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ANEKS NR 1

do umowy nr 325/96 z dnia 5-12-1996 r-

K Z 3

zawarty pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową "Przy Metrze" Warszawa, ul. Lanciego 12 •
reprezentowaną przez:
1. Ewę Zacharewicz - Prezesa Zarządu
2. Andrzeja Matza — Z-cę Prezesa
a Spółdzielczym Zrzeszeniem Budowy Domków Jednorodzinnych "Stokrotka" z siedzibą 
w Warszawie przy ul- Biskupiej 14 
reprezentowanym przez:
1- Emiliana Mariana Regulskiego - Prezesa Zarządu
2. Tadeusza Adamczyka — V-ce Prezesa Zarządu d/s Technicznych

§ 1 . 
Strony zgodnie postanawiają, że w umowie z dnia 5.12.1996 r- wprowadza się 
następujące zmiany: .
1- § 1 pkt-3 umowy uzupełnia się o zapis:"... który zostanie opracowany w terminie 

do 30 dni po zatwierdzeniu koncepcji architektonicznej przez SM "Przy Metrze""
2. § 3 ust.l umowy otrzymuje brzmienie:

"1. Strony ustalają, że wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy będzie stano
wiło iloczyn całkowitej powierzchni lokali mieszkalnych oraz kwoty 1-480 zł 
/słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych/ w budynkach niskich
lub 1.530 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści zł./ w budynkach

. . 2wysokich stanowiących cenę 1 m powierzchni lokalu. Cena nie obejmuje wykonan 
glazur, białego montażu i podłóg. W/w kwota zostanie powiększona o obowiązują 
cy podatek od towarów i usług VAT.

3. § 4 umowy otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się, że finansowanie inwestycji przez Spółdzielnię będzie odbywało się 

w trakcie realizacji inwestycji dwuetapowo:
a/ na podstawie zaliczek przekazywanych Inwestorowi Zastępczemu na 7 dni 

przed rozpoczęciem kolejnych etapów inwestycji, będących przedmiotem 
odbiorów częściowych ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
inwestycji. Wartość przekazanych zaliczek nie może przekroczyć 45% 
wartości całości inwestycji. Warunkiem przekazania drugiej i kolejnej 
zaliczki będzie potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wykonania poprzed
niego etapu inwestycji.
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b/ na podstawie faktur wystawianych p r z e z Inwestora Zastępczego po zakończe
niu kolejnych etapów inwestycji - powyższe dotyczy prac nie objętych 
zaliczkowaniem. Załącznik do faktury stanowić będzie pisemne potwierdzeni
wykonania prac, dokonane przez Inspektora Nadzoru.
Płatności faktur będą realizowane na konto Inwestora Zastępczego w 
terminie 14 dni od daty ich doręczenia.
W przypadku nie uregulowania faktury w terminie 14 dni Inwestor Zastępczy 
będzie naliczał ustawowe odsetki za zwłokę. W przypadku zwłoki przekra
czającej 30 dni Inwestor Zastępczy ma prawo wstrzymać budowę do czasu 
uregulowania należności. Koszty przestojów zwiększają koszt inwestycji. 
Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia inwestycj 
w terminie 90 dni od daty odbioru końcowego robót.

4. w § 5 umowy ust.3 zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:
"koszty zastępczego usunięcia wad Spółdzielnia zobowiązana jest przedstawić 
Inwestorowi Zastępczemu w formie pisemnej."

5- treść ust.5 § 6 kończy się po słowach: "... o ile nie zostały protokólarnie 
stwierdzone wady obiektu."

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 2
Zmiany niniejsze wchodzą w życie z dniem 23.04.1997 r.

§ 3
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Załącznik nr 1

Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy 325/96

Zakres wykonania przedmiotu Umowy obejmuje wybudowanie na 

działce inwestycyjnej zlokalizowanej w obrębię ulic Lanciego, 

projektowana Migdałowa, KEN inwestycji mieszkaniowej 

wielorodzinnej składającej sie z :

a) budynku szeregowego o powierzchni użytkowej ca 3000 m2

b) 3 budynków wielorodzinnych o wysokości do 4 kondygnacje o 

powierzchni użytkowej ca 9500 m2

c) budynku wielorodzinnego o wysokości 6-9 kondygnacji o 

powierzchni użytkowej ca 7000 m2

wraz z infrastrukturą ( drogi, uzbrojenie terenu, DFA itp. 

w obrębię działki).

Opracowanie i wykonanie winno uwzględniać posiadane warunki 

zabudowy uzyskane z Urzędu Architektury Gminy Warszawa - 

Ursynów nr 454/96 z 18.10.96 r. oraz charakterystykę 

inwestycji opracowaną do koncepcji osiedla w kwietniu 1997 r. 

przez pracownie projektową „PLANO", a także ustalone 

podstawowe materiały budowlane dla realizacji zadania 

stanowiące integralną cześć niniejszego załącznika.



S.M. "Przy Metrze" - inwestor i 
zastępczy uzgodniły w dniu 28.04.1997 SZBDJ 'Stokrotka" inwestor 

podstawowe materiały.

1. Okna *■■■■■■■■( ! drewniane ewetualnie
! plastikowe |

2. Drzwi z klatki 
schodowej do
pomieszczeń gospodarczych.

111
\1
! aluminiowe pełne. |

3.Parapety wewnętrzne.
«
i lastricowe. |

4.Drzwi wewnętrzne. \

i drzwi płytowe pełne. 1
5. Tynki wewnętrzne.

1
! tynk III kat. 11

6. Malowanie ścian wewnętrznych. | farba akrylowa.i
T. Pochwyt balustrady.

1
I metalowy,
i

8. Rynny i rury spustowe. i
! plastikowe PI astmo. .
I

9. Glazura - sanitariaty.
1
i tynk III kat. |

10. Posadzka - mieszkania.
1
! szlichta pod posadzki. |

11. Dachówka 1
! bitumiczna. |

12. Ściana osłonowa 
Y3

1
! ceramiczna
! z doclepieniem od zewnętrz
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