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UMOWA  

 

zawarta w dniu ______________ w Warszawie, pomiędzy: 

 

WBA INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 10d/39, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000821734, posiadającą NIP 5213886415 oraz REGON 385234449, kapitał zakładowy 

5.000,00 zł, zwaną dalej Zarządcą, którą reprezentuje 

 

_______________ 

 

a 

 

Panem/Panią _____________ zamieszkałym/ą ____________________, legitymującym się 

dowodem osobistym numer ______________, posiadającym/ą PESEL 

____________________ zwanym/ą dalej Właścicielem 

 

 

o następującej treści: 

 

§ 1  

 

Poniżej wskazane wyrażenia użyte w niniejszej umowie będą miały wyłącznie następujące 

znaczenie: 

1. „Czynsz najmu” – czynsz jaki zobowiązany są płacić Najemcy w zamian za najem 

Lokalu. 

2. „Fundusz remontowy” – kwota wskazana w § 11 Umowy oddana do dyspozycji 

Zarządcy z przeznaczeniem na bieżące naprawy oraz wymianę uszkodzonych 

sprzętów znajdujących się w Lokalu. 

3. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z 2018 r. 

Dz. U. poz 1025 ze zm.). 

4. „Koordynator” – pełnomocnik Zarządcy upoważniony do reprezentowania Zarządcy 

przed Właścicielem oraz do wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych 

do wykonania Umowy – wskazany w § 13§ 13 ust. 2 Umowy. 

5. „Lokal” – lokal mieszkalny wraz z miejscem parkingowym opisany szczegółowo  

w § 2 ust. 1 Umowy. 

6. „Najemcy” – osoby trzecie, w tym osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy przyznają zdolność 

prawną, z którymi Zarządzający będzie zawierał w imieniu Właściciela umowy najmu 

Lokalu; 

7. „Przedmiot Umowy” – czynności, do których wykonania zobowiązał się Zarządca na 

mocy Umowy, wskazane w § 3 ust. 2 Umowy. 

8. „Obowiązki Właściciela” – czynności, do których wykonania zobowiązał się 

Właściciela na podstawie Umowy, wskazane w § 3 ust. 3 Umowy. 

9. „Strony” – Zarządca i Właściciel. 

10. „Umowa” – niniejsza umowa. 



2/12 
 

11. „Wynagrodzenie Zarządcy za Etap I” – wynagrodzenie Zarządcy z tytułu wykonania 

Etapu I Przedmiotu Umowy, szczegółowo określone w § 9 Umowy; 

12. „Wynagrodzenie Zarządcy za Etap II” - Zarządcy z tytułu wykonywania Etapu II 

Przedmiotu Umowy, szczegółowo określone w § 10 Umowy; 

 

§ 2  

 

1. Właściciel oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ____, o powierzchni 

__m2 znajdującego się na __ piętrze budynku położonego w Warszawie przy  

ul. _______________, w skład którego wchodzi: ___________________, miejsce 

postojowe./ Właściciel oświadcza, że po zawarciu z Panem ______ umowy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego nr ____, o powierzchni __m2 znajdującego się na __ piętrze 

budynku położonego w Warszawie przy  

ul. _______________, w skład którego wchodzi: ___________________, miejsce 

postojowe, stanie się jego właścicielem. 

2. Właściciel oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody prawne ani faktyczne, które 

uniemożliwiałyby mu zawarcie oraz wykonywanie niniejszej Umowy. W szczególności 

Lokal nie został zajęty przez komornika, czy też organy administracji publicznej 

w postępowaniu zabezpieczeniowym lub egzekucyjnym, na Lokalu nie zostały 

ustanowione prawa osób trzecich w tym prawa rzeczowe, jak również Lokal nie został 

wynajęty, wydzierżawiony czy też użyczony przez Właściciela osobom trzecim.  

3. Stan prawny oraz faktyczny oświadczeń zawartych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

Właściciel potwierdza poprzez przedłożenie wydruku z księgi wieczystej Lokalu pod 

numerem ________________. 

4. W razie zmiany stanu faktycznego, skutkującego dezaktualizacją oświadczeń 

wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Właściciel zobowiązany jest niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powiadomić o 

tym Zarządcę. 

5. Właściciel oświadcza, że rozumie cel zawarcia Umowy oraz potwierdza, że jego 

intencją jest zaprojektowanie oraz wyposażenie Lokalu przez Zarządcę w zakresie 

oraz w sposób ustandaryzowany oraz następnie przekazanie zarządu nad Lokalem 

Zarządcy tak aby działając w imieniu Właściciela zawierał on umowy z Najemcami oraz 

zarządzał tymi umowami. 

