
 

 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY 

 
W dniu ….. w Koninie, zawarto umowę pomiędzy: 

HOST Sp. z o. o, z siedzibą w Koninie, 62-510 Konin, ul. Poznańska 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców w 
Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000081417, kapitał zakładowy 
155.000,00 zł, posiadająca NIP: 665-25-74-960, reprezentowaną przez Marka Łuczyńskiego – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej HOST, z jednej Strony, 

a  
 
XXXXXX, z siedzibą w XXXXXX, XX-XXX XXXXXX, ul. XXXXXX, wpisana do rejestru przedsiębiorców w 
Sądzie Rejonowym w XXXXXX pod numerem XXXXXX, kapitał zakładowy XXXXXX zł, posiadająca NIP: 
XXXXXX, reprezentowaną przez XXXXXX – Prezesa Zarządu zwaną dalej Partnerem. 

 
§ 1  

DEFINICJE  

1. Umowa - niniejsza umowa, określająca zasady świadczenia wzajemnych usług przez HOST oraz Partnera. 
2. Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług HAL APS Cloud Platform – aktualna treść regulaminu 

umieszczona na stronie internetowej https://aps.host.pl/pl_pl/regulamin/ 
3. HOST zwany także w dalszej części Umowy Usługodawcą - firma HOST Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, 

62-510 Konin, ul. Poznańska 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu 
XXII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000081417, kapitał zakładowy 155.000,00 zł, posiadająca NIP: 
665-25-74-960;  

4. Partner - przedsiębiorca (osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą), który zawiera Umowę o współpracy partnerskiej z HOST, w 
celu podjęcia współpracy z HOST, w zakresie wskazanym w Umowie; 

5. Partner Handlowy – Partner który współpracuje z HOST w zakresie wsparcia procesu sprzedaży 
Oprogramowania i/lub usługi HAL APS Cloud Platform. 

6. Partner Wdrożeniowy – Partner który samodzielnie realizuje sprzedaż i wdrożenie Oprogramowania i/lub 
usługi HAL APS Cloud Platform. 

7. Partner Globalny – Partner który samodzielnie realizuje sprzedaż i wdrożenie Oprogramowania i/lub 
usługi HAL APS Cloud Platform na terenie więcej niż jednego kraju. 

8. Klient Końcowy - przedsiębiorca (osoba fizyczna, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą), który z polecenia Partnera lub za pośrednictwem Partnera 
zamierza: 

a. Nabyć prawa do korzystania z licencji Oprogramowania w modelu: 
1. klasycznym On Premise; 
2. lub usługowym SaaS (ang Software as a Service) na zasadach opisanych w Regulaminie; 

b. skorzystać z Usług Wdrożeniowych świadczonych przez Partnera; 
c. skorzystać z Usług Wdrożeniowych świadczonych przez HOST; 

9. Strony HOST i Partner łącznie; 
10. Strona Usługodawcy – dedykowana strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem 

https://aps.host.pl, prezentująca Regulamin, Cennik, SLA, Formularz Rejestracyjny informacja o 
Oprogramowaniu;  

11. Oprogramowanie - oprogramowanie do zaawansowanego harmonogramowania produkcji – HAL APS, do 
którego autorskie prawa majątkowe przysługują HOST. 

12. Chmura obliczeniowa – infrastruktura teleinformatyczna, własna lub dzierżawiona (fizyczny lub wirtualny 
serwer, oprogramowanie firm trzecich, inne wyposażenie teleinformatyczne), na której zainstalowany jest 



 

 

oprogramowanie HAL APS, umożliwiająca stały dostępu Klienta i/lub Partnera do oprogramowania HAL 
APS. 

13. Usługa - HAL APS Cloud Platform - usługa świadczona przez HOST na rzecz Klienta lub Partnera 
polegająca na zdalnym udostępnianiu Klientowi lub Partnerowi przez HOST Oprogramowania 
zainstalowanego w Chmurze Obliczeniowej; 

14. Usługi Wdrożeniowe – usługi świadczone na rzecz Klienta mające na celu wdrożenia Oprogramowania; 
15. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;  
16. Godziny robocze - godziny pomiędzy 8:00 a 16:00 w Dni Robocze.  

