
UMOWA OBEJMUJĄCA WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE URUCHOMIENIA PORTALU 
TURYSTYCZNEGO DLA PORTALU INFORMACYJNEGO 

 
Zawarta w  Bielsku-Białej, 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 
 
reprezentowaną przez     
zwanym dalej Portalem Informacyjnym (PI). 

§1. 
Postanowienia pierwotne 

Umowa określa warunki współpracy pomiędzy stronami, Warunki współpracy zostały 
specjalnie określone na potrzeby tej umowy i poza nią nie funkcjonują w tej postaci. 
 

§2 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest uruchomienie i uŜytkowanie przez PI portalu turystycznego w 
postaci strony WWW z aktualnymi ofertami turystycznymi wspomagającego sprzedaŜ 
produktów i świadczonych usług. 
 

§3. 
Rola stron umowy 

Licencjodawcą, dystrybutorem oprogramowania, administratorem i gwarantem działania 
portalu turystycznego jest SARTweb.pl Obowiązki stron określa niniejsza umowa. 
 

§4. 
Licencja 

1. Na podstawie tej umowy PI  otrzymuje licencję na portal turystyczny i moŜe go 
uŜytkować pod następującymi adresami internetowymi: …………………………….. 

2. PI ma prawo umieszczać w portalu turystycznym dowolne reklamy, systemy 
reklamowe i banerowe itp. za wyjątkiem reklam o charakterze pornograficznym i 
niezgodnym z polskim prawem. 

 
§5. 

Zobowiązania stron. 
Zobowiązania SARTweb.pl: 

1. Prawidłowe działanie aplikacji przez cały okres współpracy. 
2. Nadzór w dni robocze 8.00 – 19.00 i w sobotę w godzinach 09:00 – 14:00 – 

poprzez bieŜącą obsługę klientów dokonujących rezerwacji, zapytania o ofertę 
(telefonicznie) na wyznaczony numer telefoniczny i zapytania w postaci 
zapisanego tekstu z formularza strony. 

3. Utrzymanie strony domowej PI o nazwie . . . . . . . . . . . . . . , kont e-mail, 
udostępnienie panelu administracyjnego do zarządzania stroną www. 

4. Udostępnienie loginu i hasła dostępowego umoŜliwiającego zarządzanie portalem, 
dostępem do listy rezerwacji i zapytań z formularza. 

Zobowiązania PI: 
1. Zgłaszanie niezwłocznie problemów technicznych i innych wniosków 

wdroŜeniowych mających istotny wpływ na współpracę PI i SARTweb.pl. 
2. Reklama i promocja portalu turystycznego w portalu informacyjnym. 
3. Wykonanie miesięcznego raportu obejmującego działania promocyjne i 

marketingowe, które zostały wykonane na rzecz portalu turystycznego. 
 



§7. 
Gwarancja poufności 

1. PI i SARTweb.pl gwarantują poufność dokonywanych transakcji. śadna z 
informacji, które są wykorzystywane w systemie, nie będzie wykorzystana przez 
firmę PI i SARTweb.pl, o ile informacja ta nie będzie wymagana do realizacji 
zobowiązań wynikających z umowy. SARTweb.pl sp. z o.o. oświadcza, Ŝe jako 
administrator systemu ma obowiązek administrowania systemem, co moŜe wiązać 
się z pracą nad zbiorem danych polegającą na wykonywaniu kopii awaryjnych, 
usuwaniu usterek w systemie i innych. 

2. W przypadku zgody na przetwarzanie w celach marketingowych i reklamowych 
przez Klienta wykorzystanie danych moŜe słuŜyć wyłącznie PI. 

 
§8. 

Opłaty ponoszone przez SARTweb.pl 
1. Za kaŜdą dokonaną i potwierdzoną rezerwację SARTweb.pl wynagradza x % 

prowizją brutto na podstawie faktury VAT, a w przypadku rachunku 
uproszczonego y % prowizją brutto. 

2. Wynagrodzenie wypłacane jest po zakończeniu imprezy turystycznej (powrocie 
klienta). 

3. W przypadku zakupu imprez turystycznych z terminem wyjazdu dłuŜszym niŜ 100 
dni SARTweb.pl wypłaci zaliczkę w wysokości 30% prowizji w celu przeznaczenia 
środków na bieŜące utrzymanie portalu informacyjnego. Zaliczka zostanie 
rozliczona po zakończeniu imprezy, a w przypadku rezygnacji klienta lub anulacji 
imprezy turystycznej rozliczona do innych dokonanych rezerwacji. 

4. Za kaŜde zapytanie klienta, które nie jest związane z rezerwacją zostanie 
wypłacone jednorazowe wynagrodzenie w wysokości v,vv zł netto, przy załoŜeniu, 
Ŝe klient wprowadzi do formularza: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon 
kontaktowy umoŜliwiający kontakt z klientem. 

5. PI poda na swojej stronie dane kontaktowe SARTweb.pl oraz telefon informacyjny, 
który umoŜliwi weryfikację zapytań przychodzących od klienta. Wszystkie takie 
zapytania oraz rezerwacje zostaną naniesione przez konsultanta do systemu PI, w 
celach rozliczeniowych. 

6. W przypadku osiągnięcia przez PI obrotu 150.000 w stosunku rocznym – 
SARTweb.pl wynagrodzi PI voucherem podróŜnym na kwotę z zł (słownie xxx 
złotych). 

7. JeŜeli współpraca będzie wymagała dodatkowych świadczonych usług ze strony 
SARTweb.pl nie objętych tą umową, kaŜde świadczenie (usługa) będą płatne przez 
stronę zamawiającą na podstawie cennika usług SARTweb.pl lub ustalonej między 
stronami kwoty i faktury. 

 
§9. 

Postanowienia ogólne 
1. Wszystkie płatności wynikające z tej umowy będą dokonywane na konto PI.  PI 

będzie wystawiać faktury VAT. 
2. Rozliczenie będzie dokonywane okresowo – raz na 1 miesiąc. Płatności będą 

dokonywane do 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Termin wypowiedzenia umowy 

wynosi 30 dni. Wypowiedzenie nie moŜe nastąpić wcześniej niŜ termin 
uregulowania świadczeń finansowych wynikających z tej umowy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej 
ze stron. 

5. Spory będą rozstrzygane przez właściwe Sądy Powszechne. 
6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksy 

Cywilnego. 
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 



Za Portal Informacyjny (PI)    Za SARTweb.pl sp. z o.o. 
  Prezes Zarządu – Joanna Cieśla 


