
ANEKS NR 2 ZAtACZAolK MS-24
do umowy nr 325/96 z dnia 5.12.1996 r. 

zawarty w dniu 14.05.1998 r. pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową "Przy Metrze" Warszawa, ul. Lanclego 12 
reprezentowaną przez:

1. Ewę Zacharewicz - Prezesa Zarządu
2. Andrzeja Matza - Zastępcę Prezesa

a Spółdzielczym Zrzeszeniem Budowy Domków Jednorodzinnych "Stokrotka" 
z siedzibą w Warszawie przy ul.Ulskuplej 14 zwanym w treści Umowy Inwestorem 
Zastępczym

reprezentowanym przez:

1. Emiliano Regulskiego - Prezesa Zarządu
2. Tadeusza Adamczyka - V-ce Prezesa Zarządu ds. Technicznych

§ 1
Strony zgodnie postanawiają, że w Umowie nr 325/96 z dnia 5.12.1996 r. wprowadza 
się następujące zmiany:
1. § 1. pkt.2 umowy otrzymuje brzmienie:

"zakres niniejszej umowy obejmuje realizację inwestycji w systemie Inwestorstwa 
Zastępczego a w szczególności: 
a/ przygotowanie Inwestycji
b/ wykonanie projektu technicznego - budowlanego
c/ wykonanie Inwestycji w systemie Generalnego Koordynatora Inwestycji wraz z 

jej ostatecznym rozliczeniem wykonanym zgodnie z obowiązującym w SM "Przy

Metrze" właściwym regulaminem dotyczącym zasad rozliczania inwestycji budowlany< 
d/ udostępnienie po uzyskaniu zgody wykonawcy lokali indywidualnym nabywcom 

wskazanym przez Spółdzielnię na 3 m-ce przed zgłoszeniem budynku do odbioru 
końcowego.

c/ wykonanie nowo budowanych lokali mieszkalnych bez posadzek, oblicowań 1 białego
I

montażu do samodzielnej realizacji tych robót przez indywidualnych nabywców 
oraz terenu bez nasadzeń,

§ 2
§ 2. p.2 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac zawiera załącznik 2A uzgodniony 
pomiędzy stronami."

§ 3
W § 3. Umowy wprowadza się pkt.la, który otrzymuje brzmienie:
1. Inwestor udzieli przedpłaty na materiały i wyposażenie wymagające wcześniejszego 

zamówienia i zaliczkowania do kwoty 3.200.000.00 zl Kwota to będzie rozliczana
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sukcesywnie w miarę postępu robót.
2. W § 3 Umowy pkt.4 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku konieczności rozszerzenia lub ograniczenia przedmiotu umowy 
wynikającej z przyjętej przez Spółdzielnię koncepcji Inwestor i Zastępczy wykona 
zgłoszone roboty lub odstąpi od wykonywania robót na podstawie protokółu koniecz
ności uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru Spółdzielni i zaakceptowanego przez 
Zarząd oraz rozliczy je zgodnie ze średnimi cenami robocizny, materiałów 
i sprzętu publikowanymi przez Wydawnictwo SEKOCENBUD Błyskawica dla województwa 
warszawskiego aktualnymi dla okresu wykonywania robót".

3. W § 3 Umowy dodaje się pkt.5 o następującym brzmieniu:
a/ Inwestor Zastępczy przyjmuje na siebie obowiązek załatwienia spraw związanych 

z robotami zamiennymi zgłoszonymi przez lokatorów w zakresie:
- rozpatrzenia wniosków pod względem technicznym,
- akceptowania zmian bądź wykonanie projektu zamiennego przez Biuro 

Projektów,
- wyceny robót dodatkowych i zaniechanych, których wysokość wpłynie na koszt 

rzeczywisty danego mieszkania
- Spółdzielnia zapłaci Inwestorowi Zastępczemu za wyżej wymienione prace 

zryczałtowaną kwotę 20.000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ oraz 
koszty projektów zamiennych wg wyceny Biura Projektowego.

b/ Do obowiązków Spółdzielni należy:
- przyjęcie wniosków od mieszkańców
- podpisanie protokołu zmian na podstawie projektu zamiennego przedstawionego 

Inwestorowi Zastępczemu i wyceny robót zamiennych.
§ 4

1. W § 4 Umowy w pkt.la wykreśla się ostatnie zdanie.
2. § 5 pkt.2 Umowy otrzymuje brzmienie:

"Uruchomienie weksla możliwe jest w przypadku stwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru Spółdzielni wad w przedmiocie Umowy przy odbiorze końcowym budowy lub 
ujawnionych w trakcie eksploatacji w okresie gwarancji i rękojmi i nie usunięcie 
ich w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami."

3. a/ Q  6. pkt.l Umowy otrzymuje brzmienie:
"Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru końcowego, 
a Spółdzielnia do protokólarnego odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu 
właściwej jakości jego wykonania, 

b/ § 6. pkt.2 Umowy otrzymuje brzmienie:
"Spółdzielnia ustanawia dodatkowy nadzór nad realizacją inwestycji w postaci 
Inspektora Nadzoru Spółdzielni, 

c/ § 6 pkt.3 otrzymuje brzmienie:
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"Inwestor Zastępczy zapewni nadzór inwestorski we wszystkich branżach tj. 
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, 

d/ § 9 pkt.3a ulega wykreśleniu 
e/ § 10 pkt. 1 1 2  ulega wykreśleniu.

§ 5
Zmiany niniejsze wchodzą w życie z dniem 15.05.1998 r.

§ 6
Aneks sporządzono w U jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze Stron.

INWESTOR ZASTĘPCZY SPÓŁDZIELNIA

Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy 
Domków Jednorodzinnych

S T O K R O T K A
ul. Bfskupia 14
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