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UMOWA SPRZEDAŻY RASOWEJ ŚWINKI MORSKIEJ 

 

zawarta w Krakowie w dniu […] roku pomiędzy: 

1) Natalią Wróbel, zam. […], zwaną dalej: „Hodowcą” 

a 

2) [..], legitymującym/ą się numerem PESEL: [..], zam. [..], email: [..], tel. [..], zwanym/ą dalej: 

„Opiekunem” 

 

Hodowca i Opiekun będą zwani dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Hodowcę na rzecz Opiekuna rasowej świnki morskiej 

(kawii domowej) o imieniu […] Van Bob (dalej jako: „Świnka”). 

Data urodzenia: […] 

Płeć: […] (0,0) 

Rasa: CH Teddy 

Umaszczenie: […] 

Oczy: […] 

Znaki szczególne: brak 

Rodowód: tak 

Nr rejestracyjny miotu: […] 

 

§ 2. 

Oświadczenia Stron 

1. Hodowca oświadcza, że prowadzi hobbystyczną hodowlę rasowych świnek morskich pod 

nazwą „Van Bob” i jest zarejestrowany w Polskim Klubie Rasowych Świnek Morskich – 

Cavies Club of Poland (dalej jako: „CCP”) pod numerem rejestracyjnym CCP/212/2016. 

2. Świnka posiada udokumentowane księgą rodowodową pochodzenie i wystawiony 

rodowód rasowej świnki morskiej […], który Opiekun  otrzymuje wraz ze Świnką w dniu jej 

zakupu. 

3. Hodowca oświadcza, iż sprzedawana przez niego Świnka nie ma oznak chorobowych, jest 

w dobrej kondycji i stanowi własność Hodowcy. Hodowca oświadcza jednak, że nie ponosi 

odpowiedzialności za tzw. wady ukryte Świnki (tzn. Hodowca nie jest w stanie zapewnić, iż 

Świnka nie ma np. wady serca możliwej do zdiagnozowania jedynie przy pomocy 

specjalistycznego badania w klinice weterynaryjnej, nie dającej żadnych objawów w czasie 

przebywania Świnki pod opieką Hodowcy). Hodowca zapewnia jednak, iż rodzice Świnki są 

w bardzo dobrej kondycji, a ich przodkowie nie mieli żadnych widocznych wad 

genetycznych. 
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4. Opiekun oświadcza, iż kupowana przez niego Świnka jest w dobrej kondycji oraz nie zgłasza 

żadnych zastrzeżeń odnośnie Świnki. 

5. Opiekun jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić transport Świnki od Hodowcy do 

Opiekuna. Hodowca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe w trakcie transportu 

Świnki. Hodowca jednak dołoży należytej staranności w przygotowaniu Świnki do 

transportu. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania 

ocen doskonałych lub bardzo dobrych i lokat na wystawach rasowych świnek morskich. 

7. Opiekun oświadcza, iż poinformowany został przez Hodowcę o procedurze rejestracji 

zwierzęcia w CCP, o odpowiednim żywieniu, utrzymaniu, pielęgnacji i opiece 

weterynaryjnej w przyszłości. 

 

§ 3. 

Obowiązki Opiekuna 

1. Opiekun zobowiązuje się zapewnić Śwince jak najlepsze warunki bytowe, tj.: 

1) Odpowiedni pokarm- siano (ad libitum), zioła, świeże warzywa i owoce odpowiednie 

dla Świnki oraz karma (bez ziaren zbóż, np. Versele Laga Cavia Complete, Versele Laga 

Cavia Nature, Beaphar Nature, JR Farm Grainless, Bunny, Brit); 

2) Świeża woda pitna (źródlana lub z kranu, o ile jest zdatna do spożycia – nigdy woda 

przegotowana ani mineralna); 

3) Zapewnić towarzystwo innych świnek morskich wyłącznie tej samej płci (w liczbie co 

najmniej 1); 

4) Klatka minimum 120 cm długości dla dwóch świnek, aby Świnka miała miejsce na 

miseczkę, domek, różnego rodzaju atrakcje – hamak itp. Miejsce musi być 

przestronne, tak by mogła się w nim poruszać, kiedy Opiekun nie ma możliwości 

wypuszczenia Świnki na wybieg. Klatka położona z dala od przeciągów, hałasów i 

nadmiernego nasłonecznienia, w odpowiedniej dla Świnki temperaturze (min. 16 

stopni Celsjusza, a w lecie maksimum 26 stopni Celsjusza); 

