UMOWA PRZEDWST PNA
SPRZEDA Y LOKALU MIESZKALNEGO
NR …./…../2009
zawarta w dniu ………………2009 w Warszawie pomi dzy:
1.

elazna – Mieszkania” Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (02-093) przy ul. Pasteura 6 a
lok. 31, (NIP: 118-186-32-18, REGON 140682761) wpisan do Rejestru Przedsi biorców
Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS 0000260497,
reprezentowan przez:
- Prezesa Zarz du – Ann Szymanik-Borkowsk ,
zwan dalej Sprzedawc ,
a

2. Panem/Pani ………………… zamieszka ym/zamieszka
w……………….. przy
ul…………………………, legitymuj cym si dowodem osobistym ……………..PESEL:
…………………………….NIP:…………………………….
zwanym/zwan dalej Kupuj cym.
Sprzedawca o wiadcza, e jest u ytkownikiem wieczystym dzia ki gruntu nr 7/1 z obr bu
6-01-01 na której zostanie wybudowany budynek mieszkalny wraz z us ugami w parterze,
gara em podziemnym oraz towarzysz
infrastruktur , wraz z lokalem b cym
przedmiotem niniejszej umowy oraz, e wobec przedmiotowej nieruchomo ci nie istniej
adne roszczenia osób trzecich.
Dla nieruchomo ci jest prowadzona przez S d Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa X
Wydzia Ksi g Wieczystych ksi ga wieczysta nr WA4M/00395395/5.
Kupuj cy o wiadcza, e dysponuje rodkami finansowymi na nabycie lokalu b cego
przedmiotem niniejszej umowy.

Art. 1. Podstawowe prawa i obowi

zki stron.

§1
Sprzedawca zobowi zuje si :
1/ w terminie – IV kwarta 2009 r. wyda Kupuj cemu lokal mieszkalny nr …… o
powierzchni u ytkowej ……… m² liczonej w wietle cian surowych, na ….. kondygnacji
(…… pi tro), po ony w budynku na nieruchomo ci przy al. Solidarno ci róg ul.
elaznej w Warszawie (rzut mieszkania stanowi za cznik nr 2 do niniejszej umowy),
2/ ustanowi i przenie w drodze sprzeda y odr bn w asno tego lokalu wraz z
amkow cz ci gruntu na kupuj cego w terminie okre lonym w art. 4 § 1.

§2
1/ Kupuj cy zobowi zuje si do uiszczenia ceny za przedmiotowy lokal (…….... z .
brutto), wykonany wg Za cznika nr 1 oraz miejsca gara owego (……… z . brutto)
cznie w wysoko ci …………………..z . brutto (s ownie:………………………).
2/ Cena nowowybudowanego lokalu b dzie uiszczona przez Kupuj cego w nast puj cych
kwotach i terminach:

Strona 1 z 8

a/ kwota w wysoko ci …………………..z (s ownie: ……………….………………)
stanowi ca 40 % ceny umownej b dzie p atna do dnia 31 marca 2009r.,
b/ kwota w wysoko ci ……………….z (s ownie: …………..……………………………)
stanowi ca 30 % ceny umownej b dzie p atna do dnia 30 czerwca 2009r.,
c/ kwota w wysoko ci ……………..z (s ownie: ……………………..……………)
stanowi ca 20 % ceny umownej b dzie p atna do dnia 30 wrze nia 2009r.,
d/ kwota w wysoko ci ……………....z (s ownie: …………………………….)
stanowi ca 10 % ceny umownej b dzie p atna do dnia 10 grudnia 2009r.,
3/ W przypadku zawarcia niniejszej umowy przedwst pnej przez kilku kupuj cych, którzy
zobowi zali si naby przedmiotowy lokal na wspó asno (w cz ciach u amkowych
na wspó asno
czn ) zobowi zanie kupuj cych do zap aty ca ej ceny za lokal, o
której mowa w § 2 ust. 1, jest solidarne.

§3
Poszczególne wp aty na poczet ceny b
uiszczane na rachunek bankowy Sprzedaj cego
w Banku PKO S.A. Oddzia w Warszawie nr 41 1240 6045 1111 0000 4744 0221 w
terminach ustalonych w art. 1 § 2 ust. 2 umowy.

