
 

UMOWA …/PK/2020 

na pensjonat i przygotowanie ogiera  

do kwalifikacji do polowej próby zaprzęgowej oraz polowy trening zaprzęgowy  

 

zawarta w dniu ……………… r., w Wałbrzychu pomiędzy: 

 

 

Ośrodkiem Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230, Plac Kościelny 1 (NIP 

887-00-10-989, REGON 890234088), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000075325 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX 

Wydział Gospodarczy we Wrocławiu, kapitał zakładowy 47.095.000,00 PLN zwanym dalej 

Ośrodkiem – reprezentowanym przez: Mgr inż. Wiktora Karola – Prezesa Zarządu 

 

a  

…………………….. 

zamieszkałym w …………………………………………….. 

adres do korespondencji:   …………………………………………….. 

legitymującą/cym się dowodem osobistym nr …………………………………………….. 

PESEL: …………………………………………….. 

zwanym dalej Właścicielem. 

 

§ 1. 

Ośrodek przyjmuje na warunkach określonych w umowie na utrzymanie i przygotowanie do 

polowej próby zaprzęgowej oraz polowy trening zaprzęgowy ogiery stanowiące własność 

wymienionego wyżej Właściciela w liczbie …… szt.  
1. ……………………………………………..…………………………………………….. 
2. …………………………………………….. 

 (płeć, nazwa, maść, rasa, rok urodzenia, numer paszportu urzędowego konia) 

 

1.   Właściciel zobowiązany jest do: 

a. uzgodnienia z Ośrodkiem terminu wprowadzenia i ewentualnego odebrania ogiera,  

b. przekazania Ośrodkowi w dniu wprowadzenia ogiera na teren Stada Ogierów Książ 

urzędowego lub sportowego paszportu konia. 

2.  Właściciel zobowiązany jest do wprowadzenia na teren Stada Ogierów Książ ogiera 

     wolnego od chorób zakaźnych, klinicznie zdrowego, odrobaczonego, zaszczepionego 

     przeciw grypie oraz z pełnymi szczepieniami przeciw tężcowi, czego dowodem są 

     aktualne wpisy do paszportu ogiera, potwierdzone przez lekarza weterynarii. 

 

§ 2. 

1. Ośrodek w okresie trwania umowy zobowiązuje się do zapewnienia 

ogierowi/ogierom: 

a) boksu wraz ze ściółką wg obowiązujących norm, 

b) paszy wg obowiązujących norm, 

c) obsługi stajennej, 

d) treningu w zaprzęgu jednokonnym zgodnie z programem hodowli koni rasy śląskiej   

2.  Zatwierdzone przez Zarząd Spółki normy paszy i ściółki stanowią załącznik nr 2 do 

      niniejszej umowy.  

3.  Ośrodkowi przysługuje prawo zmiany boksów lub stajni, w której przebywa koń/konie. 

4.  Przygotowanie do prezentacji i prezentacja ogiera w ręku przed komisją należy do 



     właściciela ogiera. 

5.  W przypadku gdy zachowanie ogiera odbiega od normy, bądź ujawnią się wady/narowy 

uniemożliwiające jego trening, Ośrodek ma prawo w ciągu 18 dni po przyjęciu wycofać 

ogiera z treningu. 

 

§ 3. 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy w przedmiocie określonym w § 2 umowy Właściciel 

zapłaci Ośrodkowi wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000 zł brutto za każdego 

przekazanego konia, płatne co miesiąc z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie 

wystawionej faktury VAT.  

2. Jeśli umowa zawarta jest na okres krótszy niż 1 miesiąc, zapłata następuje po zakończeniu 

umowy przy wydaniu konia. 

3. Za opóźnienie w zapłacie Właściciel zobowiązany będzie do zapłaty odsetek określonych 

w art. 481 §2
1
 kodeksu cywilnego lub odsetek za opóźnienie w zapłacie w transakcjach 

handlowych, zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych 

§ 4. 

1. Usługi kowalskie w zakresie pielęgnacji i kucia kopyt Właściciel wykonuje własnym 

staraniem i na własny koszt. Wszelkie koszty związanie z zawodami, pokazami itp. w 

całości pokrywa Właściciel.  

2. Właściciel wyraża zgodę na: 

a) prowadzenie opieki weterynaryjnej dotyczącej konia wymienionego w § 1 przez 

lekarzy obsługujących Stado Ogierów Książ lub wskazania lekarza, któremu zależy 

zgłosić kontuzję lub chorobę konia, w przypadku własnej nieobecności,  

b) podejmowanie przez lekarzy weterynarii obsługujących Stado Ogierów Książ decyzji 

w przypadku pilnej konieczności leczenia koni na terenie Stada i poza nim, jeśli lekarz 

wskazany przez Właściciela jest niedostępny. 

