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UMOWA O DZIEŁO 

dotycząca prowadzenia i obsługi muzycznej 

zabawy weselnej 

 

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

 ..................................................... , zamieszkały .............................................................................. ,  

Pesel .................................................  

dalej jako Zamawiający, 

a 

Pawłem Dominem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pozytywnie Nakręceni 

Paweł Domin 

zam. Siedliska 83P, 59-222 Miłkowice 

NIP: 691-221-29-24 

tel. 791-099-259 

dalej jako Wykonawca,  

występującymi dalej łącznie jako Strony,  

o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego,  

na zasadach określonych w niniejszej Umowie prowadzenia i obsługi muzycznej zabawy, która 

odbędzie się w dniu:  ............................................  

 

§2 

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

 

Miejscem wykonania usługi jest .................................................................... . 

§3 

OPIS DZIEŁA 

1. W ramach Umowy: 

● Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie 
według przedstawionego ustnie bądź pisemnie planu. 

● Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy  
i oświetlenie dyskotekowe. 

 
§4 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Rozpoczęcie zabawy nastąpi  ..............................................   o godz. ………….,  

a zakończenie ………………………………………. o godz. …………… 
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2. Za wykonanie dzieła zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości 3000zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) 

3. Wynagrodzenie będzie płatne gotówką, w dniu wykonania dzieła. 

4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenie 

sprzętu powstałe z winy osób trzecich w czasie realizacji zlecenia. 

5. Przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz inne zdarzenia losowe niezależne od 

Wykonawcy, z których wynikła niemożliwość świadczenia usług, nie stanowią nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron w terminie do 1 miesiąca 

przed datą planowanej imprezy, opisanej w pkt.1, strona odstępująca zobowiązania jest do 

zapłaty kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia, określonego w pkt.4 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron w terminie krótszym niż 1 

miesiąc od daty planowanej imprezy, określonej w pkt. 1, strona odstępująca zobowiązana jest 

do zapłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości, określonej w pkt. 4  

8. W przypadku obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa  

w Polsce, uniemożliwiających zorganizowanie przyjęcia weselnego, umowa ulega 

rozwiązaniu. 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa Polskiego, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego odnoszące się 

do Umowy o Dzieło oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 Zamawiający  Wykonawca 

  .....................................................   ................................................  

 
 


