
ROJEKTY-SZKICE SYSTEMÓW NAWODNIEŃ DO OGRODÓW I TERENÓW ZIELONYCH

Ogólne zasady wykonania projektów systemów nawodnień przez    MAK Krzysztof Kozłowski    95-002 Skotniki  ul. Zgierska 13  

§ 1.  W celu wykonania projektu systemu nawadniającego Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy wszelkie niezbędne do projektu systemu nawodnienia i
wymagane przez Wykonawcę dane, a w szczególności zobowiązany jest dostarczyć:

1. Plan obiektu w określonej skali, informacje o rodzaju i parametrach źródła wody do nawodnień.
2. Wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na wybór rozwiązania projektowego.

§ 2.  Zleceniodawca może dostarczyć plan obiektu w wersji papierowej (formaty A-4 i A3) lub w wersji elektronicznej, w postaci plików bmp, .jpg lub .tif (w przypadku
plików graficznych wymagane jest podanie wymiaru umożliwiającego wyskalowanie rysunku).

§ 3.  Projektowany system nawadniający będzie wykonywany na dostarczonym przez Zleceniodawcę planie obiektu, a zatem jego dokładność będzie ściśle uzależniona od
dokładności odwzorowania obiektu przeznaczonego do nawadniania w dostarczonym planie.

Projekt systemu nawodnienia zostanie wykonany przy uwzględnieniu danych podanych przez Zleceniodawcę, w szczególności parametrów źródła wody używanego do
nawodnień, tym samym prawidłowość funkcjonowania projektowanego systemu nawodnień będzie zależała od prawidłowości podanych przez Zleceniodawcę danych.

Zleceniodawca zobowiązany jest do podania następujących parametrów źródła wody:

Wydatek………………………..………………………..  ciśnienie …………………………..………………………...Przyłącze……………………………………….

W przypadku podania przez Zleceniodawcę nieprawidłowych danych Wykonawca projektu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie systemu. 

W sytuacji, gdy źródło wody nie zostało jeszcze określone (dotyczy np. obiektów projektowanych) określenie właściwych parametrów źródła wody do nawodnień leży po
stronie Zleceniodawcy.

§ 4.  Projekt systemu nawodnienia składa się z następujących elementów:

1. plan instalacji  nawadniającej  (rozmieszczenie  zraszaczy wg skali,  pozostałe  elementy,  jak:  rury,  kable,  zawory,  sterownik,  czujnik itp.  –  zaznaczane  są
schematycznie, przy czym ich lokalizacja i trasa przebiegu pokazana jest na tyle dokładnie na ile pozwala czytelność symboli w zastosowanej skali rysunku;
linie  kroplujące mogą być rozmieszczane wg skali,  jeżeli  nasadzenia  na  planie  obiektu pokazane są  indywidualnie,  w pozostałych przypadkach  obszar
przeznaczony do nawadniania liniami kroplującymi zaznaczany jest schematycznie), 

2. niezbędne schematy montażowe, 
3. kosztorys materiałów w ujęciu zbiorczym lub opcjonalnie w rozbiciu na sekcje nawadniające,
4. informacje o projekcie (parametry źródła wody, parametry sekcji nawadniających).

Plany wykonywane są za pomocą autorskiego programu komputerowego IRRIGARDEN oraz stanowią dzieło w rozumieniu prawa autorskiego.

Zleceniodawca otrzymuje projekt w wersji elektronicznej, w postaci plików PDF (na podany adres mailowy) oraz, na życzenie Zleceniodawcy, w wersji papierowej (1
egzemplarz).

§ 5.  Opłata za wykonanie szkicu do projektu systemu nawodnienia dla budownictwa jednorodzinnego wynosi:

 dla obiektów o powierzchni do 1000 m2  – wynosi 300 PLN netto (+ 23 % VAT) · / 369 PLN;
 dla obiektów o powierzchni powyżej 1000 do 3000 m2 –  wynosi 500 PLN netto (+ 23 % VAT) · / 615 PLN;
 dla obiektów o powierzchni powyżej 3000 m2 – wycena indywidualna;
 dla obiektów użyteczności publicznej - wycena indywidualna;
 UWAGA - Szkolenie i porady indywidualne w zakresie montażu systemu nawadniania - 150 PLN za każdą rozpoczętą godzinę instruktażu;
 Wszelkie zmiany danych i parametrów projektu, powstałe w trakcie wykonywania projektu lub po jego wykonaniu, a powodujące konieczność zmiany 

rozwiązania projektowego wymagają dodatkowej opłaty nie podlegającej zwrotowi.
 Opłata dodatkowa wyceniana jest indywidualnie  w oparciu o zakres zmian do projektu wynosi  min. 100 PLN .

W przypadku, gdy Zleceniodawca wymaga wyceny materiałów w rozbiciu na sekcje nawadniające opłata zwiększona jest o 25 % ceny podstawowej.

§ 6.  W przypadku zakupu u Wykonawcy, w terminie do 12 miesięcy od daty wystawienia faktury za projekt,  opłata uiszczona za projekt systemu nawodnienia
podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za wykonanie kompletnego projektu/szkicu systemu nawadniającego.

Zaliczenie  opłaty  uiszczonej  za  wykonanie  projektu  systemu nawodnienia  następuje  w postaci  przyznania  Zleceniodawcy stosownego  rabatu  na  zakup  materiałów
niezbędnych do wykonania instalacji. Podstawę przyznania rabatu stanowi okazanie przez Zleceniodawcę faktury/paragonu otrzymanego za zakup projektu. 

W przypadku, gdy zapłata za zakup materiałów zostanie rozłożona na raty, uwzględnienie rabatu naliczonego z tytułu wykonania projektu następuje przy rozliczeniu
ostatniej raty za zakup materiałów do wykonania instalacji, z zastrzeżeniem, że wartość raty za materiały będzie przekraczać wartość opłaty za projekt.

§ 7.  Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności, a zakupione materiały nie podlegają zwrotowi, jeżeli materiały te nie posiadają wad fabrycznych.

Warunkiem rozpoczęcia projektu jest otrzymanie ustalonej wpłaty od Zleceniodawcy.

Zleceniodawca zostanie poinformowany o przewidywanym terminie rozpoczęcia projektu i czasie jego wykonania. 

Projekty systemów nawodnień realizowane są wg kolejności zgłoszeń, zaś termin ich wykonania uzależniony jest od ilości zamówień przyjętych do realizacji. Duża ilość
zamówień może powodować przejściowe opóźnienia. 

Przed przekazaniem danych niezbędnych do wykonania projektu systemu nawodnienia Zleceniodawca winien upewnić się,  że dostarczony przez niego plan
obiektu jest ostateczny, a parametry źródła wody określone są w sposób precyzyjny.

Zamawiający

Imię ………………………………Nazwisko………………………………………...e-mail..........................................……....……..

Tel. kontaktowy………………………………………………………………Podpis…………………  


