Warszawa, dnia 23.11.2018 r.

Zaproszenie
Polskiego Związku Hodowców Koni
do składania ofert na prowadzenie zakładów treningowych o kierunku
wierzchowym i zaprzęgowym dla ogierów i klaczy ras szlachetnych w 2019
roku.
I.
1.
2.
3.

4.
5.

II.

Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia przetargu.
Wykonawca zostanie wybrany na zasadach konkurencji zgodnie z przepisami art. 701705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia
zobowiązani są oni przedstawić umowę konsorcjum i ustanowić w niej Lidera, który
będzie uprawniony do reprezentowania ich w całym postępowaniu z zawarciem umowy
włącznie.
Przetarg może być z ważnych przyczyn w każdym czasie odwołany lub jego warunki
mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Z tytułu odwołania przetargu lub zmiany jego warunków Wykonawcom nie przysługują
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
Zamawiający.

Zamawiającym jest Polski Związek Hodowców Koni z siedzibą ul. Koszykowa 60/62 lok. 16,
00-673 Warszawa tel. (22) 628 03 61; fax. (22) 628-68-79, adres poczty elektronicznej:
hodowla@pzhk.pl, adres strony internetowej: www.pzhk.pl.
III.
1.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu następujących zakładów
treningowych dla ogierów i klaczy ras szlachetnych, zakończonych próbą dzielności:
1)
60-dniowy trening wierzchowy klaczy ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń
szlachetny półkrwi oraz ras zagranicznych (5-6 naborów w roku w kraju,
przewidywana liczba klaczy/nabór 12 – 18 szt.);
2)
60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń
szlachetny półkrwi, śląskiej oraz ras zagranicznych (1-2 nabory w roku w kraju,
przewidywana liczba klaczy/nabór 12 – 18 szt.);
3)
60-dniowy trening zaprzęgowy ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras: małopolskiej,
wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi oraz ras zagranicznych (1 nabór w roku,
przewidywana liczba ogierów 20-30 szt.);
4)
60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy rasy śląskiej (2 nabory w roku, przewidywana
liczba klaczy/nabór 15-24 szt.).
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2.
3.

IV.

Wykonawca może złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub poszczególne jego
części.
Szczegółowe obowiązki wykonawcy oraz warunki realizacji przedmiotu umowy określa
projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia oraz „Warunki jakie
musi spełnić zakład treningowy o kierunku wierzchowym/zaprzęgowym”.
Warunki formalne, jakie muszą spełnić Wykonawcy.

1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym oraz posiadają uprawnienia
do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. Warunek
ten będzie przez wykonawcę spełniony, gdy z załączonego do oferty odpisu
właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert wynikać będzie, że jest uprawniony do prowadzenia działalności
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunek
ten będzie przez wykonawcę spełniony, gdy oświadczy, że:
a) nie zalega z uiszczaniem podatków;
b) nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne;
c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie
przez wykonawcę spełniony, gdy wykaże, że:
 prowadzi działalność w zakresie przeprowadzania stacjonarnych treningów
wierzchowych/zaprzęgowych oraz posiada wykwalifikowanych trenera i
ujeżdżaczy/powożących do prowadzenia treningów. Warunek ten będzie
przez wykonawcę spełniony, gdy oświadczy, że prowadzi działalność w tym
zakresie oraz wykaże ilu posiada ujeżdżaczy/powożących, z podaniem ich
doświadczenia,
 posiada infrastrukturę w postaci stajni oraz terenu do zorganizowania
treningów. Warunek ten będzie przez wykonawcę spełniony, gdy przedstawi
wykaz posiadanej infrastruktury wraz z jej szczegółowym opisem,
 posiada lub zobowiąże się do ubezpieczenia działalności związanej z
prowadzeniem zakładu treningowego od odpowiedzialności cywilnej na kwotę
nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Warunek ten
będzie przez wykonawcę spełniony, gdy przedstawi kopię polisy lub złoży
oświadczenie o zobowiązaniu się do ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą
niż 100.000,00 zł.

2.

Ocena spełnienia warunków określonych dla Wykonawców zostanie dokonana
na podstawie analizy złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń,
przy zastosowaniu kryterium „spełnia”/„nie spełnia”. Wykonawca spełniający warunki
otrzyma ocenę „spełnia” natomiast wykonawca nie spełniający warunków otrzyma
ocenę „nie spełnia”.
Wykonawca, który nie spełnia warunków określonych niniejszym zaproszeniem zostanie
wykluczony z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Ofertę
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wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
V.