§4
W razie opó nienia w zap acie poszczególnych przedp at sprzedawcy nale
ustawowe.

si odsetki

§5
1/ Uchybienie terminom p atno ci przekraczaj ce 30 dni powoduje powstanie uprawnienia
sprzedawcy do odst pienia od niniejszej umowy. W takim wypadku kwoty uiszczone
przez kupuj cego na poczet ceny lokalu zostan zwrócone przez sprzedawc w wysoko ci
nominalnej w terminie 90 dni od dnia, w którym sprzedawca od umowy odst pi .
2/ Odst pienie od umowy przez sprzedawc powinno by poprzedzone wyznaczeniem
kupuj cemu dodatkowego 14-dniowego terminu do uiszczenia zaleg ych kwot na poczet
ceny lokalu z zagro eniem, i w razie bezskutecznego up ywu tego terminu sprzedawca
odst pi od umowy ze skutkami prawnymi przewidzianymi w ust pie poprzedzaj cym.
3/ W sytuacji, gdy sprzedawca odst puje od umowy po odebraniu przez kupuj cego
lokalu, a przed podpisaniem aktu notarialnego przenosz cego jego w asno , kupuj cy
jest zobowi zany do zap aty za okres korzystania z lokalu, kwoty odpowiadaj cej redniej
miesi cznej stawce czynszu za najem lokali mieszkalnych podobnego rodzaju i o
podobnym po eniu, jak te do ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych
zwi zanych z u ytkowaniem lokalu.
4/ Kupuj cemu s y uprawnienie do wypowiedzenia niniejszej umowy przy zachowaniu
30-dniowego okresu wypowiedzenia. Kwoty uiszczone przez kupuj cego na poczet ceny
lokalu zostan zwrócone przez sprzedawc w wysoko ci nominalnej w terminie 60 dni od
dnia rozwi zania umowy.
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Art. 2. Cena lokalu.
§1
1/ Cena lokalu okre lona w art. 1 § 2 ust.1 obejmuje:
a/ ca kowity koszt wykonania lokalu w standardowym wyko czeniu okre lonym w
Za czniku nr 1 do niniejszej umowy, który to za cznik stanowi jej integraln cz ,
b/ cen u amkowej cz ci gruntu,
c/ nale ny podatek VAT wynikaj cy ze stosownych przepisów,
d/ cen miejsca gara owego okre lon w art.9 § 1 ust.1.

§2
1/ Strony ustalaj , e powierzchnia lokalu, o której mowa w art.1 § 1 umowy, wobec
uwarunkowa technologicznych, mo e ulec zmianie nie wi cej ni o 5% i z tej racji cena
lokalu okre lona w art.1 § 2 mo e ulec zmianie proporcjonalnie do zmiany powierzchni
lokalu.
2/ Je eli wobec uwarunkowa technologicznych nast pi zmiana powierzchni lokalu do
1%, cena lokalu okre lona w art. 1 § 2 nie ulegnie zmianie.
3/ Wysoko ceny ustalona w niniejszej umowie jest sta a. Mo e ona ulec zmianie z
zastrze eniem ust. 1, jedynie w wypadku zmiany przepisów podatkowych maj cych
wp yw na wysoko ceny lokalu, w szczególno ci stawek nale nego podatku VAT.
4/ W razie zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 1 i 2 sprzedawca poinformuje
niezw ocznie kupuj cego o zmianie ceny lokalu, za kupuj cy jest zobowi zany do
dokonania wp aty ró nicy w cenie lokalu wraz z ostatni kwota (rat ), o której mowa w
art. 1 § 2 pkt f/.

Art. 3. Odbiór lokalu, odpowiedzialno

sprzedawcy za wady lokalu.