5) Dbać o pielęgnację i czystość Świnki (obcinanie pazurków, czyszczenie uszu 

patyczkiem bądź chusteczką nawilżającą, w przypadku samców: czyszczenie gruczołu 

łojowego oraz woreczka kałowego (jeśli jest taka konieczność) sprzątanie klatki, aby 

było w niej czysto, mycie bądź pranie wszelkich akcesoriów, które znajdują się w 

klatce, stosowanie odpowiedniej ściółki, aby nie poranić łapek Świnki); 

6) Zapewnić Śwince odpowiednią opiekę weterynaryjną – specjalisty od zwierząt 

egzotycznych; 

7) Nie trzymać Świnki ze zwierzętami innego gatunku np. królikami, oraz nie dopuszczać 

do spotkań międzygatunkowych bez nadzoru Opiekuna i na otwartym terenie; 

8) Nie wypuszczać Świnki bez opieki na niezabezpieczone tereny otwarte; 

9) Nie sprzedawać ani nie oddawać nieodpłatnie Świnki osobom trzecim; 

10) W razie choroby, zaginięcia bądź śmierci Świnki powiadomić o tym fakcie Hodowcę;  
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11) Nie poddawać Świnki eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym, nie 

przeznaczyć na pokarm dla ludzi lub innych zwierząt; 

12) Traktować Świnkę zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt. 

2. Opiekun zobowiązuje się również okresowo informować Hodowcę o stanie Świnki, np. 

poprzez rozmowę telefoniczną lub SMS lub wiadomość email bądź wiadomość poprzez 

fanpage Hodowcy. Przekazanie takich informacji będzie następować nie rzadziej niż raz na 

rok od daty zawarcia niniejszej umowy. 

3. W przypadku braku możliwości dalszej opieki nad Świnką przez Opiekuna, Opiekun 

zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Hodowcę i przekazać Świnkę nieodpłatnie 

Hodowcy. Hodowca zobowiązuje się znaleźć Śwince odpowiedni nowym dom lub 

pozostawić Świnkę w hodowli. W przypadku sprzedaży Świnki innemu, nowemu 

opiekunowi, Hodowca zobowiązuje się przekazać kwotę ceny tej sprzedaży Opiekunowi. 

W przypadku nieodpłatnego wyadoptowania Świnki przez Hodowcę lub pozostawienia 

Świnki w hodowli, Opiekunowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kwoty ceny sprzedaży w 

stosunku do Hodowcy, na co Opiekun wyraża niniejszym zgodę. 

4. Opiekun zobowiązuje się do nierozmnażania Świnki, w przypadku gdy nie posiada 

zarejestrowanej hodowli w jednym z klubów będących członkiem Europejskiego 

Stowarzyszenia Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków Ozdobnych, Królików i Świnek 

Morskich - Entente Européenne.  

 

§ 4 

Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku naruszenia przez Opiekuna postanowień § 3 niniejszej Umowy, Hodowca ma 

prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem iż 

postanowienia przewidziane w § 4 ust. 2-3 poniżej oraz § 5 ust. 6 wiążą Strony nawet po 

rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

2. W przypadku skorzystania przez Hodowcę z prawa do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, zgodnie z ust. 1 powyżej, Opiekun zobowiązuje się do przeniesienia 

prawa własności Świnki na Hodowcę. Strony zgodnie postanawiają, iż Opiekun przekaże 

Świnkę hodowcy na wyłączny koszt i ryzyko Opiekuna, w terminie i w sposób ustalony z 

Hodowcą. W takim wypadku Opiekun zrzeka się również wszelkich roszczeń o zwrot 

jakichkolwiek kwot od Hodowcy, w tym o zwrot kwoty ceny sprzedaży Świnki. 

3. Hodowca ma prawo dochodzić prawa do przekazania własności Świnki, zgodnie z ust. 2 

powyżej, na drodze sądowej, po uprzednim wezwaniu Opiekuna do wydania w terminie 3 

dni od daty wystosowania stosownego wezwania do Opiekuna. Wezwanie może być 

przekazane Opiekunowi w formie mailowej jak i w formie wiadomości SMS. 

 

§ 5. 

Cena sprzedaży 

1. Cena sprzedaży za Świnkę wynosi […] zł i została zapłacona przez Opiekuna w dacie 

podpisania niniejszej Umowy. 
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2. Prawo własności Świnki i odpowiedzialność za Świnkę przechodzą na Opiekuna w dacie 

podpisania niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego i będzie interpretowana zgodnie z 

tym prawem. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Statut i Regulaminy 

Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze 

stron. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

5. Obie ze stron oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania niniejszej Umowy oraz 

dochodzenie ewentualnych sporów na gruncie niniejszej Umowy.  

6. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową podlegają rozpoznaniu sądowi polskiemu, 

właściwemu rzeczowo ze względu na miejsce zamieszkania Hodowcy. 

 

 

 

Hodowca: Opiekun: 

 

 

________________________________ ________________________________ 

 

  