Wymagane dokumenty.
1. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów oraz oświadczeń:
1) oferty w oryginale wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia, którą należy odebrać w Sekretariacie Polskiego Związku Hodowców
Koni w Warszawie ul. Koszykowa 60/62 lok. 16, od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 – 16:00. Na pisemną prośbę skierowaną do Zamawiającego na
adres: zuchowska@pzhk.pl lub poprzez fax na nr (22) 628-68-79, istnieje możliwość
przesłania wzoru oferty wraz z załącznikami faksem lub drogą elektroniczną,
2) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania ofert,
3) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
4) oświadczenie oraz wykaz trenera i ujeżdżaczy/powożących, z podaniem ich
doświadczenia, o którym mowa w pkt IV pkt. 1 ppkt. 2 lit. c,
5) wykaz posiadanej infrastruktury wraz z jej opisem, o którym mowa w pkt IV pkt. 1
ppkt. 2 lit. c,
6) kopia polisy lub pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do ubezpieczenia OC na
kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu, o których mowa
powyżej, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Oferta oraz wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli prawo do reprezentacji i podpisywania dokumentów w przetargu nie wynika z
dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną ze zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.

VI.

Miejsce i termin składania ofert.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
VII.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy przesłać listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć na adres: Polski Związek Hodowców Koni ul.
Koszykowa 60/62 lok. 16, 00-673 Warszawa.
Koperta musi być opatrzona opisem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA ZAKŁADY
TRENINGOWE”.
Ostateczny termin składania ofert upływa: 10 grudnia 2018 roku o godz. 13:00.
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynęła do siedziby Polskiego Związku
Hodowców Koni w terminie do 10 grudnia 2018 roku o godz. 13:00.
Oferty złożone po terminie tj. po godz. 13:00 dnia 10 grudnia 2018 r. zostaną zwrócone
Oferentowi bez otwierania kopert.
Termin związania ofertą do czasu podpisania umowy.
Udzielanie wyjaśnień dotyczących oferty i przedmiotu zamówienia.
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VIII.

Pisemne zapytania dotyczące niniejszego postępowania przetargowego są przyjmowane w
siedzibie PZHK, nie później jednak niż 5 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedź
zostanie udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed terminem składania
ofert.
Dopuszcza się możliwość zadania pytania i udzielenia odpowiedzi drogą e-mailową lub
faksem.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Kamila Żuchowska – pracownik Biura PZHK, tel.
(22) 628-03-61, 629-95-31, e-mail: zuchowska@pzhk.pl
Otwarcie ofert i wybór oferty.

1.
2.

Oferty zostaną otwarte w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 14:00.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1)
cena za trening,
2)
umiejętności i doświadczenie kadry ujeżdżaczy/powożących oraz trenera zakładu
treningowego w treningu młodych koni,
3)
warunki infrastrukturalne do prowadzenia treningów (hala, podłoże, stajnie, sprzęt
jeździecki),
4)
lokalizacja (położenie geograficzne) obiektu.

2.

Przed wyborem ofert Zamawiający może przeprowadzić lustrację obiektu – zakładu
treningowego i dokonać oceny umiejętności praktycznych ujeżdżaczy/powożących.
Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi
pisemnie lub drogą e-mailową Oferenta/Oferentów o wyborze jego/ich ofert/y
Zamawiający ma prawo nie wybrać żadnego Oferenta bez podawania przyczyn.

3.
4.
IX.
1.
2.

Zmiana warunków udziału w przetargu oraz odstąpienie od przetargu.
Zamawiający może dokonać zmian lub odwołać warunki udziału w postępowaniu
przed upływem terminu do składania ofert.
Postępowanie może być unieważnione w całości lub w części przez Zamawiającego
bez podania przyczyn.
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Załącznik nr 1
do Zaproszenia do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia 23.11.2018 r.

Wzór
............................................., dnia...................................
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(nazwa i adres wykonawcy)

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok. 16
00-673 Warszawa
OFERTA
1.

W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23.11.2018 roku na prowadzenie zakładów
treningowych dla ogierów i klaczy ras szlachetnych, oferujemy wykonanie następujących
zakładów treningowych:
1) ……………………………………………………………………………………………. za cenę brutto/konia
………………………… w tym podatek VAT: ………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………….
…………………………w tym podatek VAT:………………………………….

za

cenę

brutto/konia

3) …………………………………………………………………………………………….
………………………… w tym podatek VAT:…………………………………

za

cenę

brutto/konia

2. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki udziału w przetargu określone w zaproszeniu
do składania ofert i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Ponadto oświadczamy,
iż zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy jej treść.
3. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
(Wykonawca winien wymienić wszystkie dokumenty, które dołączył do niniejszej oferty)
(1)......................................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................................
(4) .....................................................................................................................................................

.............................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 2
do Zaproszenia do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia 23.11.2018 r.

..........................................., dnia...................................
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(nazwa i adres wykonawcy)

Polski Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok. 16
00-673 Warszawa
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż:
1) posiadamy uprawnienia do wykonania działalności objętej zakresem zamówienia,
2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
3) nie zalegamy z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne.