§1
1/ Odbiór lokalu nast pi komisyjnie w obecno ci stron umowy w terminie wyznaczonym
przez sprzedawc , chyba, e na pisemny wniosek kupuj cego, zg oszony na minimum 3
dni przed planowan dat odbioru lokalu, strony ustal inny termin. Sprzedawca
zobowi zuje si powiadomi kupuj cego o terminie odbioru z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W razie nieusprawiedliwionej nieobecno ci kupuj cego, sprzedawca ma
prawo do sporz dzenia jednostronnego protoko u i przes ania go poczt kupuj cemu, co
równoznaczne jest z odbiorem przez niego lokalu. Je eli kupuj cy nie odbierze kluczy od
lokalu w terminie 30 dni od dnia dor czenia jednostronnego protoko u odbioru lokalu,
sprzedawca ma prawo od umowy odst pi .
2/ Kupuj cy w dniu odbioru lokalu (dor czenia jednostronnego protoko u odbioru)
zobowi zany jest zg osi si do przedstawiciela sprzedawcy w celu zapoznania si z
ostatecznym rozliczeniem za lokal b cy przedmiotem niniejszej umowy. Przez
ostateczne rozliczenie rozumie si ustalenie ostatecznej ceny lokalu z uwzgl dnieniem
wykonanych przez sprzedawc robót (materia ów) dodatkowych i zamiennych.
3/ W dniu odbioru lokalu (dor czenia jednostronnego protoko u odbioru lokalu) kupuj cy
zobowi zany jest ui ci na rzecz sprzedawcy nale no wynikaj
z ostatecznego
rozliczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym oraz podpisa z wyznaczonym do
tego przedstawicielem sprzedawcy umow o korzystaniu z mediów. Uchybienie przez
kupuj cego temu obowi zkowi, uprawnia sprzedawc do naliczenia ustawowych odsetek
za opó nienie.

Strona 3 z 8

§2
1/ Je eli przy odbiorze lokalu zostan stwierdzone wady, sprzedawca usunie te wady w
terminie 14 dni. Odbiór lokalu nast puje wówczas po usuni ciu wad zg oszonych w
protokole odbioru lokalu. Usuni cie wad zostanie przez strony stwierdzone protokolarnie.
Je li kupuj cy w terminie okre lonym przez sprzedawc nie dokona odbioru usuni tych
wad przyjmuje si , e kupuj cy nie zg asza adnych roszcze co do jako ci lokalu.
2/ W wypadku zg oszenia przez kupuj cego wad lokalu nie uj tych w protokole odbioru
lokalu, a umo liwiaj cych eksploatacj lokalu, wady te zostan usuni te w terminie
zgodnie przez strony ustalonym, nie krótszym ni 14 dni.

§3
Je eli na dzie odbioru lokalu kupuj cy zalega z zap at ceny umownej za przedmiotowy
lokal (poszczególnych kwot wymienionych w art. 1 § 2 umowy), sprzedawca nie ma
obowi zku wydania lokalu kupuj cemu. W takiej sytuacji lokal zostanie kupuj cemu
wydany po uiszczeniu przez niego zaleg ych nale no ci wraz z ustawowymi odsetkami za
pó nienie. Art. 1 § 5 ma tutaj odpowiednie zastosowanie.

§4
Z chwil odbioru lokalu kupuj cy zobowi zany jest do ponoszenia kosztów zwi zanych z
eksploatacj lokalu, a w szczególno ci kosztów zwi zanych centralnym ogrzewaniem,
ciep i zimn wod , wywozem nieczysto ci, energi elektryczn , a tak e kosztów
zwi zanych z utrzymaniem nieruchomo ci wspólnej w cz ci odpowiadaj cej jego
przysz emu udzia owi w nieruchomo ci wspólnej. Za odbiór lokalu uwa a si równie
odbiór dokonany przez sprzedawc jednostronnym protoko em.

Art. 4. Zawarcie umowy sprzeda

y lokalu.

§1
Zawarcie umowy sprzeda y lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego nast pi w
terminie uzgodnionym przez strony po zap acie przez kupuj cego ostatniej raty na poczet
ceny lokalu, odbiorze lokalu oraz po uiszczeniu przez kupuj cego op at wymienionych w
art. 3 § 4 umowy i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na u ytkowanie budynku,
za eniu kartoteki lokali w przedmiotowym budynku oraz kartoteki budynku, nie pó niej
jednak ni w terminie 9 miesi cy od daty odbioru lokalu przez kupuj cego.

§2
Koszty zawarcia umowy sprzeda y w formie aktu notarialnego, op aty skarbowe oraz
wszelkie op aty s dowe zwi zane z wpisami do ksi g wieczystych nabytego prawa ponosi
kupuj cy.

