UMOWA nr F/………………………..
zawarta w dniu …......................... w ….............................. pomiędzy:
Wykonawcą (określenie stosowane w treści umowy): …………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a Zamawiającym: ……………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………................
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na wykonaniu filmu
ślubnego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
- nagrania obrazu w dniu …………………….. r. w godzinach od ……….do ……………………,
- oferta ………………………………………….,
- oraz do oddania gotowego filmu o łącznej długości ok …………… minut.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do respektowania wskazówek Zamawiającego, zawartych
w kwestionariuszu udostępnionym Zamawiającemu nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do oddania pierwszej wersji filmu do 6 miesięcy od dnia ślubu
Zamawiającego. Zamawiający do 5 dni od otrzymania pierwszej wersji filmu może zgłaszać
poprawki do ostatecznej wersji materiału, stanowiące nie więcej niż 10% całości filmu, której
oddanie nastąpi w ciągu dalszych 10 dni.
§4
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli
odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz, że posiada niezbędną
wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z materiałami filmowymi Wykonawcy
i akceptuje ich estetykę.
§5
Wynagrodzenie za wykonanie dzieła zostało ustalone w wysokości ……………….. zł (słownie:
…………………………………………………………………………………. złotych) brutto.
§6
Zapłata pierwszej części wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach: 1500 zł tytułem wynagrodzenia
operatorskiego w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy przez Zamawiającego na
podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę. Pozostała część wynagrodzenia płatna
najpóźniej 2 dni przed odebraniem pierwszej wersji dzieła.
§7
W cenę zawartą w §5 wliczony jest koszt dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonania filmu.
§8
Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia noclegu dla dwóch operatorów filmowych
Wykonawcy w miejscu odbywania się wesela.

§9
Wykonawca zaznacza, iż cena zlecenia obejmuje wykonanie 1 wersji roboczej w formacie mp4 w
rozdzielczości 1920x1080 pikseli oraz 1 kopii ostatecznej wersji produktu w formacie mp4 i zostanie
przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną poprzez udostępnienie linku z filmem do
pobrania.
§10
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Wykonawcę w celach
promocyjnych na portalach społecznościowych i stronie internetowej Wykonawcy.
§11
Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi i nie dostarczenia gotowego filmu w
przypadku zaległości Zamawiającego w płatnościach powyżej 15 dni roboczych od wystawienia i
dostarczenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną faktury przez Wykonawcę.
§12
Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie wykonania poszczególnych punktów usługi w
przypadku warunków uniemożliwiających jej wykonanie takie jak wykonywanie ujęć na otwartym
powietrzu w trakcie deszczu, burzy, ekstremalnych warunków pogodowych lub w przypadku
uniemożliwienia ich wykonania przez osoby trzecie, w szczególności ustanowiony zakaz
filmowania w kościele przez proboszcza, zakaz wykonywania ujęć filmowych w miejscach
proponowanych sesji plenerowych.
§13
Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie wykonania ujęć BSP (Bezzałogowym Statkiem
Powietrznym) w przypadku zlecenia stref w strefie CTR (Control Zone), w strefie ATZ (Aerodrome
Traffic Zone), w strefie D (Danger Area), strefie MCTR (Military Control Area) lub strefie MATZ
(Military Aerodrome Traffic Zone), w strefie EP R40, w strefie P (Prohibited Area), w strefie ADIZ
(Air Defense Identification Zone) oraz loty wykonywane nad terenami zamkniętymi, obiektami
jądrowymi, obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt
2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z
2018 r. poz. 2142), jednostkami wojskowymi i poligonami, w strefach dużego zagęszczenia
zabudowy miejskiej.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie wykonania ujęć BSP w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych jak silny wiatr, opady deszczu lub inne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające bezpieczny lot BSP. W przypadku niewykonania lotu BSP, który byłby
przedmiotem umowy w § 1 kwota ustalona za lot BSP zostanie zwrócona Zamawiającemu.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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