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b. po drugie, Sad nie precyzuje pojecia "powierzchni uzytkowej", a mozna tu wskazac co
najmniej dwie interpretacje, kt6re maja istotne znaczenie dla wynik6w opinii:

i. "powierzchni uzytkowe] mieszkan" zgodnie z definicia okreslona w uchwale
21/98 z 14 maja 1998 Rady Nadzorczej SMPrzy Metrze,

Ii, .powterzchni uzytkowej mieszkan", lub "powierzchni mieszkalnej" zgodnie z
kontekstem materiat6w zrodlowych do decyzji 245/D/00/MU Burmistrza
Dzielnicy Warszawa-Ursyn6w z dnia 15 marca 2000 (jak i samej Decyzji).

a. po pierwsze, Sad nie precyzuje, kt6re zasady rozliczenia powinien przyjac biegly, a
zmienily sie one w czasie inwestycji - tak wiec, czy chodzi 0 te obowiazujace w chwili
uzyskania pozwolenia na budowe (20 sierpnia 1997 r.], czy 0 te z chwili oddania
osiedla do uzytkowania (15 marca 2000 r.);

2) wnosze 0 zmiane tezy dowodowej postanowienia Sadu z 6 maja 2016 r. z pkt 1 podjetego
na ostatniej rozprawie z nastepujacych przyczyn:

1) przedkladam dowod uiszczenia zaliczki na bieglego;

Dzialajac w imieniu Pozwanych (petnomocnictwo w aktach sprawy), w zw. ze zobowiazaniern Sadu
na rozprawie w dniu 6 maja 2016 r., aby w terminie 14 dni (tj. do 20 maja 2016 r.) dokonac wplaty
zaliczki na bieglego w kwocie 4.000 zt oraz wskazac ew. bieglych, kt6rzy mogJiby taka opinie wykonac,
jak rowniez z uwagi na tresc postanowienia dowodowego Sadu (z ostroznosci procesowej wnosze 0

dopuszczenie niniejszego pisma w trybie art. 207 §3 k.p.c.,przy czym w ocenie strony Pozwanej dot. ono
wykonania zobowiazania Sadu oraz wniosku dowodowego, tak wiec temu rygorowi nie podlega),
niniejszym:
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ewentualnie wskazanie, aby biegly wyliczyl wariantowo koszt rzeczywisty w oparciu a
art. 18 u.s.m. oraz w oparciu 0 zasady obowiazuiace w SM Przy Metrze (z momentu
pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie), tak aby Sad mogr porownac
ew. rozbieznosci (zasady obowtazujace w spoldzielniach nie moga bye bowiem
sprzeczne z art. 18 u.s.m. i to zagadnienie stanowi istote sporu w tego typu sprawach).

.dopuscic dow6d z opinii bieglego z zakresu kosztorysowania na okolicznosc ustalenia
rzeczywistych koszt6w budowy domu jednorodzinnego pozwanych z uwzglednieniem
rob6t dodatkowych i zaniechanych w tym ustalenia koszt6w budowy jednego metra
kwadratowego powierzchni mieszkalnej domu pozwanych (okreslone] zgodnie z
decyzja 245/D/00/MU Burmistrza Gminy Warszawa-Ursyn6w) oraz okreslenia kwoty
ew. niedoplaty (jesli takowa wystepuje) do wkladu budowlanego jaki uiscili pozwani w
oparciu 0 zasady wynikajace z art. 18 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych".

w zw. z powyzszym, wnosze 0 zmiane obecnej tezy dowodowej ww.
postanowienia na nastepuiaca:

d. po czwarte, sprawa powinien zajac sie biegly z zakresu kosztorysowania, pojecie
rozliczania inwestycji spoldzielni mieszkaniowych jest bowiem zbyt waskie,

