
UMOWA UDOSTĘPNIENIA DANYCH 
 

zawarta w dniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pomiędzy: 
 
SARTWEB.PL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gen. Maczka 9/11 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343789, nr NIP: 9372611093, REGON: 241411104 reprezentowaną 
przez Prezesa Zarządu Joannę Cieśla, zwaną dalej Licencjodawcą lub dostawcą ,  
a 
 
 
 
zwanego dalej Usługobiorc ą 
 
kod Klienta: .................... 
 
Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie do pobierania danych Touroperatorów dostępnych w systemie rezerwacji S.A.R.T. 
2. Licencjodawca oświadcza, iŜ oddaje Usługobiorcy przedmiot eksportu danych w celu jego uŜywania i pobierania poŜytków.  
3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu eksportu danych zgodnie z jego przeznaczeniem. Zmiana przedmiotu eksportu danych 

lub jego modernizacja wymagają zgody Licencjodawcy, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
 

§ 2 
1. Wydanie i dostęp do przedmiotu eksportu danych następuje po odesłaniu do siedziby Licencjodawcy oryginałów niniejszej umowy, uiszczenia 

opłaty inicjalnej i umowy obejmującej uŜytkowanie systemu rezerwacji S.A.R.T. wraz z podpisem osób upowaŜnionych do reprezentacji 
Usługobiorcy. 

2. Usługobiorca oświadcza, iŜ zapoznał się z właściwościami przedmiotu eksportu danych i nie będzie wnosił z tego tytułu Ŝadnych roszczeń. 
3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i wdroŜenie swoich pracowników do obsługi przedmiotu eksportu danych. 
 

§ 3 
1. Opłata inicjalna za uruchomienie eksportu danych z przydzieleniem loginu i hasła wynosi 400 zł netto i nie podlega Ŝadnym rabatom i zniŜkom. 
2. Opłata miesięczna za utrzymanie eksportu danych wynosi 100 zł netto i jest zmniejszona do 0 zł w przypadku uzyskania obrotu miesięcznego w 

systemie SART w wysokości 10.000 zł/miesięcznie do dowolnego organizatora działającego w systemie SART 
3. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Licencjodawcy kwoty w wysokości 1% prowizji za rezerwacje dokonane do Organizatorów 

Turystyki, których dane zostały udostępnione Usługobiorcy, a które nie będą dokonywane poprzez system S.A.R.T. 
4. Kwota określona w ust.1,2,3 będzie płatna na podstawie faktury VAT przelewem w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Usługobiorca 

oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i upowaŜnia Licencjodawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Usługobiorcy. 
5. W ramach niniejszej umowy Usługobiorca upowaŜnia Licencjodawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu. 

 
§4 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony i moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu 
wypowiedzenia liczone od nowego pełnego miesiąca. 

2. Licencjodawca ma prawo do ograniczenia usługi po przekroczeniu przez Usługobiorcę terminu zapłaty o jeden miesiąc w stosunku od terminu 
płatności określonego na fakturze. 

 
§ 5 

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane do Usługobiorcy, gdyŜ są one niezaleŜne od niego, lecz od touroperatorów. 
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstaną w trakcie eksploatacji i uŜytkowania przedmiotu eksportu danych w 

sposób wadliwy przez Usługobiorcę. 
3. Usługobiorca ma prawo korzystać z przedmiotu eksportu danych wyłącznie w swojej siedzibie, bądź teŜ w swoich oddziałach - na funkcjonującym 

w nich sprzęcie komputerowym. 
4. Usługobiorca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu eksportu danych oraz związanej z nim dokumentacji przed osobami 

trzecimi, tj. nie będącymi uprawnionymi do korzystania z przedmiotu eksportu danych pracownikami Usługobiorcy oraz nieuprawnionymi osobami 
spoza grona jego pracowników. 

5. Licencjodawca zabrania dalszego udostępnienia przedmiotu eksportu danych przez Usługobiorcę innym podmiotom w dowolnej formie prawnej 
będącej podstawą tego udostępnienia (w szczególności: najem, dzierŜawa, uŜytkowanie, itd.) 

 
§ 6 

1. Usługobiorca udziela zgody na otrzymywanie reklamy i innych informacji drogą poczty elektronicznej. 
2. Licencjodawca ma prawo w stosunkach gospodarczych z osobami trzecimi upowszechniać dla potrzeb swojej działalności informacje zawarte w 

niniejszej umowie w celach marketingowych. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
4. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5.     Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy rozpoznaje właściwy sąd powszechny w Bielsku-Białej. 
6.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, parafowanych na kaŜdej ze stron, po jednym dla kaŜdej ze stron. Egzemplarz 
umowy nie noszący powyŜszych cech, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi dowodu uzgodnień w nich zawartych. 
 

 
LICENCJODAWCA 
( Podpis i pieczęć ) 

 
USŁUGOBIORCA 
( Podpis i pieczęć ) 

 

 
 