3. Rozliczenie z lekarzem weterynarii obciąża Właściciela konia indywidualnie. Koszty 

ewentualnie wyłożone tymczasowo przez Ośrodek Właściciel zwróci na rzecz Ośrodka. 

§ 5. 

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa 

w §3 Umowy jednostronnym oświadczeniem złożonym na piśmie z jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem. 

2. W przypadku złożenia oświadczenia przez Właściciela o odmowie przyjęcia nowej stawki 

wynagrodzenia umowa wygasa z ostatnim dniem obowiązywania starej stawki 

wynagrodzenia z tytułu usług objętych niniejszą umową.  

§ 6. 

W przypadku, gdy Właściciel wypowie lub rozwiąże umowę przed upływem okresu, na który 

została zawarta, z przyczyn leżących po jego stronie, zobowiązany jest się do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających z umowy i zapłaty kary umownej w wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia. 

 § 7. 

1. Jeżeli Właściciel dopuszcza się opóźnienia z zapłatą należności wynikających z umowy za 

dowolne dwa pełne okresy płatności, Ośrodek może wypowiedzieć niniejszą umowę bez 

zachowania terminu wypowiedzenia. 

2. W przypadku uiszczenia przez Właściciela zaległych należności z tytułu niniejszej umowy, 

Ośrodek przeznaczy wpłacone kwoty w pierwszej kolejności na poczet należności 

ubocznych (tj. odsetek za opóźnienie), natomiast w dalszej kolejności na poczet należności 

głównej (tj. z tytułu utrzymania konia), poczynając od świadczeń najdawniej 

wymagalnych.  



§ 8 

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia zawarcia na czas …………………….. 

2. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie w drodze porozumienia stron pod 

warunkiem uregulowania przez Właściciela wobec Ośrodka wszystkich zobowiązań.  

§ 9 

1. Po wygaśnięciu umowy lub jej wcześniejszym rozwiązaniu Właściciel odbierze na swój 

koszt konia przygotowanego przez Ośrodek do wydania. Na okoliczność zwrotu konia 

strony sporządzą protokół, który stwierdzać będzie także nazwę, maść, płeć, rasę, rok 

urodzenia, określenie hodowcy, numer paszportu urzędowego konia, stan zdrowia konia w 

chwili wydania. 

2. Ośrodek może odmówić wydania konia w przypadku nieuregulowania przez Właściciela 

wszystkich zobowiązań wobec Ośrodka. 

§ 10 

1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez konia w czasie jego 

użytkowania przez Właściciela, bądź osoby przez niego upoważnione.  

2. Koń będzie przebywać na terenie Stada Ogierów Książ na ryzyko Właściciela. Ośrodek nie 

ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub śmierć konia z przyczyn niezawinionych 

podczas pobytu na terenie Stada Ogierów Książ, ani też nie ubezpiecza go od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 13 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ośrodka. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Właściciela i dwa 

dla Ośrodka. 

 

 Właściciel:        Ośrodek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Protokół nr …/PK/2020 do umowy z dnia 

……………………….. 

 

w sprawie powierzenia konia Ośrodkowi na terenie Stada Ogierów Książ 

 

 

Ośrodek przyjmuje z dniem ……………………………. na utrzymanie następujące konie: 

 

Lp.  Nazwa  płeć   rok ur.   Maść   wartość w PLN  

 

1.      ………….. ……… ……… ……….. ………………… 

 

 

Ośrodek potwierdza, że ww. konie są/ nie są* w dobrym stanie kondycyjnym i zdrowotnym  

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

  

 

 

Właściciel       Ośrodek  

 

………………………………….    …………………………………… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Protokół nr …/PK/2020 do umowy z dnia 

………………… 

 

w sprawie wydania konia Właścicielowi z terenu Ośrodka Hodowli Zarodowej  

w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o. – Stada Ogierów Książ 

 

 

Ośrodek wydaje z dniem …….............. 2020r. a Właściciel przejmuje konie: 

 

Lp.  Nazwa  płeć   rok ur.   Maść   wartość w PLN  

 

1.      

 

 

 

Właściciel potwierdza, że ww. koń jest/nie jest* w dobrym stanie kondycyjnym i zdrowotnym  

 

*niepotrzebne skreślić  

  

 

 

Właściciel       Ośrodek  

 

………………………………….    …………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