............................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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Załącznik nr 3
do Zaproszenia do złożenia oferty w
trybie przetargu nieograniczonego
z dnia 23.11.2018 r.

UMOWA
Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy
Polskim Związkiem Hodowców Koni z siedzibą przy: ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00-673
Warszawa o numerze NIP: 525-10-52-043 wpisaną do KRS nr 0000162222,
reprezentowanym przez:
1) ………………………………….
2) …………………………………., zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ……………….. o numerze NIP: …………… wpisanym do KRS/ewidencji działalności
gospodarczej ……………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………….. zwanym dalej Zakładem Treningowym
§ 1.

Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej w
zakresie oceny koni na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19
czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do
wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej
zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787 z późn. zm.).
§ 2.

1. Zakład Treningowy oświadcza, że spełnia warunki:
1) do przeprowadzania stacjonarnych prób wierzchowych/zaprzęgowych, zwanych dalej
60/100-dniowym treningiem, zgodnie z dokumentem „Warunki jakie powinien
spełniać Zakład Treningowy o kierunku wierzchowym/zaprzęgowym” stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
2) do właściwego utrzymywania koni podczas treningu zakończonego próbą dzielności
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010
r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków
zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 116, poz. 778).
2. Zakład Treningowy zobowiązuje się ponadto przeprowadzić 60/100-dniowy trening,
zakończony próbą dzielności i utrzymywać konie zgodnie z dokumentami „Program
studyjny 60/100-dniowego treningu wierzchowego/zaprzęgowego koni” oraz „Warunki
jakie powinien spełniać Zakład Treningowy o kierunku wierzchowym/zaprzęgowym”
stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy.
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3. Zakład Treningowy ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymaganych
warunków do przeprowadzania 60/100-dniowego treningu i próby dzielności, w tym
warunków bezpieczeństwa.
4. W wypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody związanej z 60/100-dniowym treningiem
zakończonym próbą dzielności koni, Zakład Treningowy jest adresatem ewentualnych
roszczeń poszkodowanych i jest zobowiązany do pokrycia strat.
5. Zakład Treningowy oświadcza, że dysponuje ubezpieczeniem OC na kwotę minimum
100.000,00 zł. na wypadek zaistnienia szkód, o których mowa w ust. 4 /............................,
nr polisy ........................../. Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
§ 3.
Celem 60/100-dniowego treningu koni jest określenie przez Zakład Treningowy poziomu
cech wierzchowych/zaprzęgowych niezbędnych do oceny wartości użytkowej koni, zgodnie z
„Programami hodowli koni ras małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi/
śląskiej” stanowiącymi załącznik nr 4 do umowy.
§ 4.
1. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania właścicielom koni zakwalifikowanych do
60/100-dniowego treningu, Zakładu Treningowego w ............................., jako właściwego
do przeprowadzenia w okresie .............................................. 60/100-dniowego treningu
wierzchowego/zaprzęgowego koni, zakończonego próbą dzielności. Wykaz
zakwalifikowanych koni, zawierający nazwy i numery identyfikacyjne ogierów/klaczy
wraz z danymi właścicieli stanowi załącznik nr 5 do umowy.
2. Zakład Treningowy zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pisemnej oceny koni
poddanych 60/100-dniowemu treningowi, w zakresie cech wymienionych w § 3,
podpisanej przez trenera prowadzącego 60/100-dniowy trening.
§ 5.
1. Strony ustalają, że cena 60/100-dniowego treningu, zakończonego próbą dzielności
wynosi .......................zł.,- brutto /słownie: ..................................................../.
2. Kwota ta będzie zapłacona w następujących terminach:
1) 30% wynagrodzenia za każdego zakwalifikowanego do treningu konia, zostanie
zapłacone w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. Faktura winna zostać wystawiona przez Zakład Treningowy w
dniu podpisania niniejszej umowy,
2) pozostałe 70% wynagrodzenia za każdego konia będącego w treningu zostanie
zapłacone przez Zamawiającego w terminie do 30 dni po zakończeniu treningu, na
podstawie faktury, nie wcześniej jednak niż 30 dni po opublikowaniu rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla
różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa na rok 2017.
W wypadku nie otrzymania przez Zamawiającego dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na częściowe sfinansowanie kosztów oceny wartości użytkowej koni,
Zakład Treningowy niniejszym wyraża zgodę na przejęcie długu przez zainteresowanych
właścicieli koni i oświadcza, że będzie dochodził pozostałej należności od Właścicieli koni
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poddanych 60/100-dniowemu (zgodnie z art. 519 Kodeksu Cywilnego), pod warunkiem
ujęcia tego punktu w umowie z właścicielami koni.
3. W wypadku gdy koń stanowi własność podmiotu będącego dużym przedsiębiorstwem w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014
r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach
wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1), podmiot ten jest zobowiązany
pokryć całość kosztów przeprowadzenia oceny wartości użytkowej konia (i), o którym
(ych) mowa w § 1, ust. 1 umowy pomiędzy PZHK a właścicielem konia (i) w wysokości
100% kosztów treningu – brutto /słownie: ........../
4. Brak podpisanego oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa w chwili podpisywania
niniejszej umowy jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody właściciela konia na pokrycie
całości kosztów treningu w wysokości 100% kosztów treningu.