6. Właściciel zobowiązuje się do niesprzedawania Lokalu przez okres trwania Umowy. 

W razie woli sprzedaży Lokalu, Właściciel zobowiązany jest uzgodnić z Zarządcą 

warunki oraz możliwość zawarcia przez Zarządcę umowy zarządzania Lokalem 

z kupującym Lokal. W razie niezawarcia przez kupującego Lokal umowy o zarządzanie 

z Zarządcą, Właściciel zapłaci Zarządcy karę umowną określoną w § 8 ust. 5 Umowy.  

7. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi prowadzenia 

działalności przez Zarządcę w zakresie najmu Lokalu, w tym możliwymi przychodami 

oraz kosztami. 

 

§ 3  

 

1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Zarządca zobowiązuje się do wykończenia 

oraz aranżacji Lokalu zgodnie ze standardami Zarządcy, z którymi Właściciel zapoznał 

się przed zawarciem Umowy oraz następnie do pośredniczenia w zawieraniu umów 
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najmu oraz zarządzania tymi umowami, Właściciel zaś do zapłaty Zarządcy 

wynagrodzenia określonego w Umowie.  

2. W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, Zarządca zobowiązuje się do: 

1) Etap I: dokonania prac wykończeniowych w Lokalu na które składają się: 

a) przygotowanie ustandaryzowanego u Zarządcy projektu aranżacji wnętrza 

Lokalu oraz wykończenie Lokalu zgodnie z tym projektem; 

b) modyfikacja układu przestrzennego Lokalu w celu dostosowania go do 

standardów Zarządcy poprzez przykładowo wyburzanie lub 

dobudowywanie ścian w Lokalu; 

c) gładzenie gipsowe, malowanie ścian i sufitów; 

d) położenie glazury/terakoty w kuchni/łazience/przedpokoju; 

e) układanie paneli mocowanie cokołów, mocowanie listew dylatacyjnych 

w drzwiach i połączeniu z terakotą; 

f) przygotowanie otworów drzwiowych oraz osadzenie drzwi; 

g) zabudowa łazienki pod kabinę prysznicową/wannę, montaż toalety, kranu, 

kabiny prysznicowej; 

h) montaż dekoracji ściennych oraz okiennych; 

i) montaż oświetlenia, w tym kloszy na lampy; 

j) zakup materiałów, mebli, urządzeń AGD i RTV, akcesoriów kuchennych, 

akcesoriów łazienkowych do wyposażenia Lokalu oraz ich montaż; 

k) montaż klimatyzacji w Lokalu; 

l) montaż zamka elektronicznego w drzwiach wejściowych do Lokalu, co 

może skutkować utratą uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na te 

drzwi, na co Właściciel wyraża zgodę. 

2) Etap II: pośredniczenie w zawieraniu umów najmu oraz zarządzanie Lokalem na 

które składają się: 

a) zawieranie w imieniu Właściciela umów najmu z Najemcami; 

b) rozwiązywanie w imieniu Właściciela umów najmu zawartych z Najemcami; 

c) bieżąca obsługa umów najmu w tym zmiany umów, przedsądowe 

dochodzenie roszczeń od Najemców; 

d) działalność marketingowa w zakresie reklamowania Lokalu jako przedmiotu 

najmu, poszukiwanie Najemców; 

e) dokonywanie w imieniu Właściciela rozliczenia z Najemcami; 

f) uzyskiwanie Czynszu najmu od Najemców; 

g) kontrola stanu Lokalu; 

h) sprzątanie Lokalu; 

i) bieżące naprawy Lokalu na zasadach określonych w § 11 Umowy; 

j) niezwłoczne przekazywanie Właścicielowi informacji o kierowanej do niego 

korespondencji doręczonej do Lokalu. Korespondencja nie będzie jednak 

odbierana przez Zarządcę, chyba że Właściciel dokona odmiennych 

uzgodnień z Zarządcą oraz udzieli mu stosownego umocowania 

(pełnomocnictwo pocztowe).  

