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Umowa o transport zwierząt nr ………/……………… 

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

 

Panem/Panią: ……………………………………………………………………….…………………..,  

zamieszkałym/łą: ………………………………………………………………………………..………., 

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria i numer: ………………………, wydanym przez: 

……………………………………….……………………………., PESEL: …………….……………., 

zwanym w dalszej części Zleceniodawcą, 

a 

Remigiuszem Czech indywidualnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą: Kennel Club Remigiusz Czech, z siedzibą w miejscowości Ciężków, przy ul. Platanowej 25, 

95-070 Ciężków, NIP: 9471473487, REGON: 471681305, 

zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą, 

zwanymi w dalszej części łącznie Stronami, 

o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest krajowy lub międzynarodowy komercyjny transport zwierząt 

wykonywany na podstawie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Transport obejmuje 

wyłącznie zwierzęta towarzyszące - psy. 

2. W ramach niniejszej Umowy, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania 

na rzecz Zleceniodawcy transportu zwierząt zgodnie z pisemną Specyfikacją warunków Umowy, 

przygotowaną według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy (Załącznik nr 1). 

3. Wszelkie załączniki, o których mowa w niniejszej Umowie stanowią integralną jej część.  

§ 2. Wymagania związane z transportem 

1. Do transportu zakwalifikowane mogą być tylko zwierzęta: 

a) zdrowe, zdolne do transportu z wyjątkiem zwierząt przewożonych do gabinetów i klinik 

weterynaryjnych na zlecenie lekarza weterynarii; 

b) w wieku min. 8 tygodni w przewozie krajowym oraz 15 tygodni w przewozie międzynarodowym, 

chyba że państwo dostarczenia zezwala inaczej; 

c) oznakowane poprzez chip lub tatuaż; 

d) zaszczepione przeciwko wściekliźnie (jeżeli ukończyło 12 tydzień życia), odrobaczone i 

odkleszczone najpóźniej 24 godziny i nie dalej niż 72 godziny przed transportem (odkleszczenie 

dotyczy miesięcy od kwietnia do października);  

e) czyste i przygotowane w należyty sposób do transportu; 

2. Przewożone zwierzęta powinny posiadać w trakcie transportu: 

a) książeczkę zdrowia- przy transporcie krajowym; 

b) paszport/ świadectwo zdrowia wydane przez uprawnionego Lekarza Weterynarii lub inne wymagane 

dokumenty weterynaryjne- przy transporcie międzynarodowym (uprawniające do wjazdu/wyjazdu 

do/z państwa członka Unii Europejskiej lub kraju trzeciego. 

3. Osobą odpowiedzialną za właściwe przygotowanie dokumentacji weterynaryjnej jest 

Zleceniodawca. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i braki w przygotowanej 

dokumentacji weterynaryjnej. 

§ 3. Warunki transportu 

1. Transport zwierząt odbywa się: 

a) w przystosowanych do tego pojazdach dostosowanych do wielkości przewożonych zwierząt; 

b) pod opieką, tj. zwierzętom w czasie transportu zapewniona jest woda, pożywienie oraz podstawowa 

opieka weterynaryjna. 

2. Trasa przejazdu dobierana jest tak, by podróż odbywała się możliwie jak najkrótszą drogą.   
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3. Zleceniobiorca uprawniony jest do zmiany trasy transportu w razie konieczności. 

4. O dacie i godzinie odbioru oraz dostarczenia zwierząt na miejsce docelowe Nadawca i Odbiorca 

zostaną poinformowani ustnie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną (za pośrednictwem 

wskazanych w Załączniku nr 1 danych kontaktowych) przez Zleceniobiorcę. O ewentualnych 

zmianach terminów Nadawca i Odbiorca zostaną niezwłocznie poinformowani w sposób wskazany 

w zdaniu poprzednim. 

5. Godzina dostarczenia zwierząt na miejsce docelowe nie jest gwarantowana przez Zleceniobiorcę, 

chyba że w Załączniku nr 1 Strony postanowiły inaczej.  

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonanie przez Zleceniobiorcę 

niniejszej Umowy, pozostaje ona w mocy, jednak obowiązki z niej wynikające zrealizowane zostaną 

po ustaniu siły wyższej. O niemożności wykonania Umowy z powodu siły wyższej oraz następnie  

możliwości jej wykonania (o dacie i godzinie odbioru i dostarczenia zwierząt) Nadawca i Odbiorca 

zostaną poinformowani w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

7. Zleceniobiorca nie ubezpiecza indywidualnie zwierząt na czas każdorazowego transportu, chyba że 

w Załączniku nr 1 Strony postanowiły inaczej.  