§ 6.
1. Zakład Treningowy zapewnia trening i całkowite utrzymanie koni, tj.: wyżywienie,
obsługę, zgodne z zasadami określonymi w dokumencie „Warunki jakie powinien
spełniać Zakład Treningowy o kierunku wierzchowym/zaprzęgowym”.
2. Wszelkiego rodzaju konieczne zabiegi /leczenie/ weterynaryjne, ze szczepieniem,
pobieraniem krwi, odrobaczaniem, usuwaniem wilczych zębów oraz rozczyszczaniem i
podkuwaniem kopyt włącznie, wykonywane będą na koszt właściciela konia. Powyższe
zabiegi, jak również te ratujące życie konia, nie wymagają zgody właściciela.
3. W wypadku kosztów leczenia przekraczających kwotę 300 zł. wymagana jest zgoda
właściciela wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności.
4. Zakład Treningowy pokrywa koszty zabiegów lub leczenia weterynaryjnego, gdy
przyczyny ich wykonania leżą po stronie Zakładu Treningowego.
§ 7.
1. Jeżeli z powodu choroby konia lub innego zdarzenia, niezależnego od Zakładu
Treningowego, trening nie będzie mógł być kontynuowany, Zakład Treningowy
zawiadomi niezwłocznie pisemnie Zamawiającego i właściciela konia, który jest
zobowiązany do odbioru konia w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. W takiej
sytuacji Zakład Treningowy otrzyma zapłatę wyłącznie za faktyczny czas pobytu i treningu
konia. Opłata dzienna za trening i pobyt konia wynosi .....zł., a za sam pobyt ......... zł.
/75% kosztów treningu i pobytu/. Koszty pobytu konia w okresie od dnia wycofania z
treningu do dnia odebrania konia z zakładu treningowego pokrywa właściciel.
2. W wypadku, gdy koń zaprzestanie treningu przed 18/30 dniem 60/100-dniowego
treningu, Zakład Treningowy zwróci nadpłaconą kwotę Zamawiającemu.
3. W wypadku, gdy koń zaprzestanie treningu po 18/30 dniu 60/100-dniowego treningu,
strony rozliczą koszty pobytu treningu przy rozliczaniu całości kosztów.
4. W wypadku, gdy koń zaprzestanie treningu po 18/30 dniu 60/100-dniowego treningu, a
dotacja, o której mowa w § 5 umowy, nie zostanie uzyskana przez Zamawiającemu,
należność za wykonany trening i pobyt konia po 18/30 dniu treningu w wysokości, o
której mowa w ust.1, opłaci właściciel konia, pod warunkiem zawarcia tego punktu w
umowie z właścicielami koni.
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5. W przypadku, gdy koń zostanie zabrany przez właściciela po 18/30 dniu 60/100dniowego treningu, bez wskazania istotnych przyczyn leżących po stronie Zakładu
Treningowego, zaakceptowanych przez Zamawiającego, właściciel zapłaci karę umowną
w wysokości 100% kosztów treningu za konia na rzecz Zakładu Treningowego, jako
rekompensaty utraconych dochodów, pod warunkiem zawarcia tego punktu w umowie z
właścicielami koni.
6. W wypadku opisanym w ust. 5, Zakład Treningowy zwróci Zamawiającemu
wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, ust. 2 pkt. 1) umowy.

