POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice
Tel. 32 782 60 07
www.polskaagencja.pl

REGULAMIN

I Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania i wykonania dzieła w postaci artykułu tematycznego sporządzanego
na zlecenie Zamawiającego, a wykonywanego i następnie publikowanego przez Wykonawcę na określonym
nośniku lub publikatorze (czasopismo, portal internetowy, audycja, telewizja itp. ).
2. Pod pojęciem Wykonawcy rozumie się Wojciecha Pomarańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą
Polska Agencja Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański z siedzibą w Katowicach, 40-094, przy ul. Juliusza
Słowackiego 13, NIP: 9691518803, a także Polską Agencję Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach, 40-094, przy ul. Juliusza Słowackiego 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, pod numerem KRS:
0000542986.
3. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi nie są skierowane do konsumentów.
4. Zamówienia składane są w formie pisemnej.
II Przedmiot umowy.
1. Zlecone dzieło polega na wykonaniu utworu - artykułu na zlecenie Zamawiającego, o określonym w zamówieniu
przedmiocie, treści, objętości i cenie, a następnie opublikowaniu go przez Wykonawcę na nośniku uzgodnionym
przez Strony.
2. Wykonawca dzieła może wprowadzić akcesoryjne usługi i rozszerzenia.
3. Dzieło wykonywane jest odpłatnie, w oparciu o uzgodnienia Stron ujęte w zamówieniu.
4. Wykonawca zapewnia, że przysługiwać mu będą prawa majątkowe autorskie do stworzonego dzieła, a także, że dzieło
ma charakter unikalny i nie było dotychczas za wiedzą i zgodą Wykonawcy publikowane na jakichkolwiek
nośnikach i w jakichkolwiek mediach.
III Obowiązki Stron.
1.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej bez podpisu.

2.

Zamawiający ma obowiązek współpracować z Wykonawcą przy wykonaniu dzieła, w szczególności udzielać mu
informacji wnioskowanych przez Wykonawcę koniecznych do stworzenia dzieła, udostępniać materiały, dokonywać
korekt dzieła. W przypadku braku współpracy Wykonawca, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do udzielenia
żądanych informacji, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego w.w. wezwania.
Zamawiającemu przysługuje prawo udostępniania otrzymanego dzieła, w tym jego publikowania w formie
drukowanej, zamieszczania na stronach internetowych oraz w innej formie, z obowiązkiem wskazania autora artykułu.
Zamawiającemu nie przysługuje prawo modyfikacji i wprowadzania zmian do dzieła. Zamawiającemu nie będą
przysługiwać jakiejkolwiek prawa autorskie do dzieła.

3.
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IV Koszty odzyskiwania należności.
1.

W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub innych należności w terminie określonym w fakturze VAT,
Wykonawca uprawniony jest do zlecenia podmiotowi trzeciemu windykacji należności.

2.

Wykonawcy przysługiwać będzie rekompensata za odzyskiwanie należności w wysokości określonej w art. 10 ust.
1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403),
a ponadto prawo zwrotu uzasadnionego kosztu odzyskiwania należności w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia
8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) w maksymalnej
wysokości 10% wartości brutto zamówienia. Prawo do dochodzenia w.w. kwot przysługuje Wykonawcy również
w przypadku braku wykonania dzieła z przyczyn dotyczących Zamawiającego (np. braku współpracy przy wykonaniu
dzieła).

3.

Kwoty określone powyżej przysługiwać będą Wykonawcy bez odrębnego wezwania i stają się wymagalne w dniu
Następnym po dniu nadejścia terminu wymagalności wynagrodzenia za wykonanie dzieła

4.

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Wykonawcy przysługiwać będzie, niezależnie
od kwot wskazanych powyżej, zwrot poniesionych kosztów procesu według norm przepisanych.
V Odstąpienie od umowy; wynagrodzenie.

1.

Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach uregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w oparciu
o przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

W przypadku, gdy Wykonawca odstępuje od umowy z uwagi na brak współpracy ze strony Zamawiającego (brak
udzielenia niezbędnych informacji), przysługuje mu prawo domagania się wynagrodzenia w pełnej wysokości
ustalonej w zamówieniu.

3.

Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, a strony wyłączają zastosowanie art.
644 Kodeksu cywilnego oraz pozostałych przepisów uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy, o ile
nie mają charakteru norm bezwzględnie obowiązujących.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania dzieła z uwagi na brak współpracy ze strony
Zamawiającego, w szczególności brak udzielania koniecznych informacji, Zamawiającemu nie przysługują
jakiekolwiek roszczenia względem Wykonawcy, w szczególności nie może on odstąpić od umowy. Zamawiający
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej wysokości.
Należności określone powyżej płatne będą w terminie wskazanym w fakturze VAT.
W umowie z Zamawiającym mogą zostać zamieszczone świadczenia promocyjne oferowane przez Wykonawcę.
Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją świadczeń promocyjnych do momentu uiszczenia
wynagrodzenia przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się moment zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym Wykonawcy.
Wykonawca może zwolnić Zamawiającego z obowiązku dopłaty za miejsce specjalne lub udzielić mu rabat na
świadczone usługi. Udzielone Zamawiającemu ulgi określone w zdaniu poprzednim, zostaną anulowane w razie
uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności wynagrodzenia w całości bądź w części, a Zamawiający
zobowiązany będzie do zapłaty pełnego wynagrodzenia (nie uwzględniającego udzielonych uprzednio ulg).

4.

5.
6.

7.

8.

Odstąpienie od umowy wywiera skutek jedynie na przyszłość, a postanowienia dotyczące zapłaty wynagrodzenia i
kosztów odzyskiwania należności pozostają dla Stron wiążące mimo odstąpienia.

VI Postanowienia końcowe.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542986, NIP 634-283-53-89

POLSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
1.

Złożenie zamówienia na wykonanie dzieła jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2.

Z chwilą jego akceptacji Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę,
podanych w procesie zawierania umowy.

3.

Wykonawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy,
zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług.

4.

Dane osobowe Zamawiającego mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym
właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom
trzecim wykonującym na zlecenie Wykonawcy czynności w ramach działań objętych niniejszym regulaminem.
W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności
Kodeksu cywilnego.

5.
6.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdy Zamawiający zostanie
poinformowany o nowej treści regulaminu poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
lub adres korespondencyjny przez Wykonawcę zestawienia dotychczasowej oraz nowej treści Regulaminu wraz
z zestawieniem zmian.
7. Informacja o zmianach zostanie przesłana w sposób wskazany w ust. 6 nie później niż na 14 dni kalendarzowych
przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu. W przypadku braku zgody Zamawiającego na nową treść Regulaminu
obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu zachowania powyższego terminu wystarczającym jest wysłanie
oświadczenia listem poleconym we wskazanym terminie.
8. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie
ma wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień regulaminu.
9. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie
takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2017 r.
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