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Regulamin  

Cennik wykonania projektu nawadniania terenów zielonych: 

 

Wykonany projekt składa się z następujących elementów składowych: 

1. Plan instalacji nawadniającej (elementów składowych instalacji tj. zraszacze, 
rury, przewody elektryczne , mikrozraszacze, linie kroplujące, rury, zawory, 
sterownik, czujnik itp. rozmieszczone są w skali na  rysunku ). 

2. Niezbędne schematy przyłączeniowe. 

3. Kosztorys materiałów w ujęciu zbiorczym lub 
opcjonalnie w   rozbiciu na sekcje nawadniające, 

4. Informacje o projekcie wraz z opisem (parametry 
źródła wody, parametry sekcji nawadniających). 
 

Projekty wykonywane są za pomocą programu komputerowego Autocad. 
Zamawiający otrzymuje projekt w wersji elektronicznej w postaci plików PDF na 
podany adres mailowy oraz na życzenie w wersji papierowej (1 egzemplarz).  

Opłata za projekt podlega zwrotowi w przypadku zakupu kompletnej instalacji 
nawadniającej w terminie do 12 miesięcy od daty wystawienia faktury za projekt. 
Zwrot opłaty występuje w postaci rabatu na zakup materiałów. Podstawę zwrotu 
stanowi faktura zakupu projektu.  

 

Formaty projektu, w zależności od wielkości terenu: 
A3 (wym. arkusza 297 x 420 mm) 
A2 (wym. arkusza 420 x 594 mm) 

A1 (wym. arkusza 594 x 841 mm) (inne niż wymieniono w tabeli wielkości ogrodów) 

 
Dane do projektu:   
W celu wykonania projektu systemu nawadniającego Zleceniodawca zobowiązany jest 
wypełnić formularz, który zawierać będzie:  

 

Informacje o rodzaju i parametrach źródła wody tj.  

- ciśnienie źródła wody (jednostka: bar, atm.) 

Powierzchnia Cena projektu (netto) Czas wykonania 

do 1.000 m2 500 PLN do 5 dni 

1.000 – 3.000 m2 1000 PLN 5 – 10 dni 

powyżej 3.000 m2 Wycena indywidualna  
5 – 15 dni 
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- wydajność źródła wody (przepływ, jednostka: m³/h, l/h, l/m, l/s) 

 
Źródło wody oraz jego przyłącze (średnica rury):  
- sieć miejska 
- studnia głębinowa (parametry pompy), 

 
A także : 
- lokalizację sterownika (przyłącze prądowe 230 V/50 Hz ). 
- projekt nasadzenia roślinności z zaznaczonymi na planie roślinami.  
- dokładnie zwymiarowany plan działki w odpowiedniej skali  
 

Rekomendowanym formatem plan obiektu w wersji elektronicznej jest plik pdf lub jpg 
(w przypadku plików graficznych należy umieścić na rysunku wymiar pozwalający 
wyskalować rysunek). Projektowany system nawadniający będzie wykonywany na 
podstawie dostarczonego rysunku, a  jego dokładność będzie ściśle uzależniona od 
dokładności odwzorowania obiektu przeznaczonego do nawadniania. Podstawą 
wykonania projektu systemu są dane o parametrach źródła wody do nawodnienia 
podane przez Zleceniodawcę. W przypadku nieprawidłowych danych Wykonawca 
projektu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie systemu. W przypadku, 
gdy źródło wody nie zostało jeszcze określone (dotyczy np. obiektów ‘’koncepcyjnych’’ 
) przyjęcie parametrów źródła wody do nawodnienia  leży po stronie Zleceniodawcy.  

Warunki otrzymania projektu: 

1. Złożenie zlecenia wykonania projektu automatycznego systemu nawadniania 
zgodnie z wypełnionym formularzem (www.budmech-
nawadnianie.pl/projektowanie) 

2. Uiszczenie opłaty za projekt zgodnie z proformą otrzymaną drogą mailową.  

Uwagi: 

Przed przekazaniem danych do projektu Zleceniodawca winien upewnić się, że plan 
obiektu jest ostateczny, a parametry źródła wody określone są w sposób precyzyjny. 
Wszelkie zmiany danych do projektu, powstałe w trakcie wykonywania projektu lub 
po jego wykonaniu,  a powodujące konieczność zmiany rozwiązania projektowego 
wymagają dodatkowej opłaty nie podlegającej zwrotowi. 

  Projekty realizowane są wg kolejności zgłoszeń. O terminie rozpoczęcia projektu 
decyduje liczba zgłoszeń przyjętych do realizacji. Zleceniodawca zostanie 
poinformowany o przewidywanym terminie rozpoczęcia projektu i czasie jego 
wykonania. Warunkiem rozpoczęcia projektu jest otrzymanie ustalonej wpłaty od 
Zleceniodawcy. 
 