§ 8.
1. Zakład Treningowy wyraża zgodę na przyjęcie i oddanie koni właścicielowi, bez
pośrednictwa Zamawiającego. Z czynności tych sporządza się protokół podpisany przez
Zakład Treningowy i Właściciela.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Właściciela w terminie
konia, zarówno po zakończeniu treningu, jak i w przypadku zaprzestania treningu.
3. Koń powinien być odebrany przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby
dzielności, po jej zakończeniu.
4. W wypadku nieodebrania konia w terminie, Zakład Treningowy ma prawo żądać od
Właściciela konia zapłaty na rzecz Zakładu Treningowego kwoty 50% kosztów treningu
dziennego za każdy dzień pobytu konia oraz kary umownej za każdy dzień zwłoki w
wysokości 50% kosztów treningu dziennego.
§ 9.
1. Zakład Treningowy zobowiązuje się przyjmować do 60/100-dniowego treningu wyłącznie
konie zaopatrzone w paszport konia, posiadające aktualne szczepienia przeciwko grypie.
2. Stan zdrowia konia potwierdza lekarz weterynarii pracujący na zlecenie Zakładu
Treningowego i ewentualnie lekarz pracujący na zlecenie Zamawiającego.
3. Dla każdego konia zakwalifikowanego na 60/100-dniowy trening, Zakład Treningowy
powinien założyć kartę zdrowia, która jest prowadzona przez lekarza weterynarii, o
którym mowa w ust. 2. oraz trenera prowadzącego 60/100-dniowy trening koni.
4. W trakcie treningu Właściciel ma prawo wglądu do karty zdrowia swojego konia.
5. Po zakończonym treningu Zakład Treningowy przekazuje Zamawiającemu karty zdrowia
podpisane przez tego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 2. oraz trenera
prowadzącego 60/100-dniowy trening koni. Zamawiający ma prawo udostępnić kartę
zdrowia właścicielowi konia.
§ 10.
Zakład Treningowy zobowiązuje się do powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o
naborze koni do Zakładu Treningowego.
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§ 11.
1. W wypadku, gdy zachowanie konia odbiega od normy, bądź ujawnią się wady/narowy
uniemożliwiające trening konia, Zakład Treningowy ma prawo w ciągu 18 dni po
kwalifikacji wycofać konia z treningu, powiadamiając o tym pisemnie właściciela konia
oraz Zamawiającego.
2. W wypadku, gdy wynik badania laboratoryjnego konia wykaże niezgodność pochodzenia
po wskazanej parze rodzicielskiej lub w wypadku braku możliwości potwierdzenia
pochodzenia po wskazanej parze rodzicielskiej, koń z dniem otrzymania wyniku przez
Zamawiającego wycofywany jest z treningu, po pisemnym powiadomieniu Właściciela
konia oraz Zakładu Treningowego.
3. Właściciel ma obowiązek bezzwłocznie odebrać konia.
4. Poniesione koszty pobytu i treningu konia pokrywa właściciel.
§ 12.
1. W wypadku podejrzenia występowania u ogiera porażenia krtani, Zakład Treningowy
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie pisemnie właściciela oraz Zamawiającego. W
takiej sytuacji Zakład Treningowy bezzwłocznie wezwie lekarza weterynarii
uprawnionego przez Zamawiającego w celu dokonania stosownych badań, o terminie
których powiadomi pisemnie właściciela oraz Zamawiającego.
2. Jeżeli Właściciel nie wyrazi zgody na badania, ogier zostanie wycofany z treningu, a
poniesione koszty pobytu i treningu w całości pokrywa właściciel.
3. Jeżeli wynik badań potwierdzi chorobę ogiera, właściciel ma obowiązek bezzwłocznie
odebrać ogiera. W takiej sytuacji właściciel pokrywa koszty badań weterynaryjnych oraz
koszty pobytu ogiera w okresie po uzyskaniu informacji o konieczności odebrania ogiera.
Poniesione koszty pobytu (do dnia uzyskania przez właściciela informacji o konieczności
odebrania ogiera) i treningu ogiera ponosi Zamawiający.
4. Jeżeli wynik badań okaże się negatywny koszt badań weterynaryjnych ponosi
Zamawiający.
§ 13.
1. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo wstępu na teren Zakładu Treningowego w
celu nadzoru nad treningiem.
2. Właściciel konia ma prawo wstępu na teren Zakładu Treningowego w celu kontroli
prawidłowego przeprowadzenia treningu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
Właściciel zawiadamia pisemnie Zamawiającego.
3. Po dokonaniu kontroli przedstawiciele Zamawiającego sporządzają protokół kontroli, w
którym opisany jest zakres i wynik kontroli oraz ewentualne uchybienia, a także sposób i
termin ich usunięcia.
4. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie, spowoduje konieczność zapłaty przez
Zakład Treningowy na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokości 200% dziennej
opłaty za trening i pobyt za każdy dzień zwłoki. Ponadto w takim wypadku stosuje się
postanowienia § 14, ust. 2 umowy.
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§ 14.
1. Wycofanie się Zakładu Treningowego z przeprowadzenia treningu, powoduje
konieczność zapłaty przez Zakład Treningowy kary umownej w wysokości 100% kosztów
treningu za każdego konia, który miał być poddany treningowi, jednak nie mniej niż
równowartość treningu 5 ogierów (w przypadku umowy na wierzchowy trening ogierów).
2. Wycofanie konia z treningu z powodów leżących po stronie Zakładu Treningowego
spowoduje konieczność zapłaty przez Zakład Treningowy kary umownej w wysokości
100% kosztów treningu za wycofanego konia.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia dalej idącego odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§ 15.
1.

2.