3. W ramach realizacji Umowy Właściciel zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia Lokalu Zarządcy, osobom przez niego wskazanym oraz 

Najemcom w celu możliwości wykonywania prac oraz realizacji niniejszej 

Umowy; 
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b) przekazania Zarządcy ___ kompletów kluczy do Lokalu, których odebranie 

Zarządca potwierdza poprzez podpisanie protokołu odbioru zgodnego 

z Załącznikiem nr __ do Umowy; 

c) zapłaty Zarządcy wynagrodzenia zgodnie z § 9 oraz § 10 Umowy; 

d) bieżącego informowania Zarządcy o zdarzeniach mogących mieć wpływ na 

wykonywanie Umowy; 

e) niedokonywania żadnych zmian w substancji Lokalu bez uprzedniej zgody 

Zarządcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

f) nieumieszczania w Lokalu, na jego balkonie, elewacjach lub drzwiach 

wejściowych jakichkolwiek reklam, ogłoszeń, banerów lub innych materiałów o 

charakterze marketingowym; 

g) niewykonywania przez Właściciela jego uprawnień właścicielskich względem 

Lokalu w sposób który mógłby utrudnić lub uniemożliwić Zarządcy realizację jego 

uprawnień wynikających z Umowy lub też niezakłócone korzystanie przez 

Najemców z Lokalu. 

4. W celu realizacji Umowy Właściciel wyraża nieodwoływalną zgodę na: 

1) wykończenie Lokalu w ramach Etapu I, w ustandaryzowany sposób wykonywany 

przez Zarządcę w lokalach, zgodny z projektem aranżacji Lokalu przedstawionym 

przez Zarządcę;  

2) zrobienie przez Zarządcę zdjęć Lokalu oraz ich umieszczenie w internecie, na 

ulotkach lub innych materiałach reklamowych; 

3) wskazywanie adresu Lokalu w internecie, na ulotkach lub innych materiałach 

reklamowych w celu poszukiwania Najemców; 

4) umieszczenie przez Zarządcę na zewnętrznej stronie drzwi wejściowych 

oznaczenia Lokalu oraz logotypu/logo Zarządcy,  

5) otrzymywanie na rachunek bankowy prowadzony przez Zarządcę Czynszu najmu 

od Najemców, potrącania z niego wynagrodzenia Zarządcy wskazanego w § 10 

Umowy oraz opłat związanych z Lokalem wskazanych w § 5 ust. 2 Umowy lub 

innych roszczeń Zarządcy wobec Właściciela oraz przekazywania jego pozostałej 

części Właścicielowi; 

6) swobodny wstęp do Lokalu Zarządcy, jego pracowników, współpracowników, 

podwykonawców i innych podmiotów przez Zarządcę wskazanych; 

7) przeznaczanie 5% Czynszu najmu na zarządzany przez Zarządcę Fundusz 

remontowy; 

8) zawarcia w imieniu Właściciela umów z dostawcami internetu oraz telewizji 

wybranymi przez Zarządcę oraz podłączenie tych mediów do instalacji 

znajdujących się w Lokalu; 

9) podłączenie do systemów prowadzonych przez Zarządcę lub na jego rzecz 

urządzeń instalacji przeciwpożarowej lub podobnej i innych urządzeń; 

10) dokonywanie w trakcie trwania Umowy przez Zarządcę zmian w Lokalu w celu 

dostosowania go do ustandaryzowanego u Zarządcy projektu aranżacji wnętrza 

lub potrzeb Najemców . 

5. Po wygaśnięciu Umowy Właścicielowi przysługuje w odniesieniu do wszelkich 

nakładów poniesionych przez Zarządcę na rzecz Lokalu wyłącznie roszczenie o 

przywrócenie Lokalu do stanu poprzedniego. Właściciel zrzeka się wszelkich innych 

roszczeń wobec Zarządcy w razie dokonania przez niego nakładów na Lokal, poza 

roszczeniem wymienionym w zdaniu poprzednim oraz zobowiązuje się ich nie 
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dochodzić przez okres 10 lat od daty ich wymagalności, po którym to okresie czasu 

zobowiązanie to przekształca się w zobowiązanie na czas nieokreślony. 

6. Właściciel zobowiązuje się do nieoddawania w wynajem, dzierżawę, użyczenie lub też 

udostępniania w inny sposób Lokalu osobom trzecim w trakcie trwania Umowy. 

7. Właściciel zobowiązuje się do niekorzystania z Lokalu w trakcie trwania Umowy, w tym 

poprzez samodzielne korzystanie z Lokalu. Właściciel jest uprawniony do korzystania 

z Lokalu jako Najemca na zasadach rynkowych.  

