Ląd, dn. ……………………. r.

UMOWA ZLECENIA PRAC OGRODNICZYCH - ABONAMENT
zawarta pomiędzy:
……………………………………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………………………………..
(adres zamieszkania)

……………………………………………………..
(nr telefonu kontaktowego, adres e-mail)

zwanym dalej Zleceniodawcą, a:
PUH Janusz Orchowski,
62 – 405 Ląd 40,
NIP 667-155-41-31, Regon 301806240
www.naturaprojekt.pl
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na stałej
opiece nad ogrodem zlokalizowanym w miejscu zamieszkania Zleceniodawcy. Zakres prac
objęty niniejszą umową obejmuje:
◦ prace porządkowe w ogrodzie,
◦ kontrola stanu zdrowia roślin (występowania chorób i szkodników),
◦ prewencyjne i interwencyjne zabiegi ochrony roślin,
◦ cięcia pielęgnacyjne, formujące i sanitarne roślin,
◦ prace pielęgnacyjne trawników (wertykulacja, areacja) z wyłączeniem koszenia
trawników,
◦ nawożenie roślin,
◦ dozór oraz sezonowa konserwacja systemu automatycznego nawadniania,
◦ ………………………………………………………………………………………….
◦ ………………………………………………………………………………………….
2. Ustala się minimalnie jedną wizytę Zleceniobiorcy w miesiącu kalendarzowym na terenie
ogrodu w sezonie, tj. od marca do listopada włącznie (miesiące zimowe grudzień, styczeń i
luty wyłączone są z okresu obowiązywania niniejszej umowy). Termin i czas wizyt i
wykonywanych prac Zleceniobiorca wyznacza samodzielnie z uwzględnieniem potrzeb,
warunków pogodowych i innych okoliczności.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować telefonicznie Zleceniodawcę o planowanym
terminie i godzinie wizyty najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zleceniobiorca
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zobowiązuje się jednocześnie umożliwić dostęp Zleceniobiorcy do miejsca prowadzenia
prac – ogrodu w tym terminie.
4. Tytułem wynagrodzenia za wykonane prace Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę w
wysokości ………………… zł brutto, płatną przelewem w terminie 7 dni na podstawie
rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę i przesłaną pocztą e-mail na wskazany przez
Zleceniodawcę adres e-mail, na koniec każdego miesiąca trwania umowy w okresie od
marca do listopada włącznie.
5. Kwota wynagrodzenia wskazana w pkt. 4 jest stała niezależnie od ilości i czasu prac
wykonanych przez Zleceniobiorcę.
6. Kwota wynagrodzenia wskazana w pkt. 4 nie obejmuje kosztów materiałów
wykorzystanych przez Zleceniobiorcę podczas realizacji niniejszej umowy w tym w
szczególności kosztów: nawozów, środków ochrony roślin, nasion, materiałów
ściółkujących i innych. Koszty te w przypadku ich wystąpienia zostaną doliczone do kwota
wynagrodzenia wskazanej w pkt. 4 jako odrębna pozycja wraz z załączeniem specyfikacji
określającej ich dokładny rodzaj i ilość.
7. Zakres usług objętych niniejsza umową nie obejmuje prac związanych ze zmianą
zagospodarowania ogrodu lub wynikających z działania zewnętrznych czynników na
wystąpienie których Zleceniobiorca nie miał wpływu, a w szczególności
◦ prac naprawczych związanych z działaniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych
(ulewy, silne wiatry),
◦ prac naprawczych związanych z działaniem innych czynników, np. zwierzęta domowe
(psy, koty).
8. Umowę zawiera się bezterminowo z jednomiesięcznym okresem jej wypowiedzenia.
9. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
innych obowiązujących aktów prawnych.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………………

…………………………………………

(podpis Zleceniodawcy)

(podpis Zleceniobiorcy)
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