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sygn. IIIC 1154/00 
 
powód: 

Zbigniew Sarata 
02-776 Warszawa 
ul. Hawajska 4 m 36 

pozwana: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze 
02-792 Warszawa, ul. Lanciego 12 

 
 
dotyczy pytań do biegłego 
 

 
Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 17 listopada 2000 składam listę pytań 

do biegłego dotyczących zawartej w dniu 23 sierpnia 1997 umowy: 
 
1. Czy w związku z brakiem sprecyzowania w umowie terminu 

rozpoczęcia waloryzacji kosztu budowy - waloryzacja powinna być 
liczona od dnia podpisania umowy, czy też od dowolnego terminu 
określonego jednostronnie przez Spółdzielnię? 

2. Czy terminarz wpłat określony w § 15 pkt. 1 umowy i załączniku nr 2 do 
umowy, harmonogram rat wpłat wkładu budowlanego będący 
załącznikiem do aneksu nr 1 oraz pisma Spółdzielni (OC/2549/98, 
OC/2644/98, OC/3764/98 – zał. nr 2 i 3 a także pismo OC/867/98, 
które składam przy niniejszym) informujące o wykonaniu 
poszczególnych etapów budowy i zawierające żądania wpłaty 
wykazują powiązanie terminów wpłat kolejnych rat z postępami 
budowy? 

3. Czy wartość wykonanych robót, za które została uiszczona należność 
może być ponownie waloryzowana w późniejszym terminie czy też do 
dalszego waloryzowania pozostaną jedynie roboty, których wykonanie 
miało dopiero nastąpić? Proszę ocenić to w związku z treścią § 10 pkt. 
3 umowy. 

4. Czy w związku z treścią § 10 pkt. 1 umowy zasadne jest pobieranie 
przez Spółdzielnię dodatkowych pieniędzy na infrastrukturę (pismo 
OC/792/99)? 

5. Czy postanowienie § 11 pkt. 2 zezwala na dowolne określenie 
ostatecznego kosztu budowy, czy też jedynie w takich granicach aby 
nie zostały naruszone postanowienia § 9 pkt. 5 § 10 pkt. 1-4 i 



§ 11 pkt. 1 umowy z dnia 23 sierpnia 1997? 
6. Czy w świetle § 9 pkt. 4 umowy oraz załącznika nr 1 do umowy 

Spółdzielnia została zwolniona z: 
a wykończenia poddasza użytkowego to jest zainstalowania 

centralnego ogrzewania, wylania szlichty, otynkowania ścian, 
wyłożenia ścian skośnych dachu płytą kartonowo-gipsową do 
wysokości 2,60 m oraz ułożenia stropu nad klatką schodową 
i poddaszem, 

b podłączenia kuchenki gazowej, 
c wykonania dojścia do budynku, 
d zainstalowania zewnętrznej wycieraczki, 
e wyłożenia terakotą schodów zewnętrznych, tarasu i balkonu? 

7. Czy w świetle § 4 pkt. 5 umowy zamontowanie bez mojej wiedzy zbędnej 
metalowej belki wyłącza odpowiedzialność Spółdzielni a ja jestem 
zmuszony płacić za czyjeś przeoczenie lub nadgorliwość? 

8. Czy opłaty za ochronę i wywóz śmieci przed oddaniem osiedla do użytku 
powinny dodatkowo obciążać lokatorów, czy też powinny być 
uwzględnione w kosztorysie budowy. 

 
 
 
 
 
 

Zbigniew Sarata 
 
W załączeniu: 
1. pismo Spółdzielni OC/867/98 



V ^’9Wa

oc/ /98

Warszawa, 1998-02-^3

Pan/Pani
. .Zbigniew^Sarata 
ul. .St.Kazury^l? m. 41
Warszawa 02-795

Zarząd SM "Przy Metrze" uprzejmie zawiadamia, że według oświadczenia 
inspektora nadzoru inwestorskiego w budynku S-l wykonano ławy fundamentowe, izolację 
poziomą oraz rozpoczęto montaż ścian konstrukcj i nadziemnej.

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 2 zawartej urrowy/SKaaoaEaaKsnra^ 
wpłata II raty w wys. 15% przewidywanego wkładu budowlanego następuje po wykonaniu 
konstrukcji "stanu zero".

Termin płatności II raty upływa z dniem 30-03-98 r.
Dotychczasowe wpłaty na konto Spółdzielni wynoszą . .7.8.\4.5.0.'.-. .ZA ....
Na dzień 30—03—98 r. na koncie Spółdzielni powinna figurować kwota 

w wys. .z.ł....
Ponadto informujemy, że w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 31-03-98 r 

należy składać w siedzibie Spółdzielni propozycję ewentualnych zmian aranżacji 
w nabywanych przez Państwa domach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Zmiany ingerujące w konstrukcję budynku mogą zostać opracowane przez biuro 
projektowe na Państwa koszt i realizowane po wykonaniu odpowiedniej dokumentacji 
zamiennej.

Pozostałe zmiany zostaną przekazane inwestorowi zastępczemu celem 
ewentualnego uzgodnienia ich zakresu z Państwem oraz realizowaniu w trakcie budowy 
w ramach nadzoru autorskiego biura projektowego.


