

ao
na 11 opinii uzupełniaiącei iż, proiekt aneksu informował
szeniu kosztow budorvlz '' Pf<ła tł 1,7 [łk

l, _.

'13, W dniu 19 czerwca Społdzielnia ,,Przy N/Ietrze zawarła aneks numer 4 do
umowy 325196 z dnia 5 grudnia 1996. Aneks ten sankcjonował zwiekszenie
kosztu z 14B0 zł do 2150 zł za jeden metr kwadratowy Była to istotna bo
sięgająca 45oń zmiana, Czy jest Pan w stanie wskazac jakikolw ek dokument,
z ktorego wynika. iżpozwana społdżelnia poinformowała pot,loda o
podpisJniu iego ane'ksu? ż", ', ł*i,'łłł" ::,, 

^ }
14, Społdzielnia zawarłatakże aneks numer 6 do umowy 325 96

zwiększający wynagrodzenie netto inwestora zastępczego za całosc
inwestycji o prawie 3,5 miliona złotych. Czy jest Pan w stanie vlskazac
jakikolwiek dokument, z ktorego wynika, iż pozwana społdzielnla
poinformowała powoda o podpisaniu rowniez tego aneksu? ( f,

15. Czy w ktorymkolwiek przesłanym Zbigniewowi Saracie pro.1ekcre aneksu
lub jakimkolwiek innym piśmie społdzielnia ,,Przy N/etrze stwierdzała. lż na
podstawie postanowienia § 12 ust. 2 umowy 210 z 28 sierpnia 1997
powiadamia powoda o wzroście kosztow budowy domu okresIonego w
umowie? łu€ St'f

16. Czy zgodnie z § 21 ust. 2 umowy 210 z 28 sierpnia 1997 powod
podpisał jakikolwiek dokument zmieniający treśc umowy? C l',

17. Czy jedyny podpisany przez powoda aneks numer 5 z dnla 27 marca
2001 do umowy nr 210 z dnia 23 sierpnia 1997 zmienlł powierzchnie
budynku i powierzchnię działki, zaś zgodnie z § 2 aneksu tresc pozostałych
postanowień umowy nie uległa zmianie? 0 li

18. Proszę wskazac jakikolwiek dokument, z ktorego wynika iz powod
akceptował wzrost kosztow budowy. ff łł A^ i,-c-/,J* ł;,',*-ł

1 9. Na jakiej podstawie twierdzi Pan (strona 12 opinii uzupełnlalące)), iz
powod był powiadomiony przez społdzielnię o zmianach umowy 325196
wpływających na koszt budowy? ń j,} rł, j l _ ._. \Cj} ftpi| ;.;
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