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UMOWA ……… / 2022 
zawarta w dniu ……………………………………………………. 
pomiędzy:  

Stadniną Koni Michałów Spółka z o.o., 28-411 Michałów wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000031029, NIP 662-10-00-301, Regon 290464660, kapitał 
zakładowy w wysokości 4.732.500 zł, reprezentowaną przez:  
 
Monikę Słowik – p. o. Prezesa Zarządu  
 
który oświadcza, że jest uprawniony do reprezentowania wyżej wymienionej osoby prawnej, 
zwaną dalej „WŁAŚCICIELEM OGIERA”  
i 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
zam………………………………………………………………………….………………………………..... 
NIP………………….…………………………………………………………………………………………. 
dane kontaktowe………………………...…………………………………………………………………… 
e-mail:...………………………………………………………………………………………………………...  

zwanym dalej „NABYWCĄ”  
dotycząca: 

1) utrzymania i krycia klaczy, i/lub  
2) kupna sprzedaży stanówki nasieniem świeżym ogiera AJ AZZAM. 

 
§ 1  

Oświadczenie Nabywcy 
Nabywca oświadcza, że jest właścicielem klaczy:  

Nazwa………….…………………………………………………………………………………………..…..                       
Numer identyfikacyjny…………………………………..…………………...……………………………... 
Pochodzenie…………………...……………………………………………...………………………………. 
Maść…………………………………………………………………………….……………………………… 
Rok urodzenia……………..………………………………………………………………………….….…... 
Księga stadna………………...…………………………………………………………………...................... 

oraz że w sezonie rozrodczym 2022 jest uprawniony do decyzji o pokryciu w/w klaczy ogierem:  
 
Nazwa:  AJ AZZAM (DE) 
Pochodzenie: AJ Mardan – Ysadora / Marwan Al Shaqab 
Maść:   siwa 
Rok urodzenia: 2014 
Księga stadna: GASB 
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§ 2 
Płatności 

1. Nabywca zobowiązuje się wpłacić na konto właściciela ogiera opłatę za stanówkę klaczy      
nasieniem świeżym w wysokości 3.500 EURO netto + 8% VAT 

 
Opłata powyższa dokonana będzie przed przyjazdem klaczy do Stadniny Koni Michałów 
lub przed wysyłką nasienia świeżego.  

 
Numer konta:  
 EUR: SWIFT BNP PARIBAS (BIC): PPABPLPK PL 61 1600 1462 1841 5859 8000 0002  

 
2. Właściciel ogiera nie udziela gwarancji urodzenia żywego źrebięcia. W przypadku 

niezaźrebienia się klaczy:  
 Nabywca nie ma możliwości ubiegania się o zwrot płatności,  
 Nabywca nie ma możliwości ubiegania się o przeniesienie stanówki na lata 
następne. 

 
3. Nabywca odbierze nasienie osobiście lub pokryje wszelkie koszty wysyłki nasienia 

świeżego, w tym:  
 koszt pojemnika styropianowego do transportu nasienia świeżego – 70,00 PLN netto + 

23% VAT,  
 koszt pobranie i przygotowanie nasienia świeżego do wysyłki – 200 PLN netto + 8% 

VAT, płatne za każde pobranie. 
 koszty wysyłki – wg. taryfy Poczta Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej.  

 
4. W przypadku inseminacji klaczy w Stadninie Koni Michałów, Nabywca pokryje 

następujące koszty: 
 koszty pobytu klaczy w wysokości 40 PLN netto + 8% VAT za dzień,  
 koszty pobrania i przygotowania nasienia do inseminacji w wysokości 200 PLN netto + 

8% VAT.  
 koszty niezbędnych badań weterynaryjnych klaczy takich jak: badania kliniczne, 

ginekologiczne, laboratoryjne oraz leczenie, przygotowanie do rui, badania na źrebność 
nie są przedmiotem niniejszej umowy i będą rozliczane oddzielnie - przed odejściem 
klaczy z Michałowa - bezpośrednio z lekarzem wet. pracującym na zlecenie.  

 wszelkie koszty leczenia klaczy lub klaczy i źrebaka oraz koszty kucia. Właściciel ogiera 
zobowiązuje się rozliczać co miesiąc, a Nabywca zobowiązuje się dokonywać przelewu 
na konto Stadniny do 10 dnia następnego miesiąca, na podstawie otrzymanej faktury.  
 

5. W przypadku wyźrebienia się klaczy w Stadninie Koni Michałów Nabywca wpłaci 
kwotę 1000 PLN netto + 8% VAT za nadzór i opiekę nad klaczą i źrebięciem w czasie 
porodu.  
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§ 3 
Ubezpieczenie 

Nabywca na własny koszt ubezpieczy klacz lub klacz i źrebię w zakresie przez siebie ustalonym. 
W wypadku braku ubezpieczenia klacz lub klacz i źrebię będzie przebywać  
w Stadninie Koni Michałów na wyłączne ryzyko Nabywcy. Właściciel ogiera nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki losowe koni, kontuzje, nagłe zachorowania, upadki.  