Zakład Treningowy zobowiązuje się do umieszczenia nieodpłatnie reklam
Zamawiającego w postaci banerów reklamowych i innych materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego, w miejscach uzgodnionych przez obie strony.
Zakład Treningowy ma prawo do umieszczania reklam swoich i swoich sponsorów.
§ 16.

1. Umowa obowiązuje od dnia ................... do dnia .....................
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w
wypadku naruszenia przez Zakład Treningowy § 2, ust. 1-3 umowy oraz po
bezskutecznym upływie terminu do usunięcia naruszeń wyznaczonych przez
Zamawiającego po ich stwierdzeniu. W takim wypadku stosuje się § 13 umowy.
3. Umowa może być rozwiązana przez Zakład Treningowy w trybie natychmiastowym w
wypadku spóźnienia z zapłatą, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, bez jakichkolwiek
skutków prawnych dla Zakładu Treningowego.
4. W przypadku wystąpienia roszczeń Zakładu Treningowego do właściciela konia,
Zamawiający niniejszym udziela Zakładowi Treningowemu pełnomocnictwa do
odzyskania należności.
§ 17.
Zakład Treningowy oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy pomiędzy Zamawiającym a
Właścicielami koni w sprawie 60/100-dniowego treningu koni w dniach
................................... w Zakładzie Treningowym .............................. i nie zgłasza zastrzeżeń
do jej treści.
§ 18.
Strony ewentualne spory wynikające z umowy poddają orzecznictwu Sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
§ 19.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.
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Umowa
Zawarta w dniu ……………………………..
pomiędzy Polskim Związkiem Hodowców Koni z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej
60/62 lok. 16, zwanym dalej PZHK, reprezentowanym przez
1) ........................................................................
2) ........................................................................
a ...........................................................................................................................................................,
zamieszkałym(ą) w ...............................................................................................................................,
legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria .................... nr.........................................................,
wydanym w dniu .......................... przez ................................................................................., numer
Pesel.............................................................., numer NIP......................................................................,

* a .........................................................................................................................................................,
z siedzibą w...........................................................................................................................................,
reprezentowanym(ą) przez ...................................................................................................................,
numer Regon.............................., numer NIP ........................................./*dotyczy osób prawnych/
zwanym(ą) dalej Właścicielem