8. Kierowca lub Opiekun ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt do transportu jeżeli nie zostały 

zachowane wymagania określone w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy. 

§ 4. Obowiązki Zleceniodawcy 

1. Zleceniodawca niniejszym potwierdza spełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 1 niniejszej 

Umowy oraz posiadanie wymaganej dokumentacji weterynaryjnej określonej w § 2 ust. 2 niniejszej 

Umowy.  

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do obecności w miejscu odbioru i dostarczenia (miejsce docelowe) 

zwierząt w godzinach wskazanych przez Zleceniobiorcę lub wyznaczenia do wydania lub odbioru 

zwierząt inną osobę. Wyznaczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje przez wpisanie 

osoby Nadawcy lub Odbiorcy oraz jej danych kontaktowych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.  

3. Zleceniodawca upoważni pisemnie Zleceniobiorcę lub upoważnioną przez niego osobę do 

przekazania zwierząt, tj. odbioru lub dostarczenia do miejsca docelowego według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz przekaże pełną dokumentację weterynaryjną, 

o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, co potwierdzone zostanie pisemnie według wzoru 

Protokołu przekazania dokumentacji stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się również do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia w terminie i na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz współdziałania ze Zleceniobiorcą celem należytego 

wykonania niniejszej Umowy oraz mając na wzgląd dobrostan objętych transportem zwierząt. 

 § 5. obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy z najwyższą starannością, 

sumiennością oraz profesjonalizmem wymaganym przy wykonywaniu tego rodzaju usług, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia 

potrzebne do świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Zleceniobiorca obowiązany jest świadczyć usługi osobiście, z tym, że w razie niemożności 

świadczenia usług osobiście lub w razie potrzeby skorzystania z pomocy osób trzecich uprawniony 

jest on do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej. W takiej sytuacji Zleceniobiorca 

zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę o osobie, której powierzył wykonanie 

usługi objętej niniejszą Umową. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania osoby trzeciej, której powierzył wykonanie usługi w części lub całości jak za swoje 

własne działania lub zaniechania.  

§ 6. Wynagrodzenie i szczegóły płatności 

1. Zleceniodawca z tytułu świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy zobowiązany 

jest zapłacić na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości…………….. zł brutto  (słownie: 

………………………..……).  
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2. Wynagrodzenie płatne jest gotówką lub przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek 

bankowy przed przystąpieniem do wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę, tj. uznanie rachunku 

bankowego Zleceniodawcy nastąpi najpóźniej w dniu wykonania transportu. 

3.  Wynagrodzenie Zleceniobiorcy może ulec podwyższeniu jeżeli:  

a) w sposób niezależny od Zleceniobiorcy i niemożliwy dla niego do przewidzenia nastąpiły znaczące 

zmiany w opodatkowaniu lub innych obciążeniach publicznych, bądź w kosztach przewozu, frachtu 

i podobne; 

b) w trakcie wykonywania Umowy na życzenie Nadawcy lub Odbiorcy, dokonywano dodatkowych 

czynności, bądź wykonanie dodatkowych czynności okazało się konieczne w celu należytego 

wykonania Umowy; 

c) Zleceniodawca przed ustaleniem wynagrodzenia nie podał wszystkich istotnych okoliczności 

towarzyszących wykonywanej Umowie; 

d) czas wykonania Umowy uległ znacznemu wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie 

Zleceniobiorcy.  

4. Zleceniodawca jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę w 

przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej Umowy. 

§ 7. Obowiązywanie Umowy 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy:  

a) w terminie do 14 dni przed datą wykonania Umowy- bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; 

b) w terminie od 14- 7 dni przed datą wykonania Umowy- Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty 

na rzecz Zleceniobiorcy 50% wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy; 

c) w terminie 6-0 dni przed datą wykonania Umowy- Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na 

rzecz Zleceniobiorcy 100% wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy; 

2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w przypadku niemożności jej 

wykonania z przyczyn nieleżących po jego stronie. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, 

jeżeli Zleceniodawca uiścił na rzecz Zleceniobiorcy określone w § 6 niniejszej Umowy wynagrodze-

nie, podlega ono zwrotowi. 

3. Oświadczenie woli zawierające wypowiedzenie niniejszej Umowy może być złożone drogą elektro-

niczną lu pisemnie. 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, 

w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o Ochronie Zwierząt oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zlecenioiorcy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- Specyfikacja warunków Umowy; 

2. Załącznik nr 2- Upoważnienie do przekazania zwierząt; 

3. Załącznik nr 3- Protokół przekazania dokumentacji. 

 

podpis Zleceniodawcy      podpis Zleceniobiorcy 

……………………………      ……………………………… 


