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UMOWA O POŚREDNICTWO PRZY SPRZEDAŻY LOKALU 
Z KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI 

 
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 P. …………………. na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia ……… udzielonego 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, 

 
  
 § 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest odpłatne wykonanie przez Pośrednika czynności zmierzających  

do zawarcia umowy zbycia prawa odrębnej własności lokalu/własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego położonego w Gliwicach przy ul. …………………………………………………… 
o wartości  ofertowej:……………………... (słownie: ....................................................... 
....................................................... złotych zero groszy) zwanego odtąd LOKALEM,  
a ze strony ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 
4. 

2. Szczegółowy opis Lokalu, o którym mowa w ust. 1 znajduje się w karcie lokalu stanowiącej 
załącznik do niniejszej umowy.  

3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że sytuacja prawna Lokalu jest uregulowana i nie stwarza 
przeszkód do zawarcia umowy określonej w § 1. ZAMAWIAJĄCY w szczególności oświadcza, 
że Lokal jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się w stosunku do niego 
żadne postepowanie, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia 

4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że wszystkie informacje udzielone Pośrednikowi są zgodne  
z rzeczywistością. 

5. Czynności Pośrednika zmierzające do zawarcia umowy zbycia Lokalu, o których mowa w ust. 
1 polegają w szczególności na: 

1) poszukiwaniu potencjalnego nabywcy Lokalu z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia, 

2) sporządzeniu oferty zbycia/najmu Lokalu,  
3) prezentowaniu oferty na portalu internetowym www.sm.gliwice.pl, przekazaniu oferty innym 

pośrednikom w obrocie nieruchomościamiami, prezentacji oferty na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Pośrednika. 

4)  dokonywaniu prezentacji Lokalu potencjalnym nabywcom, w terminach i w sposób uzgodniony 
z ZAMAWIAJĄCYM, 
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5) braniu udziału w negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży Lokalu  
na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO, 

6)  zawiadomieniu ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie o każdym potencjalnym nabywcy, 
7)  pomocy i współdziałaniu z ZAMAWIAJĄCYM w przygotowaniu transakcji, zarówno gdy idzie  

o umowę przedwstępną - zobowiązującą do przeniesienia własności lub spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, jak i o umowę rozporządzającą przenoszącą prawa  
do Lokalu. 

 
§ 2 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od dnia …………………   
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 strony mogą rozważyć zawarcie kolejnej umowy. 
 

§ 3 
 

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że nie zawarł innej umowy o pośrednictwo w sprzedaży ani 
wynajmie Lokalu. 
2. ZAMAWIAJACY oświadcza, że w czasie trwania umowy, nie podejmie czynności mających na 
celu zawarcie innej umowy o pośrednictwo w sprzedaży Lokalu, a wszelkie czynności 
zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wykonać za wiedzą 
i przy udziale POŚREDNIKA, bez względu na sposób nawiązania kontaktu z kontrahentem. 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo oferowania Lokalu kontrahentom, jednakże strony będą 
traktowały tę ofertę jako złożoną przez POŚREDNIKA.(klauzula wyłączności)  
 

 § 4 
 

1. ZAMAWIAJĄCY za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić 
Pośrednikowi wynagrodzenie w kwocie _ _ _ _, _ _ zł  
2. W wynagrodzeniu zawarty jest podatek VAT w stawce 23% zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
3. Wynagrodzenie jest należne w przypadku zawarcia umowy sprzedaży z kontrahentem, który 
został  skojarzony przez POŚREDNIKA. 
4. Wynagrodzenie jest płatne w ciągu 7 dni od daty podpisania ostatecznej umowy sprzedaży  
w formie aktu notarialnego przenoszącego prawo odrębnej własności/ spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu na rachunek bankowy nr 59 1020 2401 0000 0202 0038 4297. 
5. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić odsetki 
ustawowe. 

 
§ 5 

 
Jeżeli ZAMAWIAJĄCY lub osoba mu bliska (w rozumieniu prawa cywilnego) jak również osoba 
pozostająca z nim w jakimkolwiek stosunku prawnym  zawrze z osobą wskazaną bezpośrednio 
lub pośrednio przez Pośrednika umowę kupna-sprzedaży Lokalu, o której mowa w § 1 umowy,  
z pominięciem Pośrednika, wtedy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia,  
o którym mowa  w § 1.  

 
§ 6 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że miał rzeczywisty wpływ na treść umowy, ktorą akceptuje oraz 
nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 
3.  ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na reprezentowanie przez Pośrednika drugiej strony transakcji 
sprzedaży Lokalu. 
 

 § 7 
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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 ……………………………., nr licencji pośrednika …… 
3. Czynności pośrednictwa wykonywane podczas realizacji niniejszej umowy mogą być 
wykonywane przez osoby działające pod bezpośrednim nadzorem p……………………... 
4. Integralną część umowy stanowi pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Spółdzielni 
Panu/Pani……………… z dnia ………… 
 

§8 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.  
2. ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stopniu koniecznym  
do realizacji niniejszej umowy. 
 
 
 
 
podpis  Pośrednika                                                                            podpis ZAMAWIAJĄCEGO 