 

§ 4  

 

1. Zarządca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy oraz pozostałych 

zobowiązań podjętych na mocy Umowy z zachowaniem należytej staranności 

w rozumieniu przepisu art. 355 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru czynności objętych Przedmiotem Umowy. 

2. Zarządca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności charakterystycznej dla 

działalności, którą trudni się zawodowo w szczególności w zakresie poszukiwania 

Najemców oraz reklamowania Lokalu.  

 

§ 5  

 

1. Właściciel będzie ponosił następujące koszty związane z Lokalem: 

- podatek od nieruchomości; 

- opłatę za użytkowanie wieczyste; 

-…………………..; 

- naprawy Lokalu oraz naprawy lub wymiany sprzętów umieszczonych w Lokalu. 

2. Zarządca będzie dokonywał opłat następujących kosztów związanych z Lokalem: 

-…………………. 

3. Kwoty niezbędne na dokonanie opłat wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

Zarządca będzie potrącał z Czynszu najmu otrzymywanego od Najemców, na co 

Właściciel wyraża zgodę 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest do samodzielnego ustalenia terminów oraz danych 

niezbędnych do dokonania opłat określonych w niniejszym paragrafie.  

 

§ 6  

 

1. Właściciel udziela niniejszym Zarządcy pełnomocnictw umożliwiających Zarządcy 

wykonanie Umowy, w tym umocowujących Zarządcę do zawierania oraz 

rozwiązywania w imieniu Właściciela umów najmu z Najemcami, otrzymywania zapłaty 

Czynszu najmu na rachunek bankowy Zarządcy, bieżących kontaktów z Najemcami 

w sprawach związanych z umową Najmu oraz reprezentowania Właściciela na 

zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, w tym do uczestnictwa i uczestniczenia w 

głosowaniach zgodnie z wolą Zarządcy. Na wniosek Zarządcy, Właściciel niezwłocznie 

potwierdzi ww. pełnomocnictwa w formie pisemnej lub innej formie wymaganej przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zarządca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ważne na 

okres od dnia _____ r. do dnia _______ r., zakresem obejmujące odpowiedzialność 

cywilną wynikającą z działalności zawodowej Zarządcy. 
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3. Właściciel zobowiązuje się do zawarcia oraz utrzymywania przez cały okres trwania 

Umowy, umowy ubezpieczenia OC obejmującego ochroną ubezpieczeniową 

działalności związanej z najmem krótkoterminowym Lokalu, w tym możliwe szkody 

spowodowane w związku z użytkowaniem Lokalu, w szczególności szkody 

spowodowane zalaniem, wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek 

przedmiotu z Lokalu na standardach rynkowych, gwarantujących ochronę od 

odpowiedzialności zgodnej z art. 433 Kodeksu cywilnego. 

4. Właściciel zobowiązuje się do zawarcia oraz utrzymywania przez cały okres trwania 

Umowy, umowy ubezpieczenia Lokalu oraz rzeczy ruchomych pozostających w Lokalu.  

5. Zakres ubezpieczeń wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu będzie podlegał 

uzgodnieniom pomiędzy Stronami przed rozpoczęciem wykonywania Etapu II w celu 

ustalenia niezbędnego zakresu ubezpieczenia uzależnionego od położenia Lokalu oraz 

innych istotnych okoliczności.  

6. Stosowne umowy ubezpieczenia powinny zostać zawarte przez Właściciela oraz 

przedstawione Zarządcy przed zawarciem pierwszej umowy najmu z Najemcą. 

7. Właściciel zobowiązuje się, iż utrzyma w ciągłości zawarte umowy ubezpieczenia 

wskazane w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu przez cały okres obowiązywania Umowy. 

8. Właściciel jest uprawniony do uzyskania od Zarządcy informacji o stanie rezerwacji 

Lokalu. 

9. Właściciel jest uprawniony do dokonania inspekcji Lokalu, wyłącznie po uprzednim 

uzgodnieniu terminu inspekcji z Zarządcą. Właściciel jest świadomy, faktu, że nie 

powinien dokonywać samodzielnych inspekcji Lokalu w terminach nieuzgodnionych 

z Zarządcą, gdyż może wtedy dopuścić się naruszenia Umowy lub miru domowego 

Najemców.  

 

§ 7  

 

1. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, jakie Zarządca wykona 

w Etapie I Przedmiotu Umowy, w tym z wybranymi materiałami, meblami oraz 

sprzętami AGD do wykończenia Lokalu i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.  