§3
Kupuj cy zobowi zuje si zawrze umow sprzeda y w Kancelarii Notarialnej wskazanej
przez sprzedawc .

§4
W chwili zawarcia umowy sprzeda y w formie aktu notarialnego przedmiotowa
nieruchomo b dzie wolna od obci
hipotecznych.
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Art. 5. Odpowiedzialno

sprzedawcy z tytu u r kojmi za wady
fizyczne lokalu.
§1

Sprzedawca ponosi wobec kupuj cego odpowiedzialno
za wady konstrukcyjne
budynku, w którym znajduje si lokal b cy przedmiotem umowy, przez okres trzech lat
od dnia odbioru budynku.

§2
Po up ywie terminów wymienionych w § 1 niniejszego artyku u uprawnienia z tytu u
kojmi za wady fizyczne lokalu wygasaj .

§3
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno ci za wady powsta e w wyniku wykonania przez
kupuj cego robót nie uj tych w za czniku nr 1 do umowy.

§4
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno ci za wady, których przyczyna s
materia y dostarczone przez kupuj cego.

wadliwe

§5
W wypadku, gdy kupuj cy ubezpieczy lokal od ryzyka zniszczenia b
zalania, a w jego
segmencie wyst pi a szkoda spowodowana wad lokalu w okresie r kojmi, kupuj cy
zobowi zany jest niezw ocznie zawiadomi sprzedawc o zaistnia ej szkodzie.
Zawiadomienie to powinno umo liwi sprzedawcy wzi cie udzia u w pracach
ubezpieczyciela maj cych na celu likwidacj szkody. Brak zawiadomienia sprzedawcy o
powsta ej szkodzie b
zbyt pó ne powiadomienie, powoduje utrat przez kupuj cego
uprawnie z tytu u r kojmi za wady lokalu. Przez „zbyt pó ne powiadomienie”, strony
rozumiej takie powiadomienie, które uniemo liwia sprzedawcy udzia w przegl dzie.

Art. 6. Administrowanie budynkiem.
§1
Kupuj cy udziela pe nomocnictwa „ elazna - Mieszkania” Sp. z o.o. z siedzib w
Warszawie, do zawarcia umowy o administrowanie nieruchomo ci wspóln oraz lokalem
mieszkalnym nabytym przez mocodawców z wybran przez pe nomocnika firm do
ustalenia warunków umowy, z tym, e wypowiedzenie tej umowy mo e nast pi z
zachowaniem 6-miesi cznego terminu wypowiedzenia lub po przyj ciu przez Zarz d
Wspólnoty wszelkich zobowi za i umów o dostaw energii elektrycznej gazu, ciep ej i
zimnej wody, odprowadzania cieków, wywóz nieczysto ci, itp.
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Art. 7. Przeniesienie praw z umowy.
§1
Przeniesienie przez kupuj cego praw wynikaj cych z niniejszej umowy na osob trzeci
wymaga pisemnej zgody sprzedawcy pod rygorem niewa no ci. Przeniesienie to jest
wa ne i skuteczne je li spe nione s cznie nast puj ce warunki:
1/ wraz z przelewem uprawnie z niniejszej umowy przez kupuj cego na osob trzeci ,
osoba trzecia przejmie obowi zki kupuj cego p yn ce z niniejszej umowy,
2/ osoba trzecia ui ci dotychczas wp acone przez kupuj cego kwoty na poczet ceny
lokalu,
3/ wszelkie wymagane kwoty na rzecz sprzedaj cego wynikaj ce z niniejszej umowy
zostan uregulowane.

§2
W wypadku przeniesienia praw z niniejszej umowy na osob trzeci kwoty wp acone
przez kupuj cego na poczet ceny zostan mu zwrócone w wysoko ci nominalnej.
Kwoty te zostan wyp acone kupuj cemu przez sprzedawc w ci gu 7 dni od dnia
stwierdzenia przez sprzedawc , i nast pi o przeniesienie praw i obowi zków z niniejszej
umowy, tj., e zosta y spe nione warunki, o których mowa w § 1.

Art. 8. Postanowienia ko

cowe.

§1
W razie zw oki sprzedawcy w wykonaniu zobowi zania, o którym mowa w art. 1 § 1
umowy, kupuj cy mo e da od sprzedawcy kary umownej w wysoko ci 0,01% ceny
lokalu za ka dy dzie zw oki.