c. po trzecie, wewnetrznie sprzeczne jest zestawienie w tezie dowodowej dw6ch pojec,
tj. .ustalenia rzeczywistych koszt6w budowy domu" oraz "oparcia sie 0 obowiazujace w
powodowej spoldzielni zasady rozliczania inwestycji budowlanych SM Przy Metrze"
(przy czym dodatkowo Sad nie precyzuje, kt6re to rnaja bye zasady, bo zmienialy sie
one w trakcie budowy) - argumentacja strony Pozwanej opiera sie na tym, ze zasady
rozliczenia przyjete w SM Przy Metrze sa sprzeczne z kogentywnym art. 18 u.s.m.,
kt6ry nakazuje rozliczenie wkladu wedlug rzeczywistych koszt6w przypadajacych na
budowe konkretnego metra kwadratowego lokalu/dornu nabywanego przez czlonka:
tak wiec zalozenie, ze biegly rna sie stosowac do tych zasad wypacza sens
przeprowadzenia tego dowodu, bo biegly powinien poczynic swoje ustalenia wylacznie
w oparciu 0 zasade wynikajaca z art. 18 u.s.m. odrzucajac zasady przyjete przez
Spoldzielnie z tym przepisem sprzeczne [jesli Spoldzielnia przyjela metodologie, kt6re
w efekcie prowadzi do tego, ze nabywcy segment6w mieli de facto finansowac czesc
budowy dom6w wielorodzinnych, to jest to zlamanie zasady z art. 18 u.s.m. i do tego
sprowadza sie istota sporu dot. rozliczenia inwestycji - w zalaczeniu dodatkowe
wyjasnienia w powyiszym zakresie w formie Tabeli z opisem); ew. biegly moze
przedstawic wyliczenia wariantowe - zgodne z art. 18 u.s.m. oraz zgodne z zasadami
obowiazujacymi w Spoldzielni (dzieki czemu mozna by porownac te wyniki i uzyskac
inforrnacje: czy Spoldzielnia zastosowala prawidlowo wlasne zasady dot. rozliczen
oraz czy zasady te nie sa sprzeczne z bezwzglednie obowiazujacym art. 18 u.s.m.);

Pojecie .powierzchnia uzytkowa" jest niejednoznaczne. W .zasadach rozliczania
koszt6w inwestycji budowlanych w SM Przy Metrze" z dnia 14-05-1998 (uchwala
21/98) takie pojecie w og61e nie jest uzywane. Za to w uchwale Rady Nadzorczej
zostalo zdefiniowane pojecie .powterzchni uzytkowe] mieszkan (p.u.m.)". Z kolei
dokumenty zrodlowe do decyzji 0 dopuszczeniu osiedla do uzytkowania, jak i sarna
decyzja posluguja sie zamiennie pojeciern .powierzchnta mieszkalna", jak tez
.powierzchnia uzytkowa mieszkan". [edna i druga odpowiada powierzchni p.u.m. z
dokument6w spoldztelni. R6inica polega na zastosowaniu r6inych norm. Spoldzielnia
podaje powierzchnie w swietle scian otynkowanych, w decyzji i materialach
zrodlowych do niej jest podawana powierzchnia w swietle scian surowych. Roznica
jest niewielka, rzedu 0,9 %. [ednak, aby rozliczenie dokonane przez bieglego mialo w
og61esens musi sie on poslugiwac jednoznacznie okreslonym pojeciern, jednolitym dla
wszystkich budynk6w we wznoszonym osiedlu.
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zniki:
dowod uiszczenia zaliczki na bieglego;
dodatkowe wyjasnienia dot. rozliczenia w formie Tabeli;
dowod wyslania pisma do petnomocnika strony przeciwnej.

c. po trzecie, W zw. z powyzszym uwagami strona Pozwana nie wskazuje konkretnego
bieglego, a jednoczesnie wnosi 0 niepowolywanie bieglego wskazanego z imienia i
nazwiska przez Spoldzielnie oraz bioracych juz udzial w sprawach zwiazanych ze
Spoldzielnia (w tym w szczegolnosci bieglego K. Nadera, kt6ry w ocenie strony
Pozwanej nie posiada odpowiednich kompetencji w tym zakresie, jak rowniez Dariusza
Filipa), wnoszac jednoczesnie, aby Sad wyznaczyl niezaleznego bieglego w spos6b
wskazany w lit. b) powyzej.

