UMOWA O POPROWADZENIE I OBSŁUGĘ MUZYCZNĄ UROCZYSTOŚCI
WESELNEJ
Zawarta w Starogardzie Gdańskim, dnia ……………… r., pomiędzy:
Michałem Nagórskim reprezentującym Zespół Muzyczny Dwa plus Dwa,
zamieszkałym w Starogardzie Gd. przy ulicy ………….. zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą,
a Panem/Panią …………………………..
zamieszkałym/zamieszkałą w ………………………….,
Tel. …………………..
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
§1
Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania poprowadzenie wraz
z obsługą muzyczną i wokalną uroczystości weselnej.
§2
Uroczystość weselna odbędzie się w dniu:
1) ……………….. r
2) ...............................................................................................................................................
w miejscowości: ………………………………….
§3
Wykonawca wykona umowę samodzielnie przy pomocy własnych instrumentów i sprzętu
muzycznego.
§4
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki materialne
oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać
z należytą starannością.
§5
1. Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości ………… zł,
(słownie złotych: …………………….. zł / 00), płatne niezwłocznie po wykonaniu umowy.
2. W celu dotrzymania warunków umowy pobrano zaliczkę w wysokości 1000 zł
(słownie złotych: tysiąc zł/00), płatne w dniu podpisania umowy, w formie przelewu na
konto: …………………………………………………….
§6
1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego
w kwocie 2000 zł, z którego może on skorzystać do 14 dni przed dniem wesela
wskazanym w § 2.
2. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne, gdy zostało złożone równocześnie z zapłatą
odstępnego.

§7
1.
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,
wyżywienia Zespołu Muzycznego oraz koszty noclegu, jeśli zajdzie takowa potrzeba (dot.
Wesela z poprawinami w miejscowości oddalonej od miejsca zam. Wykonawcy w odległości
większej niż 60km).
2*) Koszt dojazdu do domu Pani młodej w celu oprawy muzycznej błogosławieństwa wynosi
400zł, płatne niezwłocznie po wykonaniu umowy.
3. Koszty dojazdu do miejsca wykonania umowy pokryje Wykonawca we własnym zakresie.
4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i instrumenty muzyczne
Wykonawcy w miejscu wykonywania usługi, w szczególności za uszkodzenia, wandalizm,
kradzież.
§8
Cena określona w §5 pkt 1 obejmuje:
1) czas pracy Wykonawcy w pierwszym dniu oprawy muzycznej rozpoczynający się
od godziny wybranej przez Zamawiającego, do godziny 4:00 rano, dnia następnego, jednak nie
dłużej niż 12 godzin (licząc od momentu rozpoczęcia przyjęcia weselnego – przybycia Pary
Młodej na salę gdzie odbywa się przyjęcie weselne).
2*) czas pracy Wykonawcy w drugim dniu oprawy muzycznej wynoszący 5 godzin, jednak
nie dłużej, niż do godziny 21:00.
3) Koszt każdej dodatkowej godziny wykraczającej poza zakres godzinowy ujęty
w pkt. 1 i 2 §8 niniejszej umowy, wynosi 500zł.
§9
1. 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.
2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego
i jednym dla Wykonawcy.
5. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

............................
(Zamawiający)
*) niepotrzebne skreślić

Michał Nagórski
(Wykonawca)