§2
Sprzedawca nie pozostaje w zw oce, a w zwi zku z tym nie ma obowi zku zap aty kary
umownej, o której mowa w § 1 w wypadku:
1/ konieczno ci wykonania robót dodatkowych i zamiennych, zg oszonych po terminie
okre lonym w art. 2 § 3 umowy,
2/ przesuni cia za zgodnym porozumieniem stron terminu p atno ci którejkolwiek z kwot
uiszczonych na poczet ceny lokalu,
3/ przekroczenia terminu zawarcia porozumie , o których mowa w art. 2 § 3 ust.1 umowy.

§3
Kupuj cy o wiadcza, e akceptuje projekt techniczny budynku oraz plan realizacyjny
zagospodarowania nieruchomo ci, na której zostanie wzniesiony budynek.

§4
1/ Kupuj cy o wiadcza, e zgadza si na ustanowienie przez sprzedawc na
nieruchomo ci, na której zostanie wzniesiony budynek s ebno ci drogi koniecznej dla
nieruchomo ci s siednich, na których sprzedawca prowadzi b dzie dzia alno
gospodarcz okre lon w rejestrze handlowym, jak równie na ewentualne ustanowienie
na przedmiotowej dzia ce gruntu innych s ebno ci, je eli takowe oka si konieczne
dla wykonania niniejszej umowy, w szczególno ci ustanowienia prawa na rzecz
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odpowiednich przedsi biorstw komunalnych. Koszty powy szych czynno ci uj te s w
cenie sprzeda y okre lonej w art.1 umowy.
2/ Kupuj cy o wiadcza, e wyra a zgod na wybudowanie przez sprzedawc na
nieruchomo ci s siedniej w stosunku do nieruchomo ci, na której znajduje si budynek z
lokalem kupuj cego, budynków wielomieszkalnych lub us ugowych z gara ami.

§5
Kupuj cy upowa nia sprzedawc do nieodp atnego przekazania urz dze infrastruktury
technicznej takich jak: sie gazowa, wodoci gowa, kanalizacyjna i inne, na rzecz
stosownych przedsi biorstw eksploatacyjnych.

§6
Sprzedawca zobowi zuje si do wykonania elementów zagospodarowania terenu do dnia
30 kwietnia 2010r.

§7
Wszelkie spory mog ce powsta na tle niniejszej umowy b
powszechne w ciwe miejscowo dla siedziby sprzedawcy.

rozstrzygane przez s dy

§8
Wszelki pisma i powiadomienia b
wysy ane przez sprzedawc listem poleconym pod
wskazany przez kupuj cego w umowie adres i b
uznane za dor czone po up ywie 7 dni
od dnia wys ania, bez wzgl du na czasowe opuszczenie przez kupuj cego miejsca pod
wskazanym adresem, chyba, e kupuj cy powiadomi sprzedawc w sposób pisemny o
zmianie adresu ze wskazaniem nowego adresu.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej wa no ci wymagaj zgodnego porozumienia
stron formy pisemnej.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maj odpowiednia zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Art. 9. Postanowienia dodatkowe.
§1
1. Sprzedawca przeka e Kupuj cemu miejsce gara owe wraz z wybudowanym lokalem
mieszkalnym, pod warunkiem pokrycia w ca ci kosztu budowy, który wraz z
towarzysz
infrastruktur wynosi ………. z brutto (s ownie: ………………
otych).
2. Wp aty za miejsce gara owe, o którym mowa w ust. 1 Kupuj cy zobowi zuje si
uiszcza Sprzedawcy z godnie z procentowym harmonogramem wp at okre lonym w
art. 1 § 2 niniejszej umowy.
3. Strony zgodnie ustalaj , e usytuowanie i numer miejsca gara owego w gara u
podziemnym Strony uzgodni po wp acie przez Kupuj cego pierwszej wp aty za
przedmiotowe miejsce w wysoko ci 20%.

Strona 7 z 8

§2
1/Korespondencj nale y kierowa na adres kupuj cego: ………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Telefon kupuj cego: ………………………………………………………………………...
2/Umow licz
osiem ponumerowanych stron sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych
egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.

KUPUJ CY

SPRZEDAWCA
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