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Regulamin świadczenia usługi projektowania nawierzchni 

Przez STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka Jawna 

1. Projekt nawierzchni, zwany dalej „PROJEKTEM” może dotyczyć wyłącznie inwestycji 

realizowanej przy użyciu produktów STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka Jawna, zwanej dalej 

„STYROBUD”, z następujących grup produktów: Colormix, Prestige, elementów małej 

architektury lub elementów odwodnienia, dostępnych w ofercie STYROBUD, której 

dostępność zostanie potwierdzona przez Projektanta. 

2. Zlecenie usługi projektowania nawierzchni STYROBUD, zwane dalej „ZLECENIEM” może 

być złożone przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą, lub przez HURTOWNIĘ, 

w formie elektronicznej przy użyciu niniejszego formularza ZLECENIA, który należy pobrać pod 

adresem strony internetowej: https://styrobudbetoniarnie.pl/projektowanie. W celu 

skutecznego złożenia ZLECENIA należy formularz wydrukować, wypełnić zgodnie z jego treścią, 

podpisać, a następnie fotografię lub skan formularza wysłać na adres e-mail służący do 

realizacji ZLECENIA: projekty@styrobudspj.pl . 

3. ZLECENIE może dotyczyć PROJEKTÓW: 

a) PROJEKTU o nazwie „STANDARD” – jest to projekt dwuwymiarowy, zawierający rzut 

powierzchni inwestycji z góry uzgadniany zdalnie bez wizyty Projektanta na miejscu inwestycji, 

b) PROJEKTU o nazwie „STANDARD+” – jest to projekt dwuwymiarowy, zawierający rzut 

powierzchni inwestycji z góry uzgadniany i sporządzany na podstawie konsultacji zdalnych 

oraz jednej nieodpłatnej wizyty Projektanta na miejscu inwestycji, 

c) PROJEKTU o nazwie „PREMIUM 3D” – jest to projekt przedstawiany w formie wizualizacji 

trójwymiarowej, obejmującej wybrany przez Inwestora fragment koncepcji nawierzchni. 

Opracowanie zawiera widoki trójwymiarowe, pokazane w 3 ujęciach i jest sporządzane na 

podstawie konsultacji zdalnych bez wizyty Projektanta na miejscu inwestycji, 

d) PROJEKTU o nazwie „PREMIUM 3D+” – jest to projekt przedstawiony w formie wizualizacji 

trójwymiarowej, obejmującej wybrany przez Inwestora fragment koncepcji nawierzchni. 

Opracowanie zawiera widoki trójwymiarowe, pokazane w 3 ujęciach i jest sporządzane na 

podstawie konsultacji zdalnych oraz jednej nieodpłatnej wizyty Projektanta na miejscu 

inwestycji. 

Wizyty o których mowa w pkt 3 ppkt b i d są nieodpłatne, chyba że ze względu na odległość 

adresu inwestycji Projektant postanowi inaczej. 

4. W celu skutecznego złożenia ZLECENIA niezbędnym jest przekazanie w załączniku do 

ZLECENIA dowodu zapłaty ceny (kaucji) wykonania jednego PROJEKTU, tj.: 

a) 600 zł brutto za PROJEKT: „STANDARD” w przypadku gdy powierzchnia z kostki brukowej 

STYROBUD wyniesie od 150 m2 do 600 m2, 

b) 800 zł brutto za PROJEKT: „STANDARD+” w przypadku gdy powierzchnia z kostki brukowej 

STYROBUD wyniesie od 150 m2 do 600 m2, 
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c) 1200 zł brutto za PROJEKT: „PREMIUM 3D”, w przypadku gdy powierzchnia z kostki 

brukowej STYROBUD wyniesie od 150 m2 do 600 m2, 

d) 1500 zł brutto za PROJEKT: „PREMIUM 3D+”, w przypadku gdy powierzchnia z kostki 

brukowej STYROBUD wyniesie od 150 m2 do 600 m2. 

5. Cena PROJEKTU wskazana w pkt 4 podlega zwrotowi na rzecz Zamawiającego, z wyjątkiem 

ceny PROJEKTU PREMIUM 3D oraz PROJEKTU PREMIUM 3D+. Zwrot następuje w kwocie 

pomniejszonej o kwotę 1,23 PLN brutto (w tym podatek VAT) jeżeli Zamawiający dokona 

zakupu kostki brukowej produkcji STYROBUD o powierzchni od 150 m2, i potwierdzi ten zakup 

w sposób określony w pkt 18 ppkt d. W celu uzyskania zwrotu kaucji o której mowa w pkt 4 

ppkt a i b Zamawiający jest zobowiązany do zakupu produktów z grupy Colormix, Prestige, z 

oferty STYROBUD, której dostępność zostanie potwierdzona przez Projektanta. Zakup o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, dla swej skuteczności powinien być zrealizowany u 

dystrybutora produktów z grupy Colormix, Prestige, za pośrednictwem którego złożono 

ZLECENIE, albo w dowolnym punkcie sprzedaży tych produktów, w przypadku złożenia 

ZLECENIA bezpośrednio w STYROBUD. 

