UMOWA O WSPÓŁPRACY

UMOWA O WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG
zawarta dnia .................................. w Warszawie pomiędzy:
Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada
Wallenroda 4c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000028257, o kapitale zakładowym w wysokości 167 090 956,00 zł, opłaconym w całości,
NIP: 522-261-27-17, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Asseco BS”
a
………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

NIP: ……………………………………… REGON: ……………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwaną dalej „Partnerem”,
Z uwagi na to, że:
1) Asseco BS jest producentem oprogramowania komputerowego służącego m.in. do prowadzenia w
formie elektronicznej ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz
dokonywania rozliczeń podatkowych,
2) Partner prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych lub doradztwa podatkowego (kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie
Partnera do prowadzenia takiej działalności gospodarczej stanowi Załącznik nr 2) i w celu
wykonywania tej działalności korzysta m.in. z oprogramowania Asseco BS,
3) Strony zainteresowane są wzajemną promocją swoich produktów i usług w celu dotarcia do jak
najszerszego kręgu klientów
- Strony zawierają niniejszą umowę na warunkach wskazanych poniżej.
§ 1 DEFINICJE
Wymienione w niniejszej umowie wyrazy lub zwroty powinny być rozumiane zgodnie z poniższymi
definicjami:
1) „umowa”  oznacza niniejszą umowę wraz ze wszelkimi załącznikami w niej wymienionymi
oraz aneksami;
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2) „systemy WAPRO ERP”  oznacza oprogramowanie komputerowe o nazwach własnych
WAPRO Fakir, WAPRO Gang, WAPRO Kaper lub WAPRO Best, do których autorskie prawa
majątkowe przysługują Asseco BS i z których korzysta Partner dla celów prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej;
3) „okres rozliczeniowy” – oznacza okres od dnia 01 stycznia do 30 czerwca i od 01 lipca do 31
grudnia w każdym roku obowiązywania niniejszej umowy, za który naliczane jest
wynagrodzenie za wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w zakresie:
1) wzajemnej promocji (marketing, reklama) dla pozyskania klientów;
2) zbierania i przekazywania informacji potrzebnych dla podejmowania działań w zakresie rozwoju
systemów WAPRO ERP.
§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON
1.

W ramach wykonania przedmiotu Umowy Asseco BS zobowiązuje się do:
1) utworzenia i utrzymywania na swoim portalu internetowym prowadzonym pod adresem
http://www.assecobs.pl/wapro podstrony, na której znajdować się będą – w podziale na
województwa - informacje o programie partnerskim, tj. o współpracujących z Asseco BS biurach
rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego korzystających przy wykonywaniu działalności
gospodarczej z systemów WAPRO ERP oraz umieszczania na tej podstronie informacji o
Partnerze w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy; Strony mogą ustalić szerszy
zakres informacji o Partnerze umieszczanych na ww. portalu Asseco BS;
2) informowania potencjalnych klientów Partnera o ofercie Partnera, w szczególności poprzez:
a) wskazywanie adresu podstrony, o której mowa w pkt 1,
b) zamieszczanie informacji o programie partnerskim w „newsletterach” publikowanych lub
wydawanych przez Asseco BS,
lub też przy wykorzystaniu innych, uzgodnionych pomiędzy Stronami kanałów przekazywania
informacji do potencjalnych klientów Partnera.

2.

W ramach wykonania przedmiotu Umowy Partner zobowiązuje się do:
1) zawarcia i posiadania – przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy - ważnej umowy
licencyjnej uprawniającej do korzystania z co najmniej jednego z systemów WAPRO ERP;
2) aktywnego korzystania z przynajmniej jednego z systemów WAPRO ERP w okresie
obowiązywania Umowy;
3) umieszczania na swojej stronie WWW informacji o ofercie Asseco BS w zakresie systemów
WAPRO ERP; treść informacji o ofercie zostanie każdorazowo przygotowana przez Asseco BS.
Partner nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w treści przekazanej przez
Asseco BS informacji o ofercie;
4) umieszczenia na swojej stronie WWW nazw własnych używanych przez Partnera systemów
WAPRO ERP oraz logo (znaków towarowych) tych systemów, jak również linku do strony
WWW Asseco BS;
5) w miarę posiadanych możliwości - przekazywania materiałów reklamowych dostarczanych przez
Asseco BS klientom Partnera na ich adresy poczty elektronicznej lub pocztowe do
korespondencji, w szczególności poprzez:
a)

usługę mailingową,
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b)

linkowanie w korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c)

załączenie informacji lub materiałów reklamowych o systemach WAPRO ERP do
korespondencji przesyłanej klientom Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej w
przypadku korzystania przez klienta z usługi „Newseletter” lub „Informuj o nowościach” lub
podobnej,

d)

załączanie informacji na wydrukach z systemów WAPRO ERP dostarczanych klientom,

lub też przy wykorzystaniu innych, uzgodnionych pomiędzy Stronami kanałów, przekazywania
informacji do klientów Partnera.
3.