 
§ 2  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Umowa określa warunki wzajemnej współpracy pomiędzy HOST, a Partnerem w zakresie 
rozpowszechniania i wdrażania Oprogramowania oraz świadczenia dodatkowych usług w 
przedsiębiorstwach kontrahentów Partnera. 

 
§ 3  

STATUS PRAWNY PATNERA 
 

1. Partner jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, jest uprawniony do sprzedaży 
Oprogramowania we własnym imieniu i na własny rachunek. 

2. Zawierane przez Partnera umowy z Klientami Końcowymi których przedmiotem jest sprzedaż 
Oprogramowania, stanowią za każdym razem dwustronne porozumienie pomiędzy Partnerem i Klientem 
Końcowym. 

3. Partner oświadcza, że w zakresie w jakim jest uprawniony do rozpowszechniania Oprogramowania, będzie 
podejmował działania mające na celu ochronę praw autorskich do Oprogramowania. 

§ 4 
 PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA  

1. Szczegółowe obowiązki Partnera wynikają z opisu zawartego w poniższej tabeli.  

Obowiązki Partner 
Handlowy 

Partner 
Wdrożeniowy 

Partner 
Globalny 

Udział w Szkoleniu dla Partnerów 
https://aps.host.pl/pl_pl/szkolenie-dla-partnerow/  ✔ ✔ ✔ 

Certyfikacja ✔ ✔ ✔ 

Zarejestrowanie szansy sprzedażowej na stronie 
https://aps.host.pl ✔ ✔ ✔ 

Wsparcie procesu sprzedażowego ✔ ✔ ✔ 
Wsparcie procesu sprzedażowego w języku obcym   ✔ 

HAL	APS	On	Premise	
Sprzedaż Oprogramowania - fakturowanie  ✔ ✔ 
Sprzedaż Maintenance - fakturowanie  ✔ ✔ 
Instalacja i konfiguracja Oprogramowania  ✔ ✔ 

Wdrożenie Oprogramowania  ✔ ✔ 
Testowanie modyfikacji Oprogramowania  ✔ ✔ 
Świadczenie usług pierwszej linii wsparcia serwisowego  ✔ ✔ 



 

 

Instalacja krytycznych uaktualnień Oprogramowania  ✔ ✔ 

Zgłaszanie awarii, błędów, usterek na https://help.host.pl  ✔ ✔ 

Analiza zużycia Obiektów APS  ✔ ✔ 
HAL	APS	Cloud	Platform	
Wystawienie jednorazowej faktury VAT z tytułu prowizji od 
sprzedaży ✔   

Cykliczne wystawianie faktury VAT z tytułu prowizji od 
sprzedaży   ✔ ✔ 

Wdrożenie HAL APS  ✔ ✔ 

Testowanie modyfikacji HAL APS  ✔ ✔ 

Świadczenie usług pierwszej linii wsparcia serwisowego  ✔ ✔ 

Zgłaszanie awarii, błędów, usterek na https://help.host.pl  ✔ ✔ 

Analiza zużycia Obiektów APS  ✔ ✔ 

2. W interesie Partnera jest rejestracja szansy sprzedażowej na stronie https://aps.host.pl.  
3. Partner zobowiązany jest do: 

a. posiadania szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania Oprogramowania; 
b. uczestnictwa w szkoleniach zalecanych przez HOST w zakresie Oprogramowania 

organizowanych przez HOST lub podmioty wskazane przez HOST. 
c. Rozwijać własny kapitał intelektualny w zakresie Oprogramowania. 

