
UMOWA  "PORTAL O TEMATYCE TURYSTYCZNEJ  "  - system partner ski 
 
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, dystrybutora rezerwacji SART-WEB i portali o tematyce turystycznej 
zwanego dalej Usługodawcą a: 

 
..................................................................................................................................................................................................
............................zwanym dalej Agentem Turystycznym reprezentowanym  przez: ............................................................... 

§1 
Postanowienia  pierwotne 

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

§2 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest program komputerowy o nazwie SART-WEB, który obejmuje: 
• utworzenie i utrzymanie serwera WWW i stron internetowych szablonowych • uruchomienie mechanizmów 
wspomagania  sprzedaży i zakupu produktów i świadczonych usług przez strony internetowe  • panel administracyjny  do 
zarządzania serwerem WWW -  Agenta Turystycznego,  przez Agenta Turystycznego  z możliwością graficznej i 
tekstowej prezentacji • bazę ofert aktualizowaną przez współpracujące z Usługodawcą firmy świadczące usługi 
turystyczne,  • rezerwacje on-line dla Klientów (Użytkowników) serwera WWW  • utrzymanie poczty elektronicznej. 
Wszystkie wyżej wymienione usługi Usługodawca udostępnia na swoim serwerze. 

§3 
Rola stron umowy 

1. Dystrybutorem  programu SART-WEB oraz gwarantem jego działania jest SARTWEB.PL sp. z o.o. Program 
komputerowy SART-WEB ułatwia współpracę Agentów Turystycznych z Organizatorami Turystyki (Sprzedawcami) oraz 
umożliwia rezerwację on-line dla Agenta Turystycznego i Klienta. 
2. Agent Turystyczny jest użytkownikiem systemu SART-WEB - i używa oprogramowanie  SART-WEB w celu 
wspomagania działalności gospodarczej polegającym na sprzedaży usług turystycznych on-line. 
Obowiązki stron określa niniejsza umowa. 

§4 
Licencja 

Na podstawie tej umowy Agent Turystyczny otrzymuje licencje na program komputerowy SART-WEB zgodnie z 
Warunkami Licencji stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej umowy. 

§5 
Współpraca z Organizatorami (Sprzedawcami)  i Klient ami 

Strona WWW Agenta Turystycznego  umożliwia sprzedaż miejsc w sposób elektroniczny. Po zalogowaniu się - podaniu 
swojej nazwy (login) i przypisanego mu hasła - agent może dokonać sprzedaży, tj. pobrać miejsca z systemu, 
wydrukować umowę-zgłoszenie  i komunikować się z Organizatorami Turystyki (Sprzedawcami)  poprzez system 
informacji (info). 

§6 
Gwarancja poufno ści 

SARTWEB.PL sp. z o.o. gwarantuje poufność dokonywanych  transakcji, i  jako administrator systemu ma obowiązek 
administrowania  systemem, co może wiązać się z pracą nad zbiorem danych polegającą na wykonywaniu kopii 
awaryjnych, usuwaniu usterek w systemie i innych. 

§7 
Opłaty ponoszone przez Agenta Turystycznego 

1. Opłaty za używanie oprogramowania  SART-WEB zgodnie z załącznikiem nr 1 . 
§8 

Postanowienia  ogólne 
1. Rozliczenie usług będzie dokonywane okresowo - raz na miesiąc. 
2. Wszystkie płatności wynikające z tej umowy będą dokonywane na konto SARTWEB.PL sp. z o.o. zgodnie ze 
świadczoną usługą na podstawie faktury VAT w terminie 7 dni. Za opóźnienia w płatnościach naliczane są odsetki. 
3. Dla celów rozliczeniowych  wzajemnych przyjmuje się rozliczenie wynikające z dokonywanych  pewnych rezerwacji 
(potwierdzonych  przez Organizatora Turystyki – Sprzedawcę Usług) on-line w danym miesiącu. 
4. Strony wyrażają zgodę na wzajemne potrącanie swoich zobowiązań. 
5. Umowa zostaje zwarta na czas nieokreślony, a termin wypowiedzenia  umowy wynosi 60 dni. Wypowiedzenie  nie 
może nastąpić wcześniej niż termin uregulowania świadczeń finansowych wynikających z tej umowy. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 
8. Spory będą rozstrzygane przez właściwe Sądy Powszechne, a w sprawach nie uregulowanych umową zastosowania 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
  
Za Agenta turystycznego        Za SARTWEB.PL sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 