2. Zarządca zobowiązuje się wykonać prace wchodzące w skład Etapu I Przedmiotu 

Umowy w terminie do dnia ________________. 

3. Zarządca poinformuje Właściciela o zakończeniu wykonywania Etapu I Przedmiotu 

Umowy telefonicznie lub poprzez e-mail. Zarządca prześle Właścicielowi poprzez e-

mail fotografie Lokalu, potwierdzające wykonanie Etapu I Przedmiotu Umowy. 

4. Właściciel jest uprawniony do osobistego dokonania odbioru Etapu I Przedmiotu 

Umowy w terminie uzgodnionym z Zarządcą, który powinien mieć miejsce nie później 

niż w przeciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu wykonywania Etapu I 

Przedmiotu Umowy.  

5. O zamiarze dokonania osobistego odbioru Etapu I Przedmiotu Umowy Właściciel 

powinien poinformować Zarządcę w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji 

o zakończeniu wykonywania Etapu I Przedmiotu Umowy. Po upływie tego terminu 

uznaje się, że Właściciel nie ma woli dokonania osobistego odbioru Etapu I Przedmiotu 

Umowy. 

6. W razie braku woli Właściciela do dokonania osobistego odbioru Etapu I Przedmiotu 

Umowy, Zarządca dokona samodzielnego odbioru Etapu I Przedmiotu Umowy. Na 

prośbę Właściciela, Zarządca prześle mu szczegółowe fotografie wykończonego 

Lokalu. 
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7. W razie niezależnych od Zarządcy problemów związanych dostępnością materiałów, 

mebli lub urządzeń AGD lub RTV niezbędnych do wykończenia Lokalu Zarządca 

poinformuje o tym niezwłocznie Właściciela. Termin wykonania Etapu I Przedmiotu 

Umowy wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu ulegnie wtedy wydłużeniu o okres 

oczekiwania przez Zarządcę na dostarczenie materiałów, mebli lub urządzeń AGD. 

8. Zarządca jest uprawniony do dokonania zmian materiałów, mebli lub urządzeń AGD 

lub RTV niezbędnych do wykończenia Lokalu bez uzyskiwania zgody Właściciela jeśli 

zmiana ta nie będzie prowadzić do wzrostu Wynagrodzenia Zarządcy za Etap I oraz 

nie obniży standardu wykończenia Lokalu. W odmiennym przypadku Zarządca 

zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Właściciela udzieloną w formie 

dokumentowej lub wyższej.  

9. Zarządca udziela Właścicielowi rękojmi na wykonane prace wchodzące w skład Etapu I 

przez okres 12 miesięcy od dnia odebrania Lokalu. Rękojmia nie obejmuje szkód 

wyrządzonych w Lokalu przez Najemców.   

 

§ 8  

 

1. Etap II Przedmiotu Umowy będzie wykonywany przez Strony od dnia odbioru Etapu I 

Przedmiotu Umowy przez czas określony 18 (osiemnastu) miesięcy (dalej „Zarząd Na 

Czas Określony”). 

2. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Umowa staje się 

Umową zawartą na czas nieokreślony (dalej „Zarząd Na Czas Nieokreślony”). 

3. W trakcie trwania Zarządu Na Czas Nieokreślony, każda Strona będzie uprawniona do 

wypowiedzenia Umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. W trakcie trwania Zarządu Na Czas Określony jak również Zarządu Na Czas 

Nieokreślony Strony są uprawnione do wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnych 

powodów w rozumieniu art. 746 Kodeksu cywilnego z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego.  

5. Zarówno w trakcie trwania Zarządu Na Czas Określony jak również Zarządu Na Czas 

Nieokreślony Zarządca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w razie: 

1) zmiany stanu faktycznego, skutkującego dezaktualizacją oświadczeń 

wskazanych w § 2 ust. 2, co uniemożliwia lub utrudnia Zarządcy wykonanie 

Umowy; 

2) naruszenia przez właścicieli miru domowego Najemców w Lokalu; 

3) niepotwierdzenia lub wypowiedzenie przez Właściciela pełnomocnictw lub też 

pełnomocnictwa udzielonych Zarządcy zgodnie z § 6 ust.1 Umowy; 

4) braku zawarcia lub też przedłużenia umów ubezpieczenia, o których mowa w § 6 

ust. 3 i/lub 4 Umowy; 

5) oddania przez Właściciela w wynajem, dzierżawę, użyczenie lub też 

udostępnienia w inny sposób Lokalu osobom trzecim w trakcie trwania Umowy; 

6) sprzedaży Lokalu przez Właściciela. 

