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Umowa zlecenie 

Nr 
Zawarta w Białymstoku w dniu ………………………………… 

pomiędzy:  

Dla Psa Kiełbasa Joanna Kiełbasa z siedzibą 15-519 Białystok, przy ul. Korzeniowskiego 13, NIP: 9661850361, 

reprezentowaną przez Joannę Kiełbasę, zwaną dalej Zleceniobiorcą, 

a 

………………………………………………………….………..……………………… zamieszkałym/ą ………...……..…….………………………...….………… 

…………………………………………………………………………… legitymującym/ą się dowodem osobistym ……………........................., 

tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………….. 

zwaną dalej Zleceniodawcą  

w dalszej części umowy zwanymi również łącznie Stronami, a osobno Stroną o następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniodawca oddaje pod opiekę Zleceniobiorcy psa o imieniu ………………………….., zwanego/ną w dalszej części 

umowy również zwierzakiem lub zwierzęciem 

2. Zleceniodawca oświadcza, iż zwierzak jest jego własnością.  

3. Realizacja zlecenia odbywać się będzie według wskazań i wytycznych Zleceniodawcy i zaakceptowanych przez 

Zleceniobiorcę. 

§ 2 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od ………..………. r. godz. …..…… do ………………… r. godz. …………. 

2. Miejsce wykonania zlecenia: ul. Korzeniowskiego 13, Białystok 15-519; 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.  

4. Zleceniobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę postanowień niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Płatność za pobyt pobierana jest z góry przy przyjęciu zwierzęcia do hotelu; w przypadku rezerwacji miejsca na 7 i 

więcej dni przed opieką, płatność wynosi 50% kwoty za pobyt w hotelu w chwili rezerwacji i 50% przy przyjęciu psa 

do hotelu. 

2. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto (słownie: ……………………………… 

…………………………………………………………………………) za wykonywanie zlecenia zgodnie z Cennikiem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Zleceniobiorcy: 26109025900000000133077418 Joanna 

Kiełbasa, ul. Korzeniowskiego 13, 15-519 Białystok.  

4. Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia przelewem Strony przyjmują dzień zaksięgowania środków finansowych 

na koncie Zleceniobiorcy.  

§ 4 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

1. opieki nad zwierzęciem; 

2. żywienia zwierzęcia zgodnie ze wskazaniami Zleceniodawcy; 

3. przekazywanie Zleceniodawcy informacji o pozostawionym zwierzaku, zgodnie z ustaleniami Stron; 
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4. dbanie o potrzeby psychiczne zwierzęcia zgodnie z aktualną wiedzą z zakresu behawioru zwierząt oraz 

minimalizowanie stresu związanego z rozłąką z właścicielem i aklimatyzacją w nowym środowisku; 

5. niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o chorobie zwierzęcia oraz każdym innym przypadku losowym 

uzasadniającym kontakt ze Zleceniodawcą; 

6. zapewnienia odpłatnej opieki weterynaryjnej wraz z transportem w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 

zwierzęcia oraz powiadomienie właściciela o zaistniałej sytuacji; 

7. zaszczepienia psa w przychodni weterynaryjnej w przypadku braku odpowiednich szczepień; 

8. chronienia powierzonych mu przez Zleceniodawcę przedmiotów o których mowa w pkt. 4 i 5 §5 umowy; 

9. zapewnienie zwierzęciu warunków domowych, bez kojców i klatek; 

§ 5 

Do zakresu obowiązków Zleceniodawcy zalicza się: 

1. uzupełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego pytania dotyczące cech charakteru zwierzęcia, 

przyzwyczajeń, chorób oraz innych faktów mogących mieć wpływ na realizację umowy; 

2. podania numeru kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie dostępny Zleceniodawca; 

3. dostarczenie oraz odebranie zwierzęcia w określonym umową terminie; 

4. dostarczenie książeczki zdrowia zwierzęcia potwierdzającej, iż ma aktualne szczepienia i jest odrobaczony. Ponadto 

zwierzak musi być zabezpieczony przeciwko pchłom i kleszczom; 

5. dostarczenie suchej karmy lub/i karmy w puszkach na cały okres pobytu zwierzęcia, legowiska, ręcznika, obroży, 

smyczy, ewentualnie innych akcesoriów zwierzęcia; 

6. poinformowanie o zmianie terminu realizacji umowy nie później niż 2 tygodnie przed uprzednio umówioną datą; 

7. pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba podjęcia leczenia 

podczas opieki. 

8. pokrycie wszelkich kosztów szkód wyrządzonych przez zwierzę na mieniu Zleceniobiorcy. 

§ 6 

Wyłączenia odpowiedzialności: 

1. Zleceniobiorca nie odpowiada za choroby zwierzęcia spowodowane niespełnieniem wymogów określonych w § 5 

punkt 1, 4; 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby spełnić określone w umowie wymagania jednak 

Zleceniodawca nie będzie zgłaszał w stosunku do Zleceniobiorcy żadnych roszczeń w przypadku, gdy: 

a. Zwierzę ulegnie zranieniu w trakcie intensywnej zabawy, 

b. Zwierzę zachoruje lub padnie w związku z silnym stresem związanym z nową sytuacją, 

c. Zwierzę padnie z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy – choroba zwierzęcia, 

d. Przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem ulegną zniszczeniu lub zagubieniu, 

3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone przez jego zwierzę innym 

zwierzętom i/lub ludziom i w razie powstania zdarzenia objętego szkodą ponosi z tego tytułu odpowiedzialność w 

pełnym zakresie. 