6. Cena PROJEKTU dotyczącego powierzchni większej niż 600 m2 jest ustalana indywidualnie 

w uzgodnieniu ze STYROBUD. 

7. STYROBUD przyjmuje ZLECENIA na wykonanie PROJEKTÓW nawierzchni wykonanych z 

produktów STYROBUD. 

8. W ramach cen PROJEKTÓW: PROJEKTU STANDARD+ oraz PROJEKTU PREMIUM 3D+, 

wskazanych w pkt 4 ppkt b i d Zamawiającemu przysługuje jedna wizyta Projektanta pod 

adresem inwestycji w celu dokonania uzgodnień. Każda kolejna wizyta Projektanta STYROBUD 

pod adresem inwestycji jest odpłatna, a cena takiej wizyty jest indywidualnie ustalana przez 

Projektanta. 

9. Zamawiający może zrezygnować z wykonania PROJEKTU, bez podania przyczyny oraz bez 

ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w terminie 7 dni od dnia przesłania prawidłowego 

ZLECENIA lub od pierwszego kontaktu z projektantem w formie wiadomości e-mail, w 

zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. 

10. STYROBUD może odmówić wykonania PROJEKTU i zrezygnować z wykonania ZLECENIA bez 

podawania przyczyny. Oświadczenie STYROBUD o rezygnacji z realizacji ZLECENIA powinno być 

złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w treści 

ZLECENIA. 

11. W przypadkach o których mowa w pkt 9 i pkt 10 kaucja z tytułu PROJEKTU wskazana w pkt 

4 podlega zwrotowi na rzecz Zamawiającego. 

12. W przypadku rezygnacji z realizacji ZLECENIA przez Zamawiającego po upływie terminu o 

którym mowa w pkt 9, opłata za PROJEKT ulega przepadkowi na rzecz STYROBUD. 

13. Termin wykonania PROJEKTU jest indywidualnie ustalany przez Projektanta STYROBUD 

przy uwzględnieniu propozycji ze strony Zamawiającego, jednak nie może być dłuższy niż 30 
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dni licząc od dnia dostarczenia kompletnych dokumentów lub informacji niezbędnych do 

wykonania PROJEKTU. 

14. Wraz z PROJEKTEM Zamawiający otrzymuje pełną specyfikację materiałową określającą 

przybliżony termin dostarczenia materiałów niezbędnych do realizacji PROJEKTU. 

15. W ramach wykonania PROJEKTU Projektant STYROBUD jest zobowiązany do wykonania 

koncepcji na podstawie dokumentów lub informacji w formie wiadomości e-mail 

przekazanych przez Zamawiającego, lub uzgodnionych z Projektantem w drodze wiadomości 

e-mail, a w szczególności w formie: 

a) rzutu/obrysu budynku wraz z wymiarami budynku, 

b) planu przestrzennego terenu działki wskazującego na ukształtowanie terenu, posadowienie 

budynków i przestrzeni zielonych, oraz wszelkich obiektów i elementów krajobrazu 

przyległych do przestrzeni inwestycji, 

c) oryginału lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych (mapa powykonawcza), którą 

można uzyskać we właściwym Urzędzie, lub dowolnego dokumentu zatwierdzonego przez 

Projektanta STYROBUD w formie wiadomości e-mail, 

d) zdjęć działki uwzględniających wszelkie zabudowania, rośliny oraz najbliższe otoczenie 

inwestycji. 

16. Zamawiający może nieodpłatnie zaproponować jedną zmianę w PROJEKCIE w terminie 14 

dni roboczych od dnia otrzymania PROJEKTU. Zgłoszenie zmian po wskazanym terminie, lub 

zgłoszenie drugiej lub każdej kolejnej zmiany jest odpłatne. 

17. Dla swej skuteczności zgłoszenie zmian przez Zamawiającego, wymaga oświadczenia 

złożonego w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres projekty@styrobudspj.pl . 

18. Brak zgłoszenia zmian, w terminie wskazanym w pkt 14 jest równoznaczne z akceptacją 

treści projektu przedstawionego Zamawiającemu przez Projektanta. 

19. STYROBUD nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub koszty wynikające 

z realizacji inwestycji niezgodnie z projektem. 

20. Cena zmian zgłaszanych po wskazanym terminie lub drugiej lub każdej następnej zmiany 

jest indywidualnie ustalana z Projektantem. 

