UMOWA o dzieło
Umowa zawarta w dniu . ............................................... w ……………………………………….., pomiędzy:
....................................................................................., zamieszkałym....................................................
………………………………………………………identyfikujący się dowodem osobistym o numerze:……………………..
zwanym dalej Zamawiającym, a .................................................................................................................
................................................................................................................. zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno- konferansjerskiej
………………………………………………….. organizowanej / -ego przez Zamawiającego w godzinach od …..……
do …………… w dniu ...……………………………. w lokalu…………………………………………………………………………….
mieszczącym się w ……………………………………………………………………………………………………………………………….
§2
Za wyżej wymienioną usługę wynagrodzenie Wykonawcy wynosi …………….……….... zł netto.
Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie wynosi …………..……… zł
netto.
§3
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości . ............................. zł netto na
poczet wykonania umowy. Podpisanie niniejszej umowy przez Wykonawcę stanowi potwierdzenie
otrzymania zadatku w wyżej wymienionej kwocie.
§4
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi w dniu imprezy,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
§5
Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według
przyjętych norm i standardów.
§6
1. Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie sceniczne, bogatą
dyskografię.
2. Wykonawca zapewnia na własny koszt i ryzyko transport sprzętu potrzebnego do wywiązania się z
umowy.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej do poprowadzenia imprezy w razie
zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających mu wywiązanie się z umowy.
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§8
1. Po podpisaniu umowy i wpłaceniu zaliczki przez Zamawiającego, w razie odstąpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiającego, zaliczka nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trakcie wykonywania przez
Wykonawcę umowy, Wykonawca zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, określonego w §2.
§9
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy możliwości podłączenia niezbędnego
sprzętu i urządzeń nagłaśniających.
§ 10
1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu podczas
wykonywania usługi określonej w § 1 powstałe z winy osób nie będących członkami zespołu
Wykonawcy, oraz zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód do 5 dni roboczych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania inspekcji sieci elektrycznej w miejscu uzgodnionym w
§1. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania profesjonalnych przedłużaczy z zabezpieczeniami
termicznymi odcinającymi zasilanie w przypadku przeciążenia. W przypadku uszkodzeń wynikających
z niesprawną instalacją Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub
uszkodzenie sprzętu, oraz zobowiązuje się naprawienia szkody w terminie do 5 dni roboczych.
§ 11
Brak prądu z winy dostawcy energii elektrycznej, oraz inne przeszkody powodujące przerwy w
obsłudze muzycznej imprezy bądź całkowity brak możliwości wykonania usługi, nie wynikające z winy
Wykonawcy nie stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony oraz nie
stanowią podstawy do niewypłacenia wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej umowy.
§ 12
Opłaty wynikające z kosztów licencji na publiczne wykonywanie utworów ponosi Zamawiający.
§ 13
1. Zamawiający ma prawo do zmiany miejsca organizowanego przyjęcia/zabawy, lecz tym samym
zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Wykonawcy. W przypadku, gdy nowe miejsce
przyjęcia/zabawy będzie oddalone ponad 60km od miejsca ustalonego w § 1 Wykonawca ma prawo
odstąpić od umowy zachowując wpłaconą przez Zamawiającego zaliczkę.
2. W przypadku zmiany miejsca organizowanego przyjęcia/zabawy Wykonawca ma prawo do
naliczenia dodatkowej opłaty. Oplata ta jest uzależniona od oddalenia nowego miejsca
przyjęcia/zabawy od miejsca opisanego w § 1 oraz opłacona zostanie przez Zamawiającego 3 dni
robocze przed datą uzgodnioną w § 1.
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§ 14
W przypadku zmiany daty przyjęcia/zabawy przez Zamawiającego niniejsza umowa traci ważność, a
zaliczka wpłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nie podlega zwrotowi .

§ 15
1. W przypadku przyjęć trwających powyżej 10 godzin roboczych (do godzin należy wliczyć czas
dojazdu, oraz załadunku i rozładunku) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy
posiłku oraz napojów.
2. Wykonawca podczas przyjęcia nie będzie spożywał alkoholu.

§ 16
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie poprzez Wykonawcę wizerunku jego osoby, loga,
lokalu, bądź nazwy firmy do celów marketingowych kampanii reklamowej.

§ 17

Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą
starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, rozstrzygnięciem sporu
będzie sąd powszechny właściwy dla Wykonawcy umowy.
§ 18

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