
 

 

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 lub niezwłocznie po rozpoczęciu wydarzenia. 
 

§ 5 
 
Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według 
ustalonego wraz z Zamawiającym ustnie bądź pisemnie planu (scenariusza). 

 
§ 6 

 
Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, podstawowe oświetlenie 
oraz inne efekty estradowe. 

 
§ 7 

 
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. 

§ 8 
  
Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie, kradzież lub uszkodzenie 
sprzętu powstałe z winy Gości Zamawiającego.  
 

§ 9 
 
Zamawiający jest zobowiązany do wyboru lokalu, którego warunki techniczne zapewniają:  

1. Powierzchnię przewidzianą dla Wykonawcy minimum 6m / 4m 
2. Dostęp do instalacji trójfazowej 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 
możliwości usytuowania stolika lub sceny w odległości minimum 10 metrów 
Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość wyłączenia systemu klimatyzacji. 
 

§ 10 
 

1. 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. 

2. Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z 
wykonaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty wynajmu sali, 
przygotowania sceny, opłaty za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za 
prawa autorskie oraz koszty noclegu jeśli zajdzie takowa potrzeba. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim członkom zespołu posiłków 
w pełnym wymiarze menu podczas trwania całego wydarzenia. 

 
§11 

 
Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to 
spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie 
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 
 

§12 
 
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 Wykonawcy. 
 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.  
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