Ponadto, Partner przekazywał będzie Asseco BS informacje dotyczące postulowanych przez siebie,
jak też zgłaszanych przez klientów Partnera propozycji w zakresie wprowadzania do systemów
WAPRO ERP zmian i ulepszeń mających na celu zwiększenie ergonomii i łatwości używania tych
systemów w taki sposób, aby zapewnić optymalne warunki oraz jak najbardziej efektywne z nich
korzystanie (w tym poprawę widoczności danych oraz upraszczanie dostępu do nich, jak również
zwiększanie łatwości i szybkości posługiwania się systemami przez użytkowników), oraz mających
na celu dostosowanie zakresu funkcjonalnego systemów WAPRO ERP i sposobu ich
funkcjonowania do potrzeb klientów.
Informacje powyższe przekazywane będą przez Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres biura.rachunkowe@assecobs.pl

4.

W celu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2:
1) Partner niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie przez Asseco BS logo (znaku towarowego)
Partnera oraz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 na podstronie, o której tam mowa, jak
również upoważnia Asseco BS do wykorzystania logo (znaku towarowego i ww. danych Partnera
w inny sposób potrzebny dla wykonania przedmiotu umowy, w szczególności poprzez ich
rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w tym w sieci Internet, w materiałach reklamowych,
marketingowych i handlowych;
2) Asseco BS niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie przez Partnera logo (znaków towarowych)
systemów WAPRO ERP oraz informacji wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4 na stronie, o której tam
mowa, jak również upoważnia Partnera do wykorzystania logo (znaków towarowych) i ww.
danych Asseco BS oraz materiałów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 w inny sposób potrzebny dla
wykonania przedmiotu umowy, w szczególności poprzez ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek
formie, w tym w sieci Internet, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

5.

Obie strony mają prawo do ujawnienia faktu i przedmiotu współpracy do celów marketingowych
oraz posługiwania się wzajemnie oznaczeniem „Partner” w odniesieniu do informacji o współpracy z
drugą stroną.

6.

Z zastrzeżeniem ust. 1, 2, 4 i 5, żadna Strona, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, nie
będzie wydawać ani przedstawiać żadnych publicznych oświadczeń dotyczących niniejszej umowy,
jak też współpracy Stron; treść takich oświadczeń musi być każdorazowo pisemnie uzgodniona
pomiędzy Stronami i zaakceptowana w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 4 ZASADY WSPÓŁPRACY STRON

1. Każda ze stron zobowiązana jest wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością i najlepszą
wiedzą oraz chronić interesy drugiej Strony w zakresie powierzonych sobie czynności.
2. Każda ze stron zobowiązuje się do informowania drugiej strony o zaistniałych w trakcie wykonania
przedmiotu umowy trudnościach i przeszkodach, jak również do współdziałania z drugą stroną w
zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych wynikłych w trakcie wykonywania postanowień
niniejszej umowy.
3. Ponadto, Partner zobowiązany jest do przekazywania Asseco BS informacji o:
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1) dokonaniu zmian jakichkolwiek danych wskazanych w Załączniku nr 1 ;
2) zaprzestaniu korzystania z systemu WAPRO ERP lub zmianie zakresu używanych systemów
WAPRO ERP,
niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia ww. okoliczności.
§ 5 WYNAGRODZENIE
1.

Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu realizacji niniejszej umowy Stronom przysługiwać będzie
następujące wynagrodzenie za każdy okres rozliczeniowy:
1) za usługi reklamowe świadczone na rzecz Partnera Asseco BS przysługiwać będzie
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
2) za usługi reklamowe świadczone na rzecz Asseco BS Partnerowi przysługiwać będzie
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Kwoty wynagrodzenia zostaną powiększone o należny podatek VAT.

2.

Wynagrodzenie, określone w ust. 1, płatne będzie z góry, w terminie 14 dni licząc od daty
wystawienia faktury VAT.

3.

Zapłata następować będzie w formie wzajemnej kompensaty należności.

4.

