
UMOWA 

Umowa zawarta w dniu ........................... w ................................. pomiędzy: 

  Zespołem muzycznym THE NIGHT KISS, reprezentowanym przez managera Dominika Mietłę, zwanym dalej 
  Wykonawcą a organizatorem imprezy:  
 
 - Panna Młoda..................................................................................... 
 Adres................................................................................................... 
 Telefon................................................................................................ 
 - Pan Młody......................................................................................... 
 Adres................................................................................................... 
 Telefon................................................................................................ 
 e-mail.................................................................................................. 
  

zwanymi dalej Zamawiającym. 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z ofertą Wykonawcy dotyczącą repertuaru oraz rodzaju 
wykonywanej muzyki i nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji.  

2. Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do swobodnego własnego eleganckiego wizerunku scenicznego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zapewnić możliwie najwyższy poziom 

wykonywanej muzyki. 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przez zespół muzyczny THE NIGHT KISS na rzecz Klienta oprawy 
artystycznej przyjęcia weselnego organizowanego przez Zamawiającego. W skład Zespołu będą wchodziły 
następujące osoby: 
Wojciech Smol - wokalista, gitarzysta 
Paweł Kowara - perkusista, 
Marek Jankowski - basista, 
Krzysztof Matejski - saksofonistka, 
Błażej Kosin - klawiszowiec. 

2. Usługa będzie wykonywana w dniu ślubu tj. ........................ od godz. ok. ............... do dnia następnego do 
godz. .............. Nie dłużej niż 12h i nie dłużej niż do 4:00 ( z możliwością przedłużenia ). 

3. Wykonawca zachowa układ około 45 minut muzyki na około 15 minut przerwy. Układ ten nie obowiązuje 
podczas przerw na dania ciepłe, desery, tort itp. W przerwach odtwarzana będzie muzyka z urządzenia. 

4. Usługa zostanie wykonana w: ............................................................................................................. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w składzie osobowym wymienionym w pkt 1.  

6.   Jeżeli Wykonawca nie spełni postanowienia zawartego w pkt. 1, to zobowiązany jest do zastąpienia tej osoby, 
muzykiem gwarantującym poziom artystyczny właściwy lub zbliżony do osoby zastępowanej (członka zespołu).  

  

§ 3 Warunki techniczne 
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1. Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia uroczystości weselnej na uzgodnionym poziomie, według 
planu ustalonego z Zamawiającym. Piosenki będą wykonywane z repertuaru piosenek zespołu, które są 
dostępne na stronie internetowej. Wykonawca wykona umowę samodzielnie przy pomocy własnych 
instrumentów, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt do 
wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością. 

3. Zamawiający zapewnia Wykonawcy wyżywienie i napoje w czasie wykonywania usługi takie jak pozostałym 
gościom. 

4. Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy 
do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony. 

5. Zamawiający zapewnia Wykonawcy nocleg dla sześciu osób w razie takiej potrzeby. 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Za realizację przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie dla Wykonawcy w 
wysokości: .................................  słownie: ................................................................................. 00/100 

2. Wykonawca otrzymuje kaucje zwrotna w wysokości 1000zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Kaucja płatna 
gotówką lub przelewem w dniu podpisania umowy. Kaucja zwracana jest bezpośrednio po zakończeniu 
imprezy. 

3. Otrzymanie kaucji zobowiązuje Wykonawcę do rezerwacji na rzecz Zamawiającego ustalonego w § 2.2 
terminu w celu wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w § 4.1, pomniejszone o wartość kaucji wymienionego w § 4.2., Zamawiający 
zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy gotówką do godziny 00:00 w dniu, w którym rozpoczęła się uroczystość 
weselna. W razie braku zapłaty zespół ma prawo zakończyć oprawę muzyczną o godzinie 00:00. Zamawiający 
ma obowiązek w takim wypadku wypłacić Wykonawcy 100% wynagrodzenia do 7 dni od zakończenia 
uroczystości weselnej. 

5. Opłaty z tytułu praw autorskich według statutu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ponosi organizator imprezy. 
Podstawa prawna - ustawa z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 
90, poz. 631 z późn. zm). 

6. Wynagrodzenie dodatkowe za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie wynosi 900,00 zł 
(słownie: dziewięćset 00/100).   

§ 5 Zabezpieczenia Zamawiającego 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez 
zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną według następujących warunków: 

2.1. Jeśli wypowiedzenie umowy następuje w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od daty ślubu, kaucja ulega 
zwrotowi Zamawiającemu. 

2.2. Jeśli wypowiedzenie umowy następuje w terminie krótszym niż 6 miesięcy od daty ślubu Wykonawca 
zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni karę umowną w wysokości 30 % kwoty niniejszej 
umowy. 

2.3. Jeśli wypowiedzenie umowy następuje w terminie krótszym niż 1 tydzień od daty ślubu Wykonawca 
zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości całej kwoty wynagrodzenia niezależnie 
od przyczyn wypowiedzenia umowy. 

3. Wykonawca spotka się z Zamawiającym  przed wykonaniem zlecenia przy wspólnie uzgodnionym terminem  
i miejscem spotkania (około 1-2 tygodnie przed terminem imprezy) gdzie obie strony ustalą plan przyjęcia 
weselnego lub skontaktuje się telefonicznie. 

4. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną COVID-19 kaucja ulega zwrotowi zamawiającemu jedynie w 
przypadku całkowitego zakazu organizacji wesel. 

§ 6 Zabezpieczenia Wykonawcy 
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1. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia przez uczestników imprezy sprzętu będącego na wyposażeniu 
Wykonawcy koszty naprawy ponosi Zamawiający. 

2. Wykonawca nie udostępnia uczestnikom imprezy instrumentów muzycznych i innego sprzętu za wyjątkiem 
mikrofonu i rekwizytów. 

3. Na scenie nie ma prawa przebywać nikt za wyjątkiem Wykonawcy i ekipy dokumentującej (fotograf, 
operator). W razie nie przestrzegania tego zakazu Wykonawca ma prawo zakończyć usługę. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy karę umowną według następujących warunków: 

a. Jeśli wypowiedzenie umowy następuje w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od daty ślubu, kaucja nie 
podlega zwrotowi.  

b. Jeśli wypowiedzenie umowy następuje w terminie krótszym niż 6 miesięcy od daty ślubu 
Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy w terminie 14 dni karę umowną w wysokości 
30% kwoty niniejszej umowy. 

c. Jeśli wypowiedzenie umowy następuje w terminie krótszym niż 1 tydzień Zamawiający zobowiązuje 
się wypłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości całej kwoty wynagrodzenia, pomniejszoną o 
wartość kaucji, niezależnie  
od przyczyn wypowiedzenia umowy. 

5. Umowę uznaje się za rozwiązaną tylko w przypadku pisemnego jej wypowiedzenia dostarczonego osobiście 
lub wysłanego listem poleconym na adres Wykonawcy lub pocztą elektroniczną. 

§ 7 Zmiana treści Umowy i kwes]e sporne 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane są przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

strony pozwanej. 

§ 8 Ochrona danych osobowych i wizerunku 

1. Strony umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy oraz nie udostępniać w jakiejkolwiek formie wszelkich 
informacji dotyczących warunków niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Wykonawcę jego danych 
osobowych dla celów związanych z należytym wykonaniem usługi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

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

        Zamawawiający                                                                                                                     Wykonawca 

…………………………………………….                                                                                            ………………………………………………
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