
 

 

UMOWA O WYKONANIE OPRAWY MUZYCZNO - KONFERANSJERSKIEJ 
 

Zawarta w dniu ………..................... r.,               w……………………………….,  

pomiędzy: 

.................................................................................PESEL:……………………………..zam…
…………………………………………………………………………………………...leg. dow. 

os.:………………………………………tel.:………………………………………. 

zwanym dalej  Zamawiającym,  
 

a  

 
.................................................................................PESEL:……………………………..zam…

…………………………………………………………………………………………...leg. dow. 

os.:………………………………………tel.:………………………………………. 

reprezentującym zespół muzyczny  „GRUBA FERAJNA”. 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno - konferansjerskiej 

imprezy okolicznościowej:…………………………………………………………………………….. 
w dniu...…………………………w lokalu…………………………………………………….............. 

 

§ 2 

 
Strony ustalają, iż wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych 

w niniejszej umowie to kwota: …..………………zł/……h 

(słownie ………………………………………………………… złotych)  
Stawka za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie wynosi 

…………………zł (słownie ………………………………………………złotych). 

 

§ 3 
 

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości ...................... zł 

(słownie................................................................złotych) na poczet wykonania umowy.  
 

§ 4 

 
Wynagrodzenie (pomniejszone o wartość wpłaconego zadatku) wypłacone zostanie w 

gotówce w dniu wykonania usługi – przed, w trakcie lub najpóźniej po zakończeniu imprezy. 

 

§ 5 
 

Strony ustalają, iż Zamawiający pokrywa koszty dojazdu Wykonawcy. Wykonawca w celu 

wykonania usługi musi pokonać……..….km. Stawka za każdy kilometr wynosi .........zł 
(słownie: ..........................). 

§ 6 

 
Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według 

przedstawionego ustnie bądź pisemnie planu.  

 

§ 7 
  

Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie oraz inne 

efekty estradowe. 
 

 

 

 



 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem sześciu miesięcy do terminu 
wykonania czynności przewidzianych w tej umowie, lecz traci wpłacony zadatek. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy po upływie sześciu miesięcy do terminu 

wykonania czynności przewidzianych w tej umowie, lecz traci wpłacony zadatek, a 
także uiszcza karę umowną w wysokości 50% kwoty całkowitego wynagrodzenia, o 

którym mowa w §2. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy przed upływem sześciu miesięcy do terminu 
wykonania czynności przewidzianych w tej umowie, lecz zwraca wpłacony zadatek. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy po upływie sześciu miesięcy do terminu 

wykonania czynności przewidzianych w tej umowie, lecz zwraca wpłacony zadatek, a 

także uiszcza karę umowną w wysokości 50% kwoty całkowitego wynagrodzenia, o 
którym mowa w §2. 

5. Wykonawca, może powierzyć wykonanie usługi osobie zastępującej któregokolwiek 

członka zespołu, w razie zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających mu 
wywiązanie się z umowy. 

§ 9 

  
Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie, kradzież lub uszkodzenie 

sprzętu Wykonawcy powstałe z winy Gości Zamawiającego. 

 

§ 10 
 

Zamawiający jest zobowiązany do wyboru lokalu, którego warunki techniczne zapewniają:  

1. Powierzchnię przewidzianą dla Wykonawcy minimum 6m / 3m 
2. Dostęp do instalacji jednofazowej o mocy minimum 5,5 kW 

3. Lokalizację stolika przewidzianego dla Wykonawcy w miejscu umożliwiającym 

bezpośredni kontakt wzrokowy z jego instrumentami muzycznymi. 

4. Usytuowanie miejsc przeznaczonych dla Wykonawcy (stolik oraz scena) w odległości 
minimum 10 metrów od nawiewów systemu klimatyzacji. W przypadku braku 

możliwośći usytuowania stolika lub sceny w odległości minimum 10 metrów  

Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość wyłączenia systemu klimatyzacji. 
 

§ 11 

 
Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje repertuar Wykonawcy. 

W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wnosił o zmianę zawartości repertuaru w 

trakcie wykonywania usługi. 

§12 
 

Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie 

stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony . 
 

§13 

 

Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień 
umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 

właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  

 
§ 14 

 

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

 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


