
WZÓR NIE WYPEŁNIAĆ 

UMOWA  
na oprawę muzyczną i  prowadzenie …………... w dniu  

……………….. r. 
 
Z awarta w dniu …………. r.,  w Olsztynie pomiędzy Stronami: 

1. ………………... email:  biuro@gajewskiband.pl  ,  reprezentującym ……... osobowy 
zespół muzyczny Gajewski Band, zwanym dalej  „Wykonawcą” 

oraz 
      2.  ………………………………………………………..   ,zwanym/ą dalej „ Zamawiającym ”. 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oprawy muzycznej i 
prowadzenia: ………………. przez …….. osobowy zespół muzyczny Gajewski Band w dniu 
……………...  w ……………. w godzinach: ………………. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi określonej w §1 w przy użyciu własnych             
urządzeń technicznych, transportu i w oparciu o ofertę przedstawioną Zamawiającemu. 

 
§ 3 

Za usługę określoną w § 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w            
wysokości  …………. PLN . Zamawiający wpłaci do …………...  dla Wykonawcy zadatek w           
wysokości ……….  PLN. Pozostałą do zapłaty kwotę wynagrodzenia w wys.,  …………. PLN            
Zamawiający wypłaci dla Wykonawcy gotówką  w połowie trwania ……………. W przypadku           
braku wypłaty wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo przerwać usługę. Wynagrodzenie za          
każdą kolejną godzinę ponad czas ustalony w umowie wynosi ……. PLN. Zlecenia nie ujęte              
w niniejszej Umowie podlegają dodatkowej opłacie. 
 

§ 4 
a. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego bądź zmiany terminu imprezy             
przez Zamawiającego, wpłacony Wykonawcy zadatek nie podlega zwrotowi. 
b. Strony ustaliły, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w ciągu 2              
m-cy przed terminem wym., w par., 1 , Zamawiający wypłaci dla Wykonawcy karę umowną w               
wysokości pozostałej reszty wynagrodzenia wymienionego w pkt. 3, płatną gotówką w ciągu            
3 dni od daty zerwania umowy (nie dotyczy działania sił wyższych). 
c. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca gwarantuje inny           
skład muzyczny za zgodą Stron lub zwrot zadatku wg., K.C oraz zwrot udokumentowanych             
kosztów poniesionych przez Zamawiającego (nie dotyczy działania sił wyższych). 
d. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 5 
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny dostęp do energii elektrycznej 230V 20          

Brak energii elektrycznej oraz inne przeszkody, powodujące przerwy w obsłudze          
muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do przedłużenia czasu jej trwania ponad           
czas określony w §1 ani zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapewni członkom zespołu muzycznego miejsca przy oddzielnym stole,         
wyżywienie, napoje zimne i gorące. 

3. W przypadku skrócenia czasu trwania usługi z winy nie leżącej po stronie zespołu             
muzycznego, Wykonawcy należy się pełne wynagrodzenie wym w par 3. 
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4. Zamawiający najpóźniej na 3 dni przed imprezą, przekaże dla Wykonawcy scenariusz           
imprezy. 

 
§ 6 

Zamawiający oświadcza, iż opłaci koszty związane z opłatami Zaiks i innych OZZ. 
 

§ 7 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za uszkodzenia, zniszczenia 
lub kradzież sprzętu muzycznego Wykonawcy, powstałe z winy uczestników imprezy. 

 
§ 8 

Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory mogące powstać w trakcie realizacji           
postanowień niniejszej umowy, będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku          
nieosiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny w          
Olsztynie. 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu         
cywilnego. 

§ 11 
Zmiany w treści niniejszej umowy oraz odstąpienie od niniejszej umowy wymaga           
formy pisemnej(aneksu) pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
Zamawiający zapoznał się z ofertą Wykonawcy i w pełni akceptuje warunki umowy. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.  
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