21. Podpisując ZLECENIE Zamawiający oświadcza, że: 

a) Przekaże STYROBUD wszelkie dokumenty lub informacje niezbędne do wykonania 

PROJEKTU, 

b) Umożliwi wykonanie oględzin terenu inwestycji, w szczególności w celu wykonania 

pomiarów, rysunków, fotografii i oględzin w terenie przez przedstawicieli STYROBUD, 

c) Zapłaci cenę PROJEKTU u sprzedawcy kostki brukowej STYROBUD lub przelewem na 

rachunek bankowy nr 61 1160 2202 0000 0001 0740 6448, z tytułem przelewu: „opłata za 
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projekt/imię i nazwisko lub nazwa inwestora/adres inwestycji”, np. „kaucja/ imię i nazwisko/ 

nazwa Hurtowni/ miejsce inwestycji, adres”, 

d) Przekaże zamówienie i dowód zakupu produktów STYROBUD służących do wykonania 

nawierzchni objętej PROJEKTEM, w ciągu 90 dni licząc od dnia przesłania prawidłowo 

wypełnionego ZLECENIA. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od możliwości 

produkcyjnych, usługodawczych i logistycznych STYROBUD w danym momencie, 

e) Wyraża zgodę na wstęp przedstawiciela STYROBUD na teren działki po wykonaniu inwestycji 

zrealizowanej na podstawie PROJEKTU w celu weryfikacji zgodności PROJEKTU z inwestycją, 

f) Wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej inwestycji oraz na 

nieodpłatne wykorzystanie takich fotografii w celu reklamy i promocji usług i produktów 

STYROBUD. 

22. Od momentu złożenia ZLECENIA przedstawiciel STYROBUD może żądać od Zamawiającego 

wszelkich informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji PROJEKTU zgodnie z treścią 

ZLECENIA, natomiast Zamawiający zobowiązuje się przekazać te dokumenty lub informacje. 

23. W przypadku gdy brak możliwości wykonania PROJEKTU jest konsekwencją przekazania 

przez Zamawiającego błędnych informacji lub dokumentów STYROBUD jest zobowiązany do 

wezwania Zamawiającego do uzupełnienia tych dokumentów lub informacji w terminie 7 dni 

od dnia wysłania takiego wezwania w formie wiadomości e-mail na adres służący do realizacji 

ZLECENIA. 

24. W przypadku braku uzupełnienia dokumentów lub informacji o których mowa w pkt 20, 

kaucja zapłacona STYROBUD tytułem wykonania PROJEKTU, na podstawie pkt 4, ulega 

przepadkowi na rzecz STYROBUD. 

25. W ramach wykonania ZLECENIA Zamawiający otrzyma od Projektanta STYRODUD jeden 

egzemplarz PROJEKTU wyłącznie na własny użytek. 

26. Od momentu złożenia ZLECENIA PROJEKT jest objęty prawem autorskim STYROBUD bez 

prawa do zwielokrotniania PROJEKTU przez Zamawiającego i udostępniania jego treści na 

rzecz osób trzecich. 

27. STYROBUD zastrzega dla siebie majątkowe prawa autorskie do treści PROJEKTU, chyba że 

Zamawiający i STYROBUD postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

oświadczenia. 

28. ZLECENIE nie obejmuje wykonania czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

inwestycji której dotyczy PROJEKT. 

29. Zamawiający podpisując niniejsze ZLECENIE oświadcza, że zapoznał się z treścią ZLECENIA 

i akceptuje treść ZLECENIA. 

30. Niniejsze opracowanie nie jest projektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego, 

a jedynie koncepcją. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich 

obowiązków publiczno-prawnych związanych z realizacją inwestycji objętej PROJEKTEM, w 

tym zgłoszeń, uzgodnień itp. Architekt (Projektant) krajobrazu wykonujący PROJEKT nie 
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posiada stosownych uprawnień do wykonania projektów w rozumieniu prawa budowlanego i 

nie jest zobligowany do udzielania porad dotyczących uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy, pozwoleń lub realizacji zgłoszeń itp. 

31. Administratorem danych osobowych, przekazanych w treści ZLECENIA, zwanym dalej 

„Administratorem”, jest STYROBUD B.T.K. Radomscy Spółka Jawna z siedzibą w Trzeboś, adres: 

ul. Górna nr 194, 36-050 Sokołów Małopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 

5170070048, Regon: 691768272, pod nr KRS 0000324575, reprezentowana przez każdego ze 

Wspólników samodzielnie: Bogdana Radomskiego, Tomasza Radomskiego, Krzysztofa 

Radomskiego. 

32. Złożenie podpisu pod niniejszym Zleceniem i oświadczeniem jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, oraz 

przez współpracowników Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b 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 osobowych), oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781), we wszelkich celach związanych z 

realizacją działalności gospodarczej przez Administratora, a w szczególności w celu realizacji 

niniejszego ZLECENIA. 

33. Podanie danych osobowych w treści ZLECENIE jest dobrowolne. Odmowa podania danych 

osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach wskazanych w pkt 32 

uniemożliwia przystąpienie do realizacji ZLECENIA. 

  