§ 7 

1. Doba hotelowa trwa 24 godziny, rozpoczyna się pierwszego dnia opieki o ustalonej przez Zleceniodawcę godzinie, 

jednak tylko w godzinach 8:00-20:00 i trwa do tej samej godziny dnia następnego. Opłatę pobiera się za każdą 

rozpoczętą dobę.  

2. Istnieje możliwość przywiezienia/odebrania zwierzęcia w innych godzinach, uzgodnionych ze Zleceniobiorcą, w tym 
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przypadku pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za każdą dodatkową godzinę.   

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do odebrania zwierzęcia w terminie wskazanym w punkcie 1 § 2 lub niezwłocznego 

poinformowania telefonicznego o wszelkich nieprzewidzianych zmianach. Opieka nad zwierzęciem może zostać 

przedłużona po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniobiorcy i uregulowaniu przez Zleceniodawcę dodatkowego 

wynagrodzenia za opiekę. 

4. Spóźnienie w odebraniu zwierzęcia, skutkuje naliczeniem kwoty 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę, do momentu 

przyjazdu Zleceniodawcy po zwierzę.  

5. Nieodebranie zwierzęcia, bez poinformowania Zleceniobiorcy, do godziny 20:00, wiąże się z doliczeniem kolejnej 

doby opieki i koniecznością odbioru zwierzęcia następnego dnia o godz. 8:00.  

6. W przypadku nieodebrania zwierzęcia, gdy Zleceniodawca nie poinformuje o przedłużeniu opieki nad psem do 3 dni 

od ustalonego terminu, naliczana jest opłata w wysokości dwukrotnej dziennej stawki wynikającej z umowy. 

7. Nieodebranie zwierzęcia po 3 dniach od ustalonego terminu wiąże się z oddaniem zwierzęcia do schroniska bądź 

fundacji zajmującej się adopcją zwierząt.  

8. Wcześniejsze odebranie zwierzęcia nie zwalnia z ustalonej opłaty o której mowa w pkt. 2 § 3 umowy.  

§ 8 

Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia na stronie i podstronach 

internetowych http://dlapsakielbasa.pl / oraz portalu społecznościowym www.facebook.com. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy zostanie on poddany pod 

rozstrzygniecie sadu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniobiorcy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednego dla Zleceniobiorcy i jednego dla Zleceniodawcy.  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 „cennik usług” 

Załącznik nr 2 „klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”  

Załącznik nr 3 „formularz zgłoszeniowy do opieki” 

 

………..….………………………………………………………………. 

Zleceniodawca 

………..….………………………………………..…………………………… 

Zleceniobiorca     

http://www.facebook.com/
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

CENNIK USŁUG 
 
OPIEKA NAD PSEM W DOMU OPIEKUNA 

1. Regularna opieka całodobowa – 60 zł 

2. Opieka nad szczeniakiem do 7 miesiąca życia - 70 zł 

3. Koszt OPIEKI SPECJALNEJ (zwierzęta po zabiegach, chore, z problemami behawioralnymi) ustalany jest indywidualnie. 

DODATKOWE USŁUGI 

1. Dodatkowy indywidualny spacer (60 min.) w trakcie opieki całodobowej, koszt: 20 zł/doba. 

2. Wizyta weterynaryjna, koszt: 25zł + opłata za wizytę i koszt transportu (1zł/km). 

3. Transport zwierzęcia, koszt: 1,5 zł/km. 

4. Podawanie leków, koszt: 5 zł/doba. 

5. Szkolenie podczas pobytu, koszt: 40 zł/doba. 

6. Przywóz lub odbiór zwierzęcia poza godzinami pracy (8:00-20:00), koszt: 15 zł za każdą kolejną godzinę - wyłącznie po 

wcześniejszym umówieniu! 

7. Karmienie psa karmą suchą  

▪ zwierzę do 30kg, koszt: 10 zł/dzień 

▪ zwierzę powyżej 30kg, koszt: 20 zł/dzień 

▪ w przypadku karmy wybranej przez Zleceniodawcę, koszt: 20 zł i koszt karmy  

8. Kąpiel psa, koszt: 20 zł 

9. Niezapowiedziana ruja w trakcie pobytu w hotelu, koszt: + 100% za dobę 

DODATKOWE OPŁATY MOGĄ BYĆ NALICZONE W PRZYPADKU: 

1. Niespełnienia wymagań określonych w umowie § 5 pkt. 3-5; 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dla Psa Kiełbasa Joanna Kiełbasa, z siedzibą w Białymstoku 15-

519, przy ul. Korzeniowskiego 13, NIP 966-185-03-61, e-mail: asia@dlapsakielbasa.pl, tel. 783-484-595. 

2. Państwa dane osobowe zawarte w powyższej umowie będą przetwarzane w celu zawarcia umowy zlecenia oraz jej 

wykonania (podstawa z art.  6 ust. 1 lit. B RODO). Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy i zrealizowanie 

zamówienia.  

3. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy zlecenia będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z umowy. 

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z polityką prywatności dostępną na stronie www.dlapsakielbasa.pl  

 
 

 

 

 

Podpis…………………………….……………… 

http://www.dlapsakielbasa.pl/