W przypadku, gdy umowa niniejsza została zawarta w trakcie okresu rozliczeniowego
wynagrodzenie Stron określone w ust. 1 zostanie obniżone proporcjonalnie do czasu obowiązywania
umowy w okresie rozliczeniowym.
§ 6 INFORMACJE POUFNE

1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazywane przez jedną ze stron drugiej
stronie bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, na nośniku elektromagnetycznym
lub innym) za wyjątkiem tych informacji, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej
stronie zostaną wyraźnie określone jako nie objęte poufnością oraz wszelkie posiadane przez strony
informacje gospodarcze, w tym handlowe, techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, knowhow dotyczące jednej ze stron lub jej współpracowników i kontrahentów, uzyskane przez drugą
stronę w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy, a w szczególności:
1) informacje zawarte w treści dokumentów przygotowywanych przez każdą ze stron dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy,
2) informacje finansowe i dotyczące planów gospodarczych stron, bez względu na ich charakter,
3) treść umowy oraz informacje dotyczące działań związanych z jej wykonaniem,
4) informacje o zakresie funkcjonalnym i technicznych aspektach funkcjonowania systemów
WAPRO ERP.
W przypadku, kiedy przekazanie informacji następuje w sposób niedookreślony co do ich poufności,
bądź nie, przyjmuje się, że są to informacje poufne.
2. Każda ze stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą stronę informacje
poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie
dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody strony, której dotyczą, wyrażonej w
formie pisemnej.
3. Każda ze stron zachowa przy ochronie informacji poufnych drugiej strony przynajmniej taką samą
staranność jak przy ochronie własnych informacji poufnych.
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4. Strony ustalają, iż informacje poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują
informacji:
1) które są powszechnie znane,
2) które zostały podane do wiadomości publicznej przez stronę, której dotyczą,
3) ujawnionych przez stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,
4) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
5) których ujawnienie jest potrzebne w związku ze zbyciem wierzytelności lub dochodzeniem
roszczeń wynikających z niniejszej umowy.
5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych pozostaje w mocy przez okres 10 lat licząc
od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.
§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy lub istotnego
zaniedbania przyjętych na siebie obowiązków, w szczególności otrzymania przez Asseco BS
powtarzających się negatywnych opinii klientów na temat prowadzonej przez Partnera działalności.
4. W przypadku rozwiązania umowy na zasadach określonych w ust. 2 i 3 w trakcie okresu
rozliczeniowego, Strony dokonają wzajemnych rozliczeń rzeczowych i finansowych
(w szczególności dokonają korekty faktur wystawionych za usługi świadczone w danym okresie
rozliczeniowym obniżając kwotę należnego za ten okres wynagrodzenia ryczałtowego
proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy w okresie rozliczeniowym).
§ 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Strony zgodnie oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów
mogących wyniknąć w związku z wykonaniem postanowień Umowy.
2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze ugodowej, właściwym do rozstrzygnięcia
sporów w związku z wykonaniem Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Asseco BS.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego.

3.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Asseco Business Solutions S.A.:

Partner:
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Data i podpisy:

Data i podpisy:
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
Dane dotyczące Partnera

Nazwa (firma)
NIP
Numer świadectwa
kwalifikacyjnego
Imie i nazwisko
Miasto
Kod pocztowy
Ulica
Numer
Gmina
Powiat
Województwo
Telefon
Strona www
Adres e-mail
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…………………………………….
miejsce i data
Dane identyfikacyjne Klienta:
Nazwa Klienta: ............................................................................
Adres: ......................................
NIP: ...............................................................................................

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
ul. Konrada. Wallenroda 4C
20-607 LUBLIN
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie
faktur w formie elektronicznej
Działając w imieniu ……………………..............……………………...............…………………….....
z siedzibą w …………………….……………………...............……………………...............
niniejszym:
1) wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie (poprzez udostępnianie) przez Asseco Business
Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie faktur VAT w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi
skutkami doręczenia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 poz. 1661),.
2) wskazuję poniższy adres poczty elektronicznej jako właściwy dla otrzymywania faktur i innych
dokumentów w formie elektronicznej, jak również wszelkiej korespondencji z nimi związanej:
adres poczty elektronicznej:

3)

…………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie oraz przyjmuję go do
wiadomości, akceptuję i zobowiązuje się do stosowania do jego postanowień.

…………………………………
Pieczęć firmy

……………………………………………
Podpis i pieczęć osób upoważnionych do
reprezentowania Klienta