6. W razie wypowiedzenia przez Zarządcę Umowy z przyczyn zależnych od Właściciela, 

określonych w ustępie 4 oraz 5 powyżej, Zarządca jest uprawniony do domagania się 

od Właściciela zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy 

złotych), z tym zastrzeżeniem, że kara umowna nie będzie należna Zarządcy przy 
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sprzedaży przez Właściciela Lokalu, jeśli nowy właściciel zawrze z Zarządcą umowę o 

zarządzanie Lokalem.  

 

§ 9  

 

Wynagrodzenie Zarządcy za Etap I będzie płatne Zarządcy w następujących częściach 

1) z góry w dniu zawarcia Umowy, w wysokości _____ zł netto, stanowiącej 50% 

Wynagrodzenia Zarządcy za Etap I, która to kwota zostanie powiększona 

o należny podatek VAT. Faktura VAT zostanie właścicielowi przekazana 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapłaty przez Zarządcę. W razie 

wypowiedzenia przez Właściciela Umowy, w terminie do 60 dni od jej podpisania, 

50% tej części Wynagrodzenia Zarządcy nie podlega zwrotowi, a po 60 dniach 

100% tej części Wynagrodzenia Zarządcy nie podlega zwrotowi. 

2) z góry, do dnia rozpoczęcia przez Zarządcę wykonywania Etapu I, tj. dnia 

______ w wysokości _____ zł netto, stanowiącej 30% Wynagrodzenia Zarządcy 

za Etap I, która to kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT. Faktura 

VAT zostanie Właścicielowi przekazana w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zapłaty przez Zarządcę; 

3) w wysokości ______ zł netto, stanowiącej 20% Wynagrodzenia Zarządcy za 

Etap I, która to kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT. Faktura Vat 

zostanie wystawiona oraz przekazana Właścicielowi po odbiorze Lokalu zgodnie 

z regulacjami § 7 ust. 4-6 Umowy. Właściciel zapłaci Zarządcy odpowiednią 

część Wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT Zarządcy. 

 

 

§ 10  

 

1. Właściciel zobowiązuje się do zapłaty Zarządcy za wykonywanie Etapu II Przedmiotu 

Umowy, Wynagrodzenia Zarządcy za Etap II w wysokości obliczanej zgodnie 

z regulacjami niniejszego paragrafu.  

2. Wynagrodzenie Zarządcy za Etap II będzie płatne Zarządcy miesięcznie w wysokości 

stanowiącej 10 % Czynszu najmu Najemców zapłaconego przez Najemców w danym 

miesiącu kalendarzowym powiększonego o stawkę podatku VAT. Zarządca będzie 

dokonywał potrącenia swojego wynagrodzenia z Czynszu najmu Najemców, na co 

Właściciel wyraża zgodę. Zarządca będzie również dokonywał potrącenia z czynszu 

najmu kwot niezbędnych na zapłatę opłat związanych z eksploatacją Lokalu 

wskazanych w ________ oraz wstrzymywał wypłatę części Czynszu Najmu na rzecz 

Funduszu remontowego. Pozostałą część Czynszu najmu Najemców Zarządca będzie 

przekazywał Właścicielowi co miesiąc na jego rachunek bankowy nr ___________ do 

15 dnia następnego miesiąca po miesiącu którego zapłata dotyczy.  

3. Zarządca będzie doręczał Właścicielowi raz w miesiącu fakturę VAT obejmującą 

wynagrodzenie Zarządcy. Faktura VAT będzie wystawiana oraz doręczana 

Właścicielowi w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca którego dotyczy.  

4. W przypadku niezawarcia umowy najmu w danym okresie czasu, Wynagrodzenie 

Zarządcy nie będzie mu wypłacane.  

5. Na wniosek Właściciela, Zarządca przedstawi mu rozliczenie umów Najmu 

zawieranych z Najemcami, w tym wartość czynszu najmu uzyskanego od Najemców. 
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Rozliczenie zostanie przedstawione Właścicielowi niezwłocznie po wniesieniu wniosku 

Właściciela jednak w sposób niezakłócający działalności Zarządcy.  

6. Zarządca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 

numer identyfikacyjny NIP ________. 

 

§ 11  

 

1. Zarządca będzie wstrzymywał na zarządzanym przez siebie rachunku bankowym, 

z każdorazowego Czynszu najmu wpłacanego przez Najemcę 5% wartości Czynszu 

najmu, w celu przeznaczenia tej kwoty na Fundusz remontowy. 