 
§ 5  

PRAWA I OBOWIĄZKI HOST 
 

1. Obowiązki HOST opisano w poniższej tabeli. 
 

Obowiązki Partner 
Handlowy 

Partner 
Wdrożeniowy 

Partner 
Globalny 

Organizacja Szkoleniu dla Partnerów 
https://aps.host.pl/pl_pl/szkolenie-dla-partnerow/  ✔ ✔ ✔ 

Analiza zarejestrowanie szansy sprzedażowej na stronie 
https://aps.host.pl ✔ ✔ ✔ 

Wsparcie procesu sprzedażowego ✔ ✔ ✔ 
HAL	APS	On	Premise	
Realizacja jednorazowej płatności wynikającej z prowizji od 
zrealizowanej sprzedaży. ✔   

Fakturowanie Partnera z tytułu udzielenia licencji na 
Oprogramowanie  ✔ ✔ 

Fakturowanie Partnera z tytułu sprzedaż usług Maintenance  ✔ ✔ 
Instalacja i konfiguracja Oprogramowania – dwie pierwsze 
instalacje bezpłatnie  ✔ ✔ 

Wsparcie w procesie wdrożenia Oprogramowania – dwa 
pierwsze wdrożenia  ✔ ✔ 

Wytwarzanie wymaganych przez Klienta, opisanych przez 
Partnera i zaakceptowanych przez HOST rozszerzeń 
funkcjonalnych Oprogramowania w uzgodnionym terminie i 
cenie 

 ✔ ✔ 

Świadczenie usług drugiej linii wsparcia serwisowego na rzecz 
Partnera i / lub Klienta  ✔ ✔ 

Rozwiązywanie problemów związanych z awariami, błędami i 
usterek na https://help.host.pl zgodnie z warunkami SLA  ✔ ✔ 



 

 

HAL	APS	Cloud	Platform	
Realizacja jednorazowej płatności wynikającej z prowizji 
sprzedaży ✔ ✔ ✔ 

Cykliczne wystawianie faktury VAT z tytułu prowizji od 
sprzedaży   ✔ ✔ 

Wdrożenie HAL APS  ✔ ✔ 

Testowanie modyfikacji HAL APS  ✔ ✔ 

Świadczenie usług pierwszej linii wsparcia serwisowego  ✔ ✔ 

Zgłaszanie awarii, błędów, usterek na https://help.host.pl  ✔ ✔ 

 
 

 
§ 6  

SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA i USŁUG 
 

1. Partner jest uprawniony do: 
• sprzedaży Oprogramowania, 
• sprzedaży usługi HAL APS Cloud Platform, 
• sprzedaży usług eksperckich w zakresie optymalizacji produkcji, 
• wdrażania Oprogramowania, 
• świadczenia usługi wsparcia Maintenance. 

2. Oprogramowanie może być nabywane przez Partnera wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży do Klienta 
Końcowego.  

3. Oprogramowanie może być sprzedawane przez Partnera wyłącznie bezpośrednio na rzecz Klienta 
Końcowego. 

4. Oprogramowanie może być nabywane przez Partnera wyłącznie od HOST. 
5. Partner otrzymuje rabat na zakup Oprogramowania w wysokości:  

Partner Rabat 
podstawowy na 

zakup  
HAL APS 

Rabat dodatkowy 
„1” z tytułu 

zgłoszenie szansy 
sprzedażowej 

Rabat dodatkowy „2” z tytułu obrotu za rok poprzedni 
do 100 

tys. 
100-300 

tys. 
300-500 tys. Powyżej  

500 tys. 

Partner Handlowy  Nie dotyczy 5%     
Partner 
Wdrożeniowy 

25% 5% 5% 7,5% 10% 12,5% 

Partner Globalny 25% 5% 5% 7,5% 10% 12,5% 
 

Rabat = Rabat podstawowy + Rabat dodatkowy „1” + Rabat dodatkowy „2” 
6. Oprogramowanie może być sprzedane przez Partnera wyłącznie z podpisaniem równolegle umowy 

wdrożeniowej przygotowanej przez Partnera. Partner zobowiązuje się do wdrożenia Oprogramowania u 
Klienta Końcowego.  