b. po drugie, Pozwany ma bardzo negatywne doswiadczenia, jezeli chodzi 0 kwalifikacje
bieglych sadowych, Z tego wzgledu Pozwany wnosi, aby Sad zwrocil sie do ktoregos ze
stowarzyszen budowlanych 0 wyznaczenie zweryfikowanego przez rynek fachowca i
powolanie go na biegrego ze specjalnoscia .Jcosztorysowanie''. Mozna tutaj wskazac
nastepujace instytucje zrzeszajace takie osoby:

i. Stowarzyszenie Kosztorysant6w Budowlanych: ul. Nowogrodzka 3110kal 327,
00-511 Warszawa

ii. Osrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej: ul. Nowolipie 9/11, 00-150
Warszawa

a. po pierwsze, tak jak bylo to podnoszone powyze], sprawa powinien zaj,!c sie
biegly z zakresu kosztorysowania, pojecie rozliczania inwestycji spoldztelni
mieszkaniowych jest zbyt waskie. W spisie bieglych Sadu Okregowego w Warszawie
i Sadu Okregowego dla Warszawy Pragi znajduje sie tylko jedna osoba posiadajaca
specjalizacje .rozliczenia z czlonkami spoldz. mieszk. z tytulu gospodarki zasobami
mieszkaniowymi oraz inwestycyjnymi" - mgr Leszek Gwiazdowski. Tym samym punkt 3
postanowienia Sadu wskazywalby wprost tego bieglego. Natomiast bieglych ze
specjalizacja .kosztorysowanle" jest 9. Specjalnosc kosztorysowania jest zreszta
niezbedna, Pozycja Nr 3 faktury 5/09/98 wystawionej przez S.Z.B.D.}.Stokrotka" na
kwote netto 5.135.150,00 zl dotyczaca stanu "zero" nie jest rozpisana na poszczeg61ne
budynki. Okreslenie rzeczywistych koszt6w budowy wymaga okreslenia koszt6w
budowy poszczeg61nych budynk6w, a przypisanie tej kwoty poszczeg61nym budynkom
wymaga znaiornosci kosztorysowania rob6t budowlanych.

3) odnosnie wskazania osoby bieglego nalezy wskazac, co nastepuje:



§ I
Strony zgodnie postanawiaja, ze w Umowie nr 325/96 z dn. 5-12-\996 r.
wprowadza sic nastepujace zmiany:
). § 3 pkt. 2 Umowy - wykresla sie
2. § 3 pkt. 3 Umowy otrzymuje brzmicnie:
"WYIl.agrodzcnic okreslone w ust. 1 obejmujc wynagrodzcnic za budowe miejsc
postojowych w garazach podziemnych, ktore ustala si~ na kwote 20 000,00 zl.
od jcdncgo micjsca + VAT.

fragment aneksu nr 5 do umowy

1. Zmienia sie w Umowie § 3 pkt. 1, kt6ry otrzymuje brzmienie:
"Strony ustalaja, ze wynagrodzenie lnwestora Zastepczego za przedmiot
Umowy bedzie stanowil iloczyn powierzchni mieszkan i kwoty 2 150,00 zl.
(slownie: dwa tysiace sto piecdziesiat zlotych) w budynkach okreslonych \\1

dokurncntacji architektoniczno - budowtanej jako S2, S3 iS4 oraz kwoty
2 180,00 zt. (stownie: dwa tysiace sto osiemdziesiat zlotych) w budynku S5, dla
uslug w budynku S5 iloczyn powierzchni uslug i kwoty 3 400,00 zl.
(slownie: trzy tysiace czterysta zlotych), Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego
za wykonanie budynku S] ustala sie jako iloczyn powierzchni calkox vitej wraz z
garazem i kwoty 2 ]50,00 zl, (slownie: dwa tysiace sto piecdziesiat zlotych).
Powicrzchnia calkowita poddasza w budynku S t zrnniejszona zostanic 0 50% z
uwagi na zaniechanic robot wykonczeniowych.
2. Wartosc Umowy zgodnie z zalacznikiern nr I do niniejszego Aneksu ustala

sie na kwote 44 624 100,00 zt. (slownie: czrerdziesci cztery miliony szescset
dwadziescia cztery tysiace sto zlotych).

