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UMOWA O POŚREDNICTWO PRZY NABYCIU NIERUCHOMOŚCI 

 
zawarta w dniu _ _-_ _-_ _ _ _ r., w Gliwicach  

pomiędzy Panią/Panem 

.……….…………………………………………….…………………………….............zamieszkałym(ą)  

w Gliwicach przy ulicy .....................................................,NIP: _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _, nr telefonu: 

……………………………......................................  

nr D.O./Paszportu…………………...………… PESEL…………………...…………………...… 

zwanym(ą) w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a 

Spółdzielnią Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Jasnej 

8, prowadzącą działalność w oparciu o wpis do KRS nr 0000057901, będącą płatnikiem VAT, 

zarejestrowaną pod numerem NIP 631-010-20-40, reprezentowaną przez Zarząd Spółdzielni  

w osobach: 

1. Wojciecha Bienka – Prezesa Zarządu 

2. Aleksandry Siodmok – Z-cy Prezesa Zarządu ds. Inwestycyjno - Remontowych, 

zwaną w dalszej części umowy Pośrednikiem, 

o następującej treści: 
  
 § 1 
Przedmiotem umowy jest dokonywanie czynności zmierzających do wyszukania nieruchomości  
i przygotowania niezbędnych do zawarcia umowy przeniesienia prawa odrębnej 
własności/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego w „karcie poszukiwanego 
obiektu”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Wynagrodzenie POŚREDNIKA za określoną wyżej usługę wynosi 2 % (brutto), wartości 
przedmiotu kupna (nabycia) wg. ceny ofertowej podanej na wskazaniu adresowym jednak nie 
mniej niż 1000 zł, płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu podpisania płatne w ciągu 7 dni od 
daty podpisania ostatecznej umowy kupna w formie aktu notarialnego przenoszącego prawo 
odrębnej własności/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na rachunek bankowy nr 59 
1020 2401 0000 0202 0038 4297 na podstawie faktury VAT wystawionej przez POŚREDNIKA 
 

§ 3 
W przypadku zawarcia przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy kupna (nabycia) nieruchomości 
podanej na wskazaniu adresowym z pominięciem POŚREDNIKA, ZAMAWIAJĄCY zapłaci 
POŚREDNIKOWI karę umowną w wysokości 3,60 % brutto wartości przedmiotu kupna (nabycia) 
wg. ceny ofertowej podanej na wskazaniu adresowym, nie mniej niż 2000 zł z dniem powzięcia 
informacji przez POŚREDNIKA o zakupie nieruchomości, płatne na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez POŚREDNIKA. 
 

§ 4 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony, z możliwością pisemnego jej rozwiązania za 
1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga zachowania 
formy pisemnej. 

§ 5 
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Rozwiązanie niniejszej umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO dokonane w celu zawarcia umowy 
kupna (nabycia) wskazanej nieruchomości z pominięciem POŚREDNIKA – rodzi obowiązek 
zapłaty kary umownej określonej w § 2. 
 

§ 6 
POŚREDNIK nie ponosi odpowiedzialności za działania kupującego i sprzedającego podjęte  
po zawarciu umowy kupna a naruszające postanowienia tej umowy lub prawa i obowiązki stron. 

 
§ 7 

ZAMAWIAJĄCY oświadcza , że zapoznał się i osobiście pobrał od POŚREDNIKA wskazania 
adresowe ofert poszukiwanej nieruchomości wymienionej na wstępie niniejszej umowy. 
Wskazania adresowe stanowią integralną część umowy. POŚREDNIK może dochodzić  
od ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej za poniesioną szkodę, związaną z rozpowszechnianiem 
przez Niego otrzymanych ofert. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami tej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy oraz wyraża zgodę  
na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy i zgodnie  
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie tych danych będzie 
służyło wyłącznie dla celów realizacji tej transakcji. 
 

§ 10 
1. Pośrednik oświadcza, iż zgodnie z art.181 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000r., nr  46, poz.  543 ze zm.) jest 
ubezpieczony za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności 
Pośrednika. 
2. Pośrednikiem odpowiedzialnym zawodowo za wszelkie czynności pośrednictwa wykonywane 
podczas realizacji niniejszej umowy jest Wojciech Bienek, nr licencji pośrednika 15931. 
3. Czynności pośrednictwa wykonywane podczas realizacji niniejszej umowy mogą być 
wykonywane przez osoby działające pod bezpośrednim nadzorem osoby wymienionej w ust. 2. 
 

§ 11 
ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do poinformowania POŚREDNIKA w terminie 7 dni od daty 
wydania wskazania adresowego o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty, której wskazanie adresowe 
pokwitował. Uwaga: przy zakupie nieruchomości prowizja POŚREDNIKA nie zawiera : 
kosztów transakcji tj. taksy notarialnej, opłaty od czynności cywilno – prawnych oraz opłaty 
sądowej , pobieranych przez notariusza przy akcie notarialnym. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że miał rzeczywisty wpływ na treść umowy, którą akceptuje oraz 
nie wnosi żadnych zastrzeżeń.   
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.  
 
 
 
podpis  Pośrednika                                                                            podpis Zamawiającego 