 
§ 4 

Warunki inseminacji klaczy 
Właściciel ogiera jest odpowiedzialny za dokonanie inseminacji klaczy nasieniem świeżym, a 
Nabywca upoważnia właściciela ogiera do inseminacji klaczy na warunkach podanych poniżej:  

 
1) Nabywca dokona przywozu klaczy do Stadniny Koni Michałów na swój koszt i 

odpowiedzialność.  
2) Nabywca ustali z Właścicielem ogiera termin przywozu, z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem.  
3) Klaczy lub klaczy i źrebakowi towarzyszyć będzie paszport z aktualnymi szczepieniami  
     przeciwko grypie koni oraz Świadectwo weterynaryjne zawierające następujące informacje:  
     - czy klacz lub klacz i źrebak są zdrowe i nie wykazują objawów choroby zakaźnej  
     - czy klacz posiada właściwie rozwinięte narządy rozrodcze  
     - czy klacz jest źrebna  
     - czy narządy rozrodcze klaczy nie wykazują zmian chorobowych i klacz może być  
       pokryta/inseminowana.  
4) W czasie pobytu klaczy w Stadninie Koni Michałów Właściciel ogiera zapewni klaczy lub 

klaczy i źrebakowi właściwą opiekę, żywienie, opiekę weterynaryjną oraz podkuwacza, której 
koszty pokryje Właściciel klaczy, zgodnie z Fakturami VAT wystawionymi przez lekarza 
weterynarii oraz podkuwacza. 

5) Właściciel ogiera zadba o inseminację klaczy w pierwszej rui po przyjeździe do Stadniny nie 
wcześniej jednak niż dnia 10 lutego.  

6) Właściciel ogiera zapewni wykonanie zabiegu inseminacji klaczy przez osobę uprawnioną i 
potwierdzającą wykonanie zabiegu własnoręcznym podpisem.  .  

7) Właściciel ogiera zapewni sporządzenie niezbędnych dokumentów wymaganych przez 
     władze hodowlane.  
8) Właściciel ogiera niezwłocznie zawiadomi nabywcę telefonicznie (na numer telefonu   
      ………………….………….. ) lub mailowo (na adres e-mail ………………….…………..)  
      o wszelkich zachorowaniach klaczy lub klaczy i źrebaka oraz ewentualnych nieskutecznych  
      pokryciach pod warunkiem, że będzie możliwe nawiązanie kontaktu telefonicznego lub  
      mailowego z właścicielem klaczy.  
9) Nabywca odbierze klacz od właściciela ogiera po stwierdzeniu źrebności klaczy lub  
      w wypadku niezaźrebienia po zakończeniu sezonu rozpłodowego tj. 30 czerwca.  
10) Przed odebraniem klaczy Nabywca dokona zapłaty za postój klaczy oraz inne koszty powstałe 

w czasie postoju klaczy lub klaczy i źrebaka w Stadninie Koni Michałów. 



 

4 

 

§5  
Warunki wysyłki nasienia świeżego 

1) Nabywca zawiadomi telefonicznie pod numerem +48 (41) 356 54 05 lub mailowo na adres 
office@stadninamichalow.pl właściciela ogiera o koniecznym terminie wysyłki na co najmniej 
3 dni poprzedzające wysyłkę.  

2) Nabywca użyje otrzymane nasienie wyłącznie do zainseminowania klaczy zgłoszonej 
właścicielowi ogiera i będącej przedmiotem tej Umowy.  

3) Nabywca odpowiada za wykonanie zabiegu inseminacji przez osobę do tego uprawnioną  
i potwierdzającą wykonanie własnoręcznym podpisem.  

4) Nabywca zapewni właściwe warunki przechowywania otrzymanego nasienia.  
5) Właściciel ogiera właściwie przygotuje nasienie do wysyłki i zapewni właściwe oznakowanie 

pojemnika na nasienie.  
6) Właściciel ogiera dokona wysyłki nasienia za pomocą przewoźnika wskazanego przez nabywcę 

lub w razie nie wskazania takowego, dokona wyboru przewoźnika według swego 
doświadczenia i wiedzy.  

7) Właściciel ogiera nie odpowiada za opóźnienia w transporcie nasienia wynikłe z przyczyn 
niezależnych od siebie.  

§6  
Sprawy sporne 

1) Spory wynikłe z niniejszej Umowy rozwiązywane będą w miarę możliwości polubownie, za 
porozumieniem stron lub rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby właściciela ogiera. 
Wszelkie zmiany warunków niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności.  

2) Obie strony przeczytały niniejszą umowę, zrozumiały jej treść i podpisały dwa jednobrzmiące 
egzemplarze, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
Data         Data  

 
 

 
 

       Podpis Nabywcy           Podpis Właściciela ogiera  
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Klauzula informacyjna dla klientów oraz Współpracowników Handlowych 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), 
dalej zwane jako RODO , informuję, iż: 

1)Administratorem Twoich  danych osobowych jest Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowie 28-
411 Michałów .2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji 
umowy , celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych , a także mogą być przetwarzane celem 
kierowania do Ciebie ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z 
przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią .  

3) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest :  
art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy, 
art. 6 ust.1 lit. C RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak 

rozliczenia finansowe, w tym podatkowe. 
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO , tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów , takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz 
ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych .  

4) Masz prawo  do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, 
prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) lub prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 
RODO), lub w przypadku uzyskania zgody dla przetwarzania danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie (art. 7 RODO).  
 
5) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych . Z 
pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy , jak również przez okres trwania 
wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych , a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – 
zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny ( 
Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01) 

7) Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za 
przetwarzanie Twoich danych . Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy , np. firmy prawnicze, 
informatyczne . 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany , ponieważ będziemy w pewnym 
stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych . 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy . 

9) Twoje dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

Michałów, dnia …………………………………….  

 

……………………………………………………     ….…………………………………………..   
(podpis dostawcy- nabywcy)            (podpis Administratora) 

          