2. Fundusz remontowy stanowi własność Właściciela oddaną do dyspozycji Zarządcy, 

z której to kwoty Zarządca będzie dokonywał napraw uszkodzeń Lokalu lub wymiany 

sprzętów znajdujących się w Lokalu w razie ich uszkodzenia.  

3. W przypadku gdy w trakcie Etapu II Przedmiotu Umowy dojdzie do uszkodzenia Lokalu 

lub też znajdującego się w nim sprzętu w sposób którego naprawa obciąża Właściciela, 

Zarządca poinformuje o tym niezwłocznie Właściciela. Strony w terminie 3 dni 

uzgodnią sposób naprawy Lokalu/sprzętu oraz rozliczenie związanych z tym kosztów.  

4. W sytuacji gdy brak naprawy uniemożliwia Najemcy prawidłowe korzystania z Lokalu, 

lub też stan Lokalu prowadzi do zagrożenia życia, zdrowia lub zagraża mieniu 

Najemcy, Zarządca jest uprawniony do podjęcia – bez uzyskiwania zgody Właściciela 

– działań mających na celu niezwłoczne przywrócenie Lokalu do stanu umożlwiającego 

korzystanie z niego przez Najemcę. Następnie Zarządca jest uprawniony do rozliczenia 

poniesionych, uzasadnionych kosztów z Funduszem remontowym, lub Czynszem 

najmu aż do pełnego zaspokojenia posiadanych roszczeń. 

5. W razie braku uzgodnienia sposobu naprawy Lokalu/sprzętu Zarządca jest uprawniony 

do dokonania naprawy Lokalu/sprzętu lub też wymiany sprzętu korzystając ze środków 

zgromadzonych w Funduszu remontowym z tym zastrzeżeniem, że koszt naprawy 

dokonanej przez Zarządcę nie będzie przekraczał średniego rynkowego kosztu 

naprawy za prace tego rodzaju, zaś wymieniony sprzęt będzie porównywalnej jakości 

co byłby nowy sprzęt, który uległ uszkodzeniu.  

6. W razie jeśli środki zgormadzone w Funduszu remontowym nie są wystarczające do 

dokonania niezbędnych napraw Lokalu lub wymiany sprzętów, Zarządca jest 

uprawniony do dokonania ww. napraw/nabycia sprzętu na własny koszt a następnie 

rozliczenia poniesionych z tego tytułu kosztów z Czynszem najmu należnym 

Właścicielowi. 

7. Po rozwiązaniu Umowy kwotę pozostałą w Funduszu remontowym Zarządca zwróci 

Właścicielowi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.  

 

§ 12  

 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim 

informacji poufnych. Za informacje poufne Strony uznają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zarządcy w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

Strony potwierdzają, że tajmenicą przedsiębiorstwa Zarządcy pozostają niepodane do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe i 

organizacyjne, w tym: na temat strategii, organizacji wewnętrznej, informacje mające 

wpływ na kształtowanie się cen, informacje o klientach i dostawcach Zarządcy, 
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informacje na temat biznesplanów, planowanej działalności rozwojowej lub 

marketingowej, informacje na temat regulaminów lub procedur wewnętrznych - których 

ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Zarządcy.  

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy również 

treści Umowy oraz wysokości otrzymywanego przez Zarządcę w związku z jej 

wykonywaniem wynagrodzenia. 

 

§ 13  

 

1. Właściciel oświadcza, iż posiada aktywny adres poczty elektronicznej: ____________.; 

tel. _________________. 

2. Koordynatorem w zakresie wykonania Umowy ze Strony Zarządcy jest p. 

_____________, tel. _________, adres poczty elektronicznej __________. 

3. Umocowanie Koordynatora nie obejmuje upoważnienia do zmiany lub wypowiedzenia 

Umowy. 

