
ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTÓW 
PROJEKT SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO W OGRODZIE PRZYDOMOWYM 

 

Dla klientów zainteresowanych zakupem w firmie TANAKE materiałów do instalacji systemu nawadniającego w przydomowym 
ogrodzie, oferujemy projekt systemu GRATIS! Klient wraz ze złożeniem zlecenia projektowego wpłaca jedynie kaucję, której wysokość 
uzależniona jest od powierzchni działki. Kaucja jest zwracana, jeśli materiał do wykonania zaprojektowanego systemu zostanie zakupiony w 
przeciągu roku od daty przekazania projektu. Kaucja jest zwracana w postaci dodatkowego rabatu na materiały. Projekt składa się z planu 
instalacji, niezbędnych schematów montażowych oraz zestawienia materiałów wraz z cenami. Oferta ta, skierowana jest np. do właścicieli 
ogrodów oraz firm instalacyjnych, którym nie zależy na formie graficznej projektu, a traktują go jedynie jako instrukcję montażu systemu. 
Projekty te traktowane są priorytetowo i wykonywane są w pierwszej kolejności. 

Projektanci opracowujący dokumentacje projektowe oraz wykonawcy, którzy wykonują inwestycję w której wymagany jest 
projekt systemu nawadniającego, a dokumentacja projektowa zawiera jedynie wytyczne do jego wykonania również mogą uzyskać u nas 
pomoc w wykonaniu projektu systemu nawadniającego.  

Projekty dużych ogrodów, a także terenów komercyjnych, osiedli mieszkaniowych, terenów publicznych wyceniane są indywidualnie. 
 

Dane do projektu 
W celu wykonania projektu systemu nawadniającego w ogrodzie przydomowym Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć: 

plan ogrodu, informacje o rodzaju i parametrach źródła wody do nawodnień, a także wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na 
wybór rozwiązania projektowego.  

Projektowany system nawadniający będzie wykonywany na dostarczonym planie ogrodu, a zatem jego dokładność będzie ściśle 
uzależniona od dokładności odwzorowania obszaru przeznaczonego do nawadniania. Plan powinien być wykonany w skali, z zachowaniem 
proporcji, z widocznymi kształtami trawników, rabat, nawierzchni utwardzonych, zaznaczonym miejscem przyłączenia do źródła wody oraz 
dwoma wymiarami pozwalającymi na wyskalowanie ogrodu. Plan może być dostarczony w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej  
w postaci plików graficznych (.bmp; .jpg; .png; .tif i inne), .pdf lub pliku CAD .dwg.  

Podobnie, podstawą wykonania projektu systemu są dane o parametrach źródła wody (ciśnienie i wydajność) 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. planowanej studni) przyjęcie parametrów źródła wody  
do nawodnień leży po stronie Zleceniodawcy. 
 
Elementy składowe projektu 
Projekt składa się z następujących elementów składowych: 

• plan instalacji nawadniającej (rozmieszczenie zraszaczy i linii kroplujących wg skali, pozostałe elementy, jak: rury, kable, zawory, 
na ile pozwala czytelność symboli w zastosowanej skali rysunku; Skala dobierana indywidualnie dla każdego projektu. 

• pomocniczy plan instalacji nawadniającej bez zasięgów zraszaczy z siatką (1m) 
• niezbędne schematy montażowe, 
• kosztorys zbiorczy materiałów  
• informacje o projekcie (parametry źródła wody, parametry sekcji nawadniających). 

Projekty wykonywane są za pomocą autorskiego programu komputerowego IRRIGARDEN lub AUTOCAD. Zamawiający otrzymuje projekt w 
wersji papierowej (1 egzemplarz) i w wersji elektronicznej w postaci plików PDF przesłanych na wskazany adres e-mail. 
Możliwa wysyłka projektu listem poleconym lub przesyłką kurierską oraz zamówienie drugiej kopii wydruku.  
 
KAUCJA 
Kaucja za wykonanie projektu ogrodu przydomowego wynosi: 

• działki o powierzchni do 1000 m2– 400 zł netto (492 zł brutto) 
• działki o powierzchni od 1000 do 2000 m2

 – 600 zł netto (738 zł brutto) 
• działki o powierzchni od 2000 m2

 – wycena indywidualna 
Kaucja za projekt podlega zwrotowi w przypadku zakupu materiałów o wartości min. 80% kompletnej zaprojektowanej instalacji 
nawadniającej w terminie do 12 miesięcy od daty przekazania projektu. Zwrot kaucji występuje w postaci rabatu na zakup materiałów. 
Podstawę zwrotu stanowi faktura zakupu projektu. W przypadku, gdy zakup materiałów rozłożony jest na etapy, zwrot kaucji za projekt 
następuje przy ostatnim zakupie materiałów o wartości przekraczającej wartość opłaty za projekt. Zakupione materiały nie wykazujące wad 
fabrycznych nie podlegają zwrotowi. 
 
Opłaty dodatkowe, 

• Przesyłka wydruków listem poleconym bezpłatnie. Przesyłka kurierska wydruków + 18 zł netto (22,14 zł brutto) 
• dodatkowa kopia wydruku projektu + 50 zł netto (61,50 zł brutto) 

Opłaty dodatkowe nie są zwracane wraz z kaucją podstawową po zakupie materiałów. 
 
Czas i warunki wykonania projektu 
Czas wykonania projektu wynosi: 

• działki o powierzchni do 1000 m2: 1 - 3 dni robocze 
• działki o powierzchni od 1000 do 2000 m2: 3 – 5 dni roboczych 
• działki o powierzchni od 2000 m2: oszacowanie indywidualne 

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 lub rezerwacji kolejności projektowej jest otrzymanie ustalonej wpłaty kaucji od Zleceniodawcy. 
 
Informacje dodatkowe 
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. Wartość opłaty 
wyceniana jest indywidualnie w oparciu o zakres niezbędnych zmian oraz niezbędnego nakładu pracy. 
 
Wpłata kaucji przez Zleceniodawcę jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji powyższego regulaminu oraz jest wyrażeniem zgody 
na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.   


