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Załącznik nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY SPONSORSKIEJ
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Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF) zobowiązane jest zrealizować na rzecz
Partnera dla Krakowa świadczenia sponsorskie wyspecyfikowane w załączniku
nr 1 do Regulaminu, w ramach wydarzeń określonych w załączniku nr 1.
Precyzyjny zakres świadczeń w ramach danego wydarzenia zostanie
określony w formie pisemnej najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem
realizacji świadczeń i stanowił będzie kolejny załącznik do Umowy.
Umowa zostaje zawarta na czas określony – do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Termin rozpoczęcia świadczeń sponsorskich jest uzależniony od daty zawarcia
umowy. Partner dla Krakowa przyjmuje do wiadomości, że realizacja
pierwszych świadczeń sponsorskich może nastąpić w trakcie rozpoczętej
kampanii promocyjnej i uzależniona jest od aktualnej dostępności świadczeń
sponsorskich.
KBF oświadcza, że jest organizatorem przedsięwzięć, ponosi pełną
odpowiedzialność za ich organizację, przebieg i bezpieczeństwo uczestników
oraz posiada prawo do wyznaczania sponsorów i reklamowania ich w związku
z nimi.
Partner dla Krakowa oświadcza, że posiada prawo do zawarcia Umowy z KBF
dotyczącej aktywności reklamowo-promocyjnych opisanych w niniejszej
Umowie oraz jest dysponentem w zakresie prawa autorskiego i prawa
własności przemysłowej co do wykorzystania przez KBF przekazanych mu
treści/materiałów (w szczególności znaków towarowych) w związku z
realizacją świadczeń.
Sposób i miejsce umieszczenia oznaczeń Partnera dla Krakowa na
materiałach poligraficznych promujących wydarzenia będzie podlegać
akceptacji Partnera dla Krakowa za pośrednictwem poczty elektronicznej,
w terminie 24 godzin od nadesłania. Brak odpowiedzi w terminie 24 godzin
zostanie uznany za akceptację. Termin 24 godzin nie dotyczy materiałów
nadesłanych w dniu poprzedzającym weekend lub inny dzień ustawowo wolny
od pracy. W takich przypadkach akceptacja materiałów może nastąpić w
pierwszym kolejnym dniu roboczym. W przypadku niezgodności wykonanych
materiałów poligraficznych z zaakceptowanym projektem bądź kolorystyką
logotypu Sponsora, Biuro zobowiązuje się do wykonania poprawek na swój
koszt i ryzyko oraz ich przesłania do ponownej akceptacji Sponsorowi.
Partner dla Krakowa ma prawo do żądania od KBF, a KBF ma obowiązek, w
przypadku zgłoszenia takiego żądania, zastąpienia znaku przedłożonego
uprzednio innym logotypem wskazanym przez Partnera dla Krakowa,
pod warunkiem, że nie będzie to powodowało dodatkowych kosztów ze strony
KBF lub koszty te pokryje Partner dla Krakowa, a zmiana będzie technicznie
wykonalna i nie będzie zakłócała realizacji przedmiotu Umowy. Szczegóły
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takiej zamiany Strony uzgodnią drogą korespondencji email. Do znaku tego
stosuje
się
odpowiednio
postanowienia
dotyczące
uprzednio
wykorzystywanych znaków.
Partner dla Krakowa udziela KBF nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej
terytorialnie licencji na korzystanie z logotypów na czas wykonywania Umowy
i w zakresie związanym z jej wykonywaniem na polach eksploatacji w
Umowie.
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie realizacji
Umowy oraz informowania o ewentualnych przeszkodach przy jej realizacji i
w tym celu wyznaczą swoich przedstawicieli.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jeśli jest ono
następstwem zdarzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, w
szczególności: wojny, powodzi, pożarów, aktów terroru, strajków, awarii
satelity lub jego systemów naziemnych, awarii systemów komputerowych,
decyzji organów administracyjnych. W takiej sytuacji Partner dla Krakowa nie
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia dotyczącego świadczenia
niezrealizowanego z powodu działania siły wyższej.
Z tytułu wykonania przez KBF świadczeń określonych w załączniku nr 1 do
Regulaminu Partner dla Krakowa zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w
wysokości wskazanej w złożonej ofercie, jednak nie niższe niż 1 000 000,00
złotych w ciągu 3 lat obowiązywania Umowy.
Wynagrodzenie płatne będzie w 12 ratach, w cyklach trzymiesięcznych, po
zakończeniu każdego okresu zostanie wystawiona faktura z terminem
zapłaty do 30 dni od dnia jej wystawienia. Wynagrodzenie cykliczne (za 3
miesiące) wynosić będzie: w pierwszym roku obowiązywania umowy kwoty
po 50 000 zł netto plus podatek VAT, w drugim roku obowiązywania umowy
kwoty po 75 000 zł netto plus podatek VAT, w trzecim roku obowiązywania
umowy kwoty po 125 000 zł netto plus podatek VAT.
KBF zobowiązany jest do opracowania i przekazania Partnerowi dla Krakowa
raportu ze świadczeń wykonanych w ciągu każdego cyklu rozliczeniowego.
KBF jest uprawniony, bez zgody Partnera dla Krakowa, do zmiany planów w
zakresie realizacji wydarzeń określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
W takim wypadku KBF zobowiązany jest uprzedzić Partnera dla Krakowa o
zmianie oraz ustalić z nim sposób i zakres świadczeń zamiennych, bez
uszczerbku dla interesów każdej ze Stron.
Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązują się do zachowania w
ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu
oraz zobowiązują się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
15.1. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje o
charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym,
technicznym,
organizacyjnym,
handlowym,
administracyjnym,
marketingowym, uzyskane w związku z zawarciem Umowy (w tym w
trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających
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na celu zawarcie Umowy) oraz w trakcie jej realizacji dotyczące Stron,
a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Strony
pozostają w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi są
powiązane kapitałowo lub umownie.
15.2. Strona nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony
ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać
osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja
Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
15.3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do
Informacji Poufnych:
1)
2)
3)

4)

które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Stronę
ujawniającą zobowiązania do zachowania ich w poufności;
które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do
udzielenia takich informacji;
których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania
uprawnionych władz;
które stanowią informacje powszechnie znane.

15.4. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Strona może ujawniać
Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje
się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek
takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na
zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich
osób Strona ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania
własne.
16. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy jedynie w przypadkach i w sposób
określony przepisami prawa.
17. Stronom nie przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, chyba że
jej niewypowiedzenie wiązałoby się dla którejkolwiek ze stron z
niewspółmierną szkodą.
18. Strony zobowiązują się wszelkie spory powstałe na tle wykonywania
niniejszej Umowy rozwiązywać polubownie. W razie niemożności rozwiązania
sporu polubownie, właściwym do jego rozpoznania będzie sąd według
siedziby KBF.
19. W sprawach nieuregulowanych w Umowie obowiązują odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
20. Szczegóły niniejszej Umowy objęte są tajemnicą handlową i nie mogą zostać
udostępnione osobom trzecim, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
21. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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