
Aneks nr 4
Do Umowy nr 325/96 z dnia 5-12-1996 r.

Zawarty w dniu 19-06-1998 pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” z siedzibą Warszawa ul. Lanciego 12 
reprezentowaną przez:
1) Ewę Zacharewicz - Prezesa Zarządu
2) Andrzeja Matza -  V-ce Prezesa Zarządu
a Spółdzielczy Zrzeszeniem Budowy Domków Jednorodzinnych „Stokrotka” z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Biskupiej 14
zwanym w treści Umowy Inwestorem Zastępczym reprezentowanym przez:
1) Emiliana Regulskiego -  Prezesa Zarządu
2) Tadeusza Adamczyka -  V-ce Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Strony zgodnie postanawiają, że w Umowie nr 325/96 z dn. 5-12-1996 r. 
wprowadza się następujące zmiany.

§ 1

Zmienia się § 2 pkt. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dzień 6-10-1997 r. tj. dzień uprawomocnienia wydanej przez 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Warszawa Ursynów prawomocnej 
decyzji jako terminu rozpoczęcia wykonywania robót.
Termin zakończenia robót ustala się na 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót.

§ 2

1. Zmienia się w Umowie § 3 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:
„Strony ustalają, że wynagrodzenie Inwestora Zastępczego za przedmiot 
Umowy będzie stanowił iloczyn powierzchni mieszkań i kwoty 2 150,00 zl. 
(słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) w budynkach określonych w 
dokumentacji architektoniczno - budowlanej jako S2, S3 i S4 oraz kwoty 
2 180,00 zł. (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych) w budynku S5, dla 
usług w budynku S5 iloczyn powierzchni usług i kwoty 3 400,00 zł.
(słownie: trzy tysiące czterysta złotych). Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego 
za wykonanie budynku SI ustala się jako iloczyn powierzchni całkowitej wraz z 
garażem i kwoty 2 150,00 zł. (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych). 
Powierzchnia całkowita poddasza w budynku SI zmniejszona zostanie o 50% z 
uwagi na zaniechanie robót wykończeniowych.
2. Wartość Umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu ustala 

się na kwotę 44 624 100,00 zł. (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset 
dwadzieścia cztery tysiące sto złotych).



Ryczałtowa kwota 44 624 100,00 zł. nic podlega waloryzacji i dotyczy robót w 
granicach działki.
3. Wyżej wymieniona wartość wynagrodzenia powiększona zostanie o 

obowiązujący podatek od towarów i usług -  podatek VAT.

§3

Pozostałe paragrafy Umowy pozostają bez zmian.

§4

Aneks sporządzono w czterecli jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 
każdej ze stron.
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