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UMOWA O DZIEŁO 

dotycząca wykonania reportażu fotograficznego 

z uroczystości ślubnej 

 

zawarta w dniu ……………………………..r. pomiędzy: 

 ............................................... , zamieszkała/-ły .............................................................................. ,  

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

dalej jako Zamawiający, 

a 

Pawłem Dominem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pozytywnie Nakręceni 

Paweł Domin 

zam. ul. Niedźwiedzicka 6, 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 dzieła w postaci reportażu fotograficznego 

z uroczystości ślubnej, która odbędzie się w dniu: …………………………………... 

 

§2 

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

Miejscem wykonania usługi (dzieła) są:  

Określenie dokładne miejsca, momentu w uroczystości Dokładne określenie godzin, ew. dnia. 

Przygotowania Pani Młodej  

Przygotowania Pana Młodego  

USC lub Kościół  

Przyjęcie weselne  

§3 

OPIS DZIEŁA 

1. W ramach Umowy Zamawiający otrzyma: 

o min. 450 zdjęć wyselekcjonowanych i poddanych obróbce 

o 100 odbitek w formacie 15x23 w stylowym opakowaniu 

o osobistą galerię internetową dostępną przez 3 miesiące 
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o sesja plenerowa w dniu innym niż ślub 

o narzeczeńska sesja plenerowa 

o Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, w postaci cyfrowej zostanie przekazane na 

pendrive 

2. Gotowe dzieło zostanie zarchiwizowane i pozostanie u Wykonawcy w celu późniejszego 

ewentualnego wykonania dodatkowych kopii na zlecenie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać oryginał dzieła przez okres 12 miesięcy. 

§4 

TERMIN WYDANIA DZIEŁA 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie do 12 tygodni od daty ostatnich ujęć 

fotograficznych dotyczących tego zlecenia. 

2. Zamawiający odbierze dzieło w siedzibie Wykonawcy. 

3. Zgłoszenie przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian dzieła dopuszczalne jest w ciągu 7 dni od 

dnia odbioru dzieła. Zakres zmian wymaga akceptacji Wykonawcy. 

§5 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi. 

2. Rozpoczęcie rejestracji reportażu nastąpi …………………….r. o godz. ………….,   

a zakończenie ……………………….. o godz. 0:30 i obejmować będzie przygotowania, ceremonię 

ślubu oraz przyjęcie weselne. 

3. Za wykonanie dzieła zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości 2800 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) 

4. Na poczet wynagrodzenia należnego wykonawcy Zamawiający wpłaca zadatek w wysokości 

500 zł brutto (słownie: pięćset złotych) 

5. Pozostała do zapłaty kwota rozliczana jest gotówką w dniu odbioru gotowego dzieła. 

6. Dodatkowe koszty związane z realizacją fotograficznej sesji plenerowej, tj. koszty wynajęcia 

pojazdów, odzieży, wejściówki, bilety do obiektów, itd. leżą po stronie zamawiającego 

7. Jeśli przygotowania/ślub/wesele odbywają się w miejscowości oddalonej powyżej 100km od 

miejsca zamieszkania Wykonawcy koszty dojazdu pokrywają Zamawiający. 

8. Koszty dojazdu obliczane są według stawki ustawowej określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 nr 27 poz. 271) 

tj. 0,83gr/1 km. 

9. Wynagrodzenie ulega odpowiedniemu umówionemu przez strony umowy podwyższeniu  

w przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania prac poza ustalonym niniejszą umową 

zakresem.  
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10. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby efekt pracy był dla Zamawiających satysfakcjonujący. 

11. Zamawiający jednak mają świadomość, że na końcowy efekt pracy Wykonawcy mają wpływ 

takie czynniki jak światło w pomieszczeniach i na zewnątrz, dostęp do Pary Młodej podczas 

ceremonii, wesela oraz przygotowań czy warunki pogodowe. 

12. Wykonawca dołoży starań ale nie gwarantuje, że na zdjęciach będzie znajdował się każdy z 

uczestników wesela, a dotyczy to w szczególności wesel dużych tj. powyżej 100 osób.  

13. W sytuacji, gdy podczas najważniejszych momentów ceremonii oraz wesela (np. składanie 

przysięgi, pierwszy taniec) osoby postronne - zatrudnione bądź też nie zatrudnione do 

profesjonalnego filmowania i fotografowania, będą utrudniały Wykonawcy pracę, nie 

odpowiada on za gorszą jakość zdjęć z tego wynikającą. Aby uniknąć opisanej sytuacji Para 

Młoda powinna poprosić gości, aby to Wykonawca miał pierwszeństwo w uwiecznianiu całości 

wydarzenia. 

14. Za uszkodzenia sprzętu, będącego własnością zleceniobiorcy, a powstałe z przyczyn 

zleceniodawcy lub gości weselnych odpowiada zleceniodawca. 

15. Wykonawca oświadcza, że w razie wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania usługi 

umowy posiada niezbędne i odpowiednie zaplecze techniczne do zapewnienia ciągłości 

wykonywanej usługi tj. posiada dodatkowy aparat fotograficzny oraz odpowiednie obiektywy. 

§6 

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 

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

 