§1
1. Właściciel oświadcza, że jest właścicielem konia (i) /nazwa i nr identyfikacyjny/
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Właściciel oświadcza, że chce poddać konia (e) ocenie wartości użytkowej poprzez
60/100-dniowy trening zakończony próbą dzielności, /zgodnie z ustawą z dnia
29.06.2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. Nr 133,
poz.921 z późniejszymi zmianami i programami hodowlanymi dla koni ras
małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej.
3. Właściciel oświadcza, że koń (ie) spełnia warunki do poddania stacjonarnej próbie
wierzchowej/zaprzęgowej, zwanej dalej 60/100-dniowym treningiem, określone w
stosownym programie hodowlanym i warunkach podanych przez PZHK.
4. Właściciel oświadcza, że klacz (e) nie jest źrebna *
Właściciel oświadcza, że klacz jest źrebna, a jej ciąża w momencie rozpoczęcia
treningu nie przekracza 3 miesiąca. *
(* jedno skreślić)
5. W przypadku klaczy 4-letnich i starszych Właściciel oświadcza, że klacz (e) nie
startowała w zawodach jeździeckich szczebla regionalnego, ogólnopolskiego lub
wyższego.
6. Właściciel zobowiązuje się przedstawić do 60/100-dniowego treningu wyłącznie
konie zdrowe, z rozczyszczonymi kopytami, zaopatrzone w paszport konia oraz
aktualne szczepienia przeciwko grypie.
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§2
PZHK wskazuje jako właściwy do przeprowadzenia 60/100-dniowego treningu w dniach
...................., Zakład Treningowy w ..............................................
§3
1. PZHK oświadcza, że wskazany Zakład Treningowy spełnia warunki do
przeprowadzania stacjonarnych prób wierzchowych/zaprzęgowych, zwanych dalej
60/100-dniowym treningiem /zgodnie z ustawą z dnia 29.06.2007 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. Nr 133, poz. 921 z późniejszymi
zmianami/.
2. PZHK oświadcza, że wskazany Zakład Treningowy spełnia warunki do właściwego
utrzymywania koni podczas treningu zakończonego próbą dzielności zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w
sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich
innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz.U. Nr 116, poz. 778). PZHK oświadcza ponadto, że Zakład Treningowy
przeprowadzi 60/100-dniowy trening, zakończony próbą dzielności i będzie
utrzymywać konie zgodnie z dokumentami „Program studyjny 60/100-dniowego
treningu wierzchowego/zaprzęgowego koni” oraz „Warunki jakie powinien spełniać
zakład treningowy o kierunku wierzchowym/zaprzęgowym”, stanowiącymi załącznik
nr 1 i 2 do umowy.
3. PZHK dołoży należytej staranności, by wskazany Zakład Treningowy spełniał powyższe
warunki podczas 60/100-dniowego treningu.
§4
1. PZHK oświadcza, że wskazany Zakład Treningowy ponosi wszelką odpowiedzialność
za spełnienie warunków określonych w § 3, ust 1-3 umowy.
2. Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe i w wypadku zaistnienia
jakiejkolwiek szkody związanej z poddaniem konia 60/100-dniowemu treningowi, z
wyjątkiem przypadków poronień i martwo urodzonych źrebiąt, skieruje swoje
roszczenia przeciwko Zakładowi Treningowemu.
§5
1. PZHK oświadcza, że koszt przeprowadzenia oceny wartości użytkowej konia, o której
mowa w § 1, ust.2 umowy wynosi ................... zł. – brutto /słownie: ........................../
2. Kwota ta będzie płacona w następujący sposób:
a) a/ 30% wpłaca właściciel na konto PZHK nr 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy, po wystawieniu faktury
przez PZHK. Brak zapłaty spowoduje wycofanie konia z 60/100-dniowego treningu.
b) b/ pozostała należność w wysokości 70% zostanie wpłacona przez PZHK, zgodnie z
umową zawartą pomiędzy PZHK i Zakładem Treningowym, pod warunkiem uzyskania
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przez PZHK dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na częściowe
dofinansowanie kosztów oceny wartości użytkowej koni.
W wypadku nie otrzymania przez PZHK dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt. b,
Właściciel zobowiązuje się do zapłaty kwoty 70% kosztów treningu na rzecz
wskazanego Zakładu Treningowego.
c) c/ W wypadku, gdy koń stanowi własność podmiotu będącego dużym
przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr
702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w
sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1), podmiot ten jest zobowiązany pokryć całość
kosztów przeprowadzenia oceny wartości użytkowej konia (i), o którym (ych) mowa
w § 1, ust. 2 umowy w wysokości 100% kosztów treningu – brutto /słownie: ........../
3. Brak podpisanego oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa w chwili podpisywania
niniejszej umowy jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody właściciela konia na pokrycie
całości kosztów treningu w wysokości 100% kosztów treningu.
§6
1. Właściciel na własny koszt dostarczy i odbierze swojego konia bezpośrednio z Zakładu
Treningowego. Z czynności tych sporządza się protokół podpisany przez Zakład
Treningowy i właściciela.
2. Właściciel ponosi odpowiedzialność za nieodebranie w terminie konia, zarówno po
zakończeniu treningu, jak i w przypadku zaprzestania treningu.
3. Koń powinien być odebrany przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby
dzielności, po jej zakończeniu.
4. W wypadku nieodebrania konia w terminie, Właściciel jest zobowiązany do zapłaty
na rzecz Zakładu Treningowego kwoty 50% kosztów treningu dziennego za każdy
dzień pobytu konia oraz kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 50%
kosztów treningu dziennego.
§7
1. PZHK oświadcza, że Zakład Treningowy zapewnia trening i całkowite utrzymanie
konia, tj.: wyżywienie, obsługę, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie
„Warunki jakie powinien spełniać Zakład Treningowy o kierunku
wierzchowym/zaprzęgowym”.
2. Wszelkiego rodzaju konieczne zabiegi /leczenie/ weterynaryjne, ze szczepieniem,
pobieraniem krwi, odrobaczaniem, usuwaniem wilczych zębów oraz rozczyszczaniem
i podkuwaniem kopyt włącznie, wykonywane będą na koszt Właściciela. Powyższe
zabiegi, jak i te ratujące życie konia, nie wymagają zgody Właściciela.
3. W wypadku kosztów leczenia przekraczających kwotę 300 zł. Zakład Treningowy
zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Właściciela pod rygorem nieważności.
4. PZHK oświadcza, że Zakład Treningowy pokrywa koszty zabiegów lub leczenia
weterynaryjnego, gdy przyczyny ich wykonania leżą po stronie Zakładu
Treningowego.
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§8
1. Jeżeli z powodu choroby konia lub innego zdarzenia, niezależnego od Zakładu
Treningowego, trening nie będzie mógł być kontynuowany, PZHK oświadcza, że
Zakład Treningowy zawiadomi niezwłocznie, pisemnie PZHK i Właściciela konia, który
jest zobowiązany do odbioru konia w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
W takiej sytuacji Zakład Treningowy otrzyma zapłatę wyłącznie za faktyczny czas
pobytu i treningu konia w Zakładzie Treningowym. Opłata dzienna za trening i pobyt
konia wynosi .........zł, a za sam pobyt ......... zł. /75% kosztów dziennego treningu i
pobytu/ Koszty pobytu konia w okresie od dnia wycofania konia z treningu do dnia
odebrania konia z Zakładu Treningowego pokrywa Właściciel.
2. W wypadku, gdy koń zaprzestanie treningu przed 18/30 dniem 60/100-dniowego
treningu, PZHK zwróci nadpłaconą kwotę Właścicielowi.
3. W wypadku, gdy koń zaprzestanie treningu po 18/30 dniu 60/100-dniowego
treningu, a dotacja, o której mowa w § 5 umowy, nie zostanie uzyskana przez PZHK,
Właściciel zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zakładu Treningowego, należność za
wykonany trening i pobyt konia po 18/30 dniu treningu w wysokości, o której mowa
w ust. 1.
4. W wypadku, gdy koń zostanie zabrany przez Właściciela po 18/30 dniu 60/100dniowego treningu, bez wskazania istotnych przyczyn leżących po stronie Zakładu
Treningowego, zaakceptowanych przez PZHK, Właściciel zobowiązuje się do zapłaty
kary umownej w wysokości 100% kosztów treningu i pobytu za każdego konia na
rzecz Zakładu Treningowego, jako rekompensaty utraconych dochodów.
§9
1.