§2

fragment aneksu nr 4 do umowy

- Budynek S1 S2 S3 S4 S5Powierzchnia

Powierzchnia calkowita 3112,20 2757,65 2757,65 10905,90 7113,60
Powierzchnia poddaszy 822,40
stawka za m2 pow. calkowitej 2150,00
Powierzchnia PUM 2066,00 1919,20 1 919,21 6690,30 4222,40
stawka za m2 powierzchni p.u.m. 2150,00 2150,00 2150,00 2180,00
koszt budynku (netto) 5807150,00 4126280,00 4126301,50 14384145,00 9204832,00
koszt budynku (brutto) 6213650,50 4415119,60 4415142,61 15391035,15 9849170,24
Powierzchnia uslugowa 549,12
llosc gara y 16,00 20,00 22,00 142,00 48,00
koszt bez gara y i pow. u ytk. 6213650,50 3987119,60 3944342,61 12352235,15 6954962,24
koszt 1 m2 p.u.m. 3007,58 2077,49 2055,19 1 846,29 1 647,16

koszty wynikaj(\ce z umowy SM "Przy Metrze" - SZBDJ "Stokrotka"



1. W tabelce podane sa powierzchnie catkowite i powierzchnie p.u.m. (mieszkalne) na
podstawie decyzji 245/D/00/MU.

2. Powierzchnia strychu segmentow jest iloczynem powierzchni strychu pozwanych
przez uosc segmentow (16).

3. Koszt budynku 51, czyli segrnentow (kolor fioletowy) wynika z przemnoienia
powierzchni catkowitej przez stawke z aneksu 4 (fragment pod tabelq) i uwzglednia
boruflkate 50% powierzchni strychu ze wzgledu na brak wvkoriczenia, co wynika z
aneksu nr 5 (fragment na dole).

4. Koszt budvnkow wielorodzinnych 52-55 (kolor czerwony) wynika z przemnoienia
powierzchni p.u.m. przez stawke z aneksu 4 (pod tabela).

5. Koszt brutto stanowi iloczyn kosztu netto przez 107%, bowiem stawka VAT wynosita
w czasie trwania budowy 7%.

6. Lokale uiytkowe i garaze podziemne zostaty wycenione i sprzedane osobno, dlatego
zmniejszajq koszt wzniesienia budvnkow 52-55. Wynika to z aneksu nr 4 (pod tabelq).
Nie zmniejszajq natomiast koszt segmentow,

7. Przedostatni wiersz tabeli zawiera koszt po odjeciu wartosci lokali uiytkowych i
garaiy dla budvnkow 52-55. Koszt budynku 51 nie ulega zmniejszeniu. Tak obliczony
koszt podlega dopiero rozdziatowi na poszczegolne lokale mieszkalne.

8. Ostatni wiersz (kolor niebieski) to iloraz skorygowanego ze wzgledu na garaze i lokale
uiytkowe kosztu przez powierzchnie p.u.m. dla poszczegolnvch budvnkow. Widac
kolosalna dvsproporcje pomiedzv segmentami a blokami. Tak obliczony koszt jest
zgodny z zasadami obowiqzujqcymi w 5M Przy Metrze.

9. Aby uniknac stosunkowo niewielkich dysproporcji ceny metra kwadratowego
mieszkari w budynkach 52-55, uchwata rozliczeniowa 5M Przy Metrze inaczej
rozdysponowata garaze porniedzv bloki, co skutkowato jednakowq cena metra
kwadratowego powierzchni p.u.m. w budynkach 52-54 i tylko nieznacznie wvzszaw
budynku 55.

10.Wyliczenie nie obejmuje kosztow posrednich, robot dodatkowych i zaniechanych oraz
innych wvdatkow poniesionych na podstawie faktu wystawionych przez innych
wvkonawcow,

Wyjasnienia do tabeli


