
 

UMOWA O WYKONANIE ARANŻACJI PROJEKTOWEJ 

 

zawarta w dniu …………………………………… roku w Gralewie pomiędzy 

 

BUSZREM Spółką Akcyjną z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków 

Trybunalski), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000305285, o numerze NIP 771-24-36-996, Kapitał Założycielski : 4 342 000 zł 

zwaną dalej „Producentem”  

a 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail 

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

adres 
zwanym/-ną dalej „Odbiorcą”  

§ 1. [Oświadczenia stron] 

1. Producent oświadcza, iż dysponuje siłami, środkami oraz wykwalifikowaną kadrą pozwalającą 

na prawidłowe wykonanie aranżacji projektowej zawierającej opisany i zwymiarowany rysunek 

planu w odpowiedniej skali, przedstawiający kształt i kolor nawierzchni wraz ze specyfikacją 

określającą kolorystykę, rodzaj i ilość materiałów Producenta (zwaną dalej „Projektem”). Ilości 

materiałów wskazane w specyfikacji mają charakter orientacyjny i mogą nie odzwierciedlać 

rzeczywistego zapotrzebowania. 

2. Odbiorca wskazuje niżej wymienione miejsce realizacji inwestycji z wykorzystaniem Projektu:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Odbiorca oświadcza iż: 

a. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez 

Buszrem S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz. 

922), 

b. wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez 

Buszrem S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r. poz. 1030) w szczególności na 

nawiązanie kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, 

c. wyraża zgodę na wykonanie przez Producenta fotograficznej dokumentacji 

przedstawiającej realizację Projektu oraz umieszczenie tychże zdjęć na stronie 

internetowej Producenta 

§ 2. [Warunki wykonania projektu] 

1. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest dostarczenie przez Odbiorcę: inwentaryzacji 

terenu w skali 1:500 (kopii mapki geodezyjnej) wraz ze wskazaniem istniejącej zabudowy oraz 



 

terenu przeznaczonego do wykonania nawierzchni lub zarys terenu w skali 1:100 z 

zaznaczeniem wejść, schodów, tarasów, furtek, bram itp. oraz fotografii posesji. Odbiorca 

odpowiada za aktualność, kompletność i prawidłowość danych. 

2. Producent wykona projekt w terminie uzgodnionym z Odbiorcą. 

3. Producent wykona jeden projekt w oparciu o uzgodnienia z Odbiorcą oraz dokumentację, o 

której mowa w pkt 1 powyżej. 

4. Projekt jest własnością Producenta. 

§ 3. [Osoby kontaktowe] 

1. Osobami upoważnionymi przez Producenta do zawarcia niniejszej umowy oraz kontaktów z 

Odbiorcą są: 

a. Agnieszka Krajewska, tel. 600 301 382, a.krajewska@buszrem.pl 

b. Marta Długowska-Gąsecka, tel. 600 301 380, m.dlugowska@buszrem.pl 

c. Paweł Mówiński. tel. 600 301 344, p.mowinski@buszrem.pl 

d. Daria Olkowska, tel. 600 301 348, d.olkowska@buszrem.pl 

§ 4. [Postanowienia końcowe] 

1. Odbiorca zobowiązuje się, iż terminie do dnia ………………………………………………. zakupi u 

Producenta lub współpracującego z Producentem podmiotu kostkę brukową oraz inne 

materiały brukarskie w ilościach wskazanych w załączonej do Projektu specyfikacji. 

2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa powyżej lub zakupienie w tymże terminie mniejszej 

ilości kostki brukowej lub innych materiałów brukarskich niż wskazane w specyfikacji będzie 

uprawniało Producenta do naliczenia kary umownej w wysokości 1.000 zł brutto (tysiąc 

złotych brutto) – odpowiadającej kosztowi wykonania Projektu. 

3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności w projekcie wynikające z podania 

przez Odbiorcę niedokładnych  lub nieaktualnych danych, zmiany w projekcie dokonane przez 

Odbiorcę jak również za kwalifikacje brukarza lub błędy w dostarczonym materiale. 

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej umowy 

jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta. 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

Producent        Odbiorca 
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