PZHK oświadcza, że dla każdego konia zakwalifikowanego na 60/100-dniowy trening,
Zakład Treningowy zakłada kartę zdrowia, która jest prowadzona przez lekarza
weterynarii pracującego na zlecenie Zakładu Treningowego oraz trenera
prowadzącego 60/100-dniowy trening koni.
2. W trakcie treningu Właściciel ma prawo wglądu do karty zdrowia swojego konia.
§ 10

1. W wypadku, gdy zachowanie konia odbiega od normy, bądź ujawnią się
wady/narowy uniemożliwiające trening, Zakład Treningowy ma prawo w ciągu 18 dni
po kwalifikacji wycofać konia z treningu, powiadamiając o tym pisemnie Właściciela
konia i PZHK.
2. W wypadku, gdy wynik badania laboratoryjnego konia wykaże niezgodność
pochodzenia po wskazanej parze rodzicielskiej lub w wypadku braku możliwości
potwierdzenia pochodzenia po wskazanej parze rodzicielskiej, koń z dniem
otrzymania wyniku przez Zamawiającego wycofywany jest z treningu, po pisemnym
powiadomieniu Właściciela konia oraz Zakładu Treningowego.
3. Właściciel ma obowiązek bezzwłocznie odebrać konia.
4. Poniesione koszty pobytu i treningu konia pokrywa Właściciel.
§ 11
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1. W wypadku podejrzenia występowania u ogiera porażenia krtani, Zakład Treningowy
niezwłocznie powiadamia o tym pisemnie Właściciela konia i PZHK.
W takiej sytuacji Zakład Treningowy bezzwłocznie wezwie lekarza weterynarii
uprawnionego przez PZHK, w celu dokonania stosownych badań, o terminie których
powiadomi pisemnie Właściciela konia i PZHK.
2. Jeżeli Właściciel nie wyrazi zgody na badania, ogier zostanie wycofany z treningu, a
poniesione koszty pobytu i treningu w całości pokrywa Właściciel.
3. Jeżeli wynik badań potwierdzi chorobę ogiera, Właściciel ma obowiązek bezzwłocznie
odebrać ogiera. W takiej sytuacji Właściciel pokrywa koszty badań weterynaryjnych
oraz koszty pobytu ogiera w okresie po uzyskaniu informacji o konieczności
odebrania ogiera. Poniesione koszty pobytu (do dnia uzyskania przez Właściciela
informacji o konieczności odebrania ogiera) i treningu ogiera ponosi PZHK.
4. Jeżeli wynik badań okaże się negatywny, koszt badań weterynaryjnych ponosi PZHK.

§ 12
1. Właściciel konia ma prawo wstępu na teren Zakładu Treningowego w celu kontroli
prawidłowego
przeprowadzenia
treningu.
W
przypadku
stwierdzenia
nieprawidłowości Właściciel zawiadamia pisemnie PZHK.
2. PZHK poinformuje Właściciela o wynikach kontroli dotyczącej zgłoszonych przez niego
nieprawidłowości.
§ 13
Wycofanie się Zakładu Treningowego z przeprowadzenia treningu z powodów leżących po
stronie Zakładu Treningowego upoważnia Właściciela do żądania od PZHK kary umownej w
kwocie 100% kosztów treningu za każdego wycofanego konia.

§ 14
Właściciel oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy zawartą pomiędzy PZHK a Zakładem
Treningowym w sprawie 60/100-dniowego treningu koni w dniach ............................... w
Zakładzie Treningowym w ..................... i nie zgłasza zastrzeżeń do jej treści.
§ 15
Ewentualne spory wynikające z umowy Strony poddają orzecznictwu Sądu właściwego dla
siedziby PZHK.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.
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