 

§ 14  

 

1. Zarządca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.) (dalej „RODO”). 

2. Zarządca – realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 RODO– przekazuje, 
a Właściciel przyjmuje do wiadomości informacje dotyczące zasad przetwarzania jego 
danych osobowych przez Zarządcę: 
1) Administratorem danych osobowych jest WBA INVESTMENTS Sp. Z o.o z 

siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 10d/39, 02-673. Administrator danych 
wyznaczył inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
a) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy, w 

tym zawierania w imieniu Zarządcy umów najmu (podstawą prawną jest 
realizacja Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

b) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze danych na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz 
przeprowadzenia rozliczenia finansowego (podstawą prawną jest art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO); 

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych 
polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub 
obronie przed roszczeniami (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony 
interes Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie danych podstawowych 
umożliwiających identyfikację (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu 
osobistego) oraz danych kontaktowych umożliwiających kontakt: pocztą 
tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, jak również w zakresie 
numeru rachunku bankowego Zarządcy i danych dotyczących posiadanego przez 
Zarządcy tytułu prawnego do Lokalu. 

3) Dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom 
odbiorców: 
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a) pracownikom i współpracownikom Administratora danych przez niego 
upoważnionym, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 
swoje obowiązki; 

b) organom państwowym i instytucjom zgodnie z prawem; 
c) podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych, a których 

realizacja opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z art. 28 RODO; 

d) osobom zainteresowanym zawarciem umowy najmu Lokalu, osobom 
występującym w niniejszej Umowie jako Najemcy lub osobom, które będą 
w imieniu Najemców negocjowały lub zawierały umowy najmu Lokalu, a 
także – na podstawie udzielonej zgody – dostawcom usług, klientom i/lub 
partnerom biznesowym, z którymi Administrator danych zawarł umowy o 
świadczenie usług. 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

5) Administrator danych nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.  

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania 
kontaktów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, przez okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z lub związanych z Umową, jak również 
przez okres niezbędny do przechowywania tej Umowy dla celów archiwalnych; 
okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres niezbędny do ustalenia 
lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w 
zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami 
o rachunkowości i prawa podatkowego. 

7) Administrator danych informuje o prawie do dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Podanie danych jest wymagane przez Administratora danych w 
celu zawarcia i wykonania Umowy. Brak podania danych będzie skutkował 
niemożliwością jej zawarcia i wykonywania. Niezależnie od powyższego w 
związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator danych informuje 
o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, czyli 
zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych wyżej. 

3. W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy Strony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO – udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób należących do 
personelu Stron, dla celów związanych z wykonywaniem Umowy. 

4. Zakres udostępnianych danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, ograniczony jest 
tylko i wyłącznie do niezbędnych dla realizacji Umowy danych: imię, nazwisko, numer 
telefonu i adres e-mail. 

5. WBA INVESTMENTS zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zarządcy obowiązek 
informacyjny wskazany w art. 14 ust. 1-3 RODO w stosunku do osób wskazanych do 
kontaktów związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy poprzez przekazanie tym 
osobom informacji według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy – niezwłocznie, 
lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia przekazania Zarządcy przez Właściciela 
danych osobowych. Właściciel zobowiązany jest do zebrania i niezwłocznego 
przekazania Zarządcy dowodów potwierdzających przekazanie tej informacji. Zarządca 
jest uprawniony do zmiany treści załącznika w każdej chwili, a zmiana taka nie będzie 
stanowić zmiany Umowy. 

6. Obowiązek informacyjny dotyczy także danych osobowych przedstawicieli oraz osób 

działających w imieniu Stron, których dane osobowe zawarte są w treści Umowy. WBA 
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INVESTMENTS oświadcza, że przed podpisaniem Umowy wykonał w odniesieniu do 

tych osób, w imieniu Zarządcy, obowiązek informacyjny określony w ust. 5 niniejszego 

paragrafu. 

§ 15  

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia./Umowa wchodzi w życie z dniem nabycia 

przez Właściciela własności Lokalu. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia zawarte 

w Kodeksie cywilnym.  

3. Wszelkie spory wynikłe ze stosunków objętych Umową Strony poddają 

pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na położenie 

Lokalu. 

4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności – z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Zmiana osoby Koordynatora wskazanego w § 13 ust. 2 nie stanowi zmiany 

postanowień Umowy i do takiej zmiany Koordynatora wystarczy jednostronne 

oświadczenie woli Zarządcy wyrażone w formie pisemnej. 

6. Odpowiedzialność Zarządcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej Umowy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą, powstałą u Właściciela na 

skutek działania lub zaniechania Zarządcy noszącego znamiona winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa.  

7. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu, 

którego dotyczy i zastępuje oraz unieważnia wszelkie wcześniejsze porozumienia 

pisemne lub ustne pomiędzy Stronami dotyczące jej przedmiotu. 

8. Właściciel nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, 

w tym wierzytelności, wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zarządcy 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

 

[…..] 
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