7. Partner otrzymuje prowizję od sprzedaży Usług wdrożeniowych realizowanych przez HOST, rozumianych 
jako wsparcie dwóch pierwszych wdrożeń: 

Partner Prowizja od sprzedaży Stawka pracy 
konsultanta  

Stawka pracy eksperta 

Partner Handlowy  20%  
1.600 

 
3.000 Partner Wdrożeniowy 20% 

Partner Globalny 20% 

 
8. Partner otrzymuje prowizję od sprzedaży usług eksperckich w zakresie optymalizacji produkcji: 

 



 

 

Partner Prowizja od sprzedaży 

Partner Handlowy  30% 
Partner Wdrożeniowy 30% 
Partner Globalny 30% 

 
§7 

 WARUNKI NABYCIA OPROGRAMOWANIA PRZEZ PARTNERA 
 

1. Warunkiem nabycia Oprogramowania przez Partnera jest poprawne złożenie zamówienia w formie 
pisemnej poprzez: 

• wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie https://aps.host.pl, lub 
• przesłanie skanu wypełnionego formularza zamówienia (którego wzór umieszczono w załączniku 

nr 2) mailem na adres host@host.pl, lub 
• przesłanie wypełnionego formularza zamówienie listem poleconym na adres siedziby HOST. 

2. Partner wraz z zamówieniem zobowiązany jest dostarczyć podpisany przez Klienta Końcowego Załącznik 
nr 3 - Warunki Korzystania z Oprogramowania. 

3. Przyjęcie przez HOST zamówienia następuje poprzez potwierdzenie zamówienia, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Partnera. 

4. Zamówienie zostanie zrealizowane przez HOST pod warunkiem poprawnego i zupełnego wypełnienia 
formularza zamówienia zgodnie z wzorem umieszczonym w Załączniku nr 2. 

5. HOST jest uprawniony do żądania wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, w celu 
realizacji zamówienia. 

6. HOST najpóźniej w terminie 3 dni od daty wpływu zaliczki na konto bankowe HOST: 
•  udostępni Partnerowi Oprogramowanie w formie dostępu do zasobów zdalnych z których należy 

samodzielnie pobrać Oprogramowanie, lub 
• Zainstaluje zdalnie na wskazanym serwerze Klienta Końcowego Oprogramowanie. 

7. Faktura VAT z tytułu nabycia Oprogramowania zostanie wystawiona w dniu poinformowania Partnera 
drogą elektroniczną o udostępnieniu Oprogramowania. Pozostała należność wynikająca z nabycia licencji 
jest płatna w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia faktury. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury powyżej 14 dni w stosunku do terminu płatności HOST ma 
prawo uzależnić realizację kolejnego zamówienia od spłaty części lub całości bieżącego zadłużenia. 

9. W przypadku niedochowania terminu płatności przez Partnera, HOST ma prawo do naliczenia i zażądania 
zapłaty odsetek od nieterminowej płatności. 

10. HOST zastrzega sobie prawo zmiany Cennika o czym poinformuje Partnera z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem.  



 

 

§ 8 
 WARUNKI NABYWANIA USŁUGI HAL APS Cloud Platform  

NA CELE WŁASNE  
 

 
1. Partner może kupić dostęp do HAL APS Cloud Platform wyłącznie na własne potrzeby za 15% cenny 

określonej w aktualnie obowiązującym Cenniku powiększoną o roczną opłatę związaną z koniecznością 
dzierżawy infrastruktury technicznej w chmurze obliczeniowej. 

2. Dostęp do Oprogramowania w modelu usługowym nie może być: 
• odsprzedany Klientowi Końcowemu, 
• wykorzystany do świadczenia płatnej usługi harmonogramowania świadczonej przez Partnera na 

rzecz Klienta Końcowego. 
§ 9 

 WARUNKI NABYWANIA USŁUGI HAL APS Cloud Platform 

1. Zamówienie Usługi przez Partnera na rzecz Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego dostępnego na Stronie Usługodawcy oraz potwierdzenie przeczytania i akceptację treści 
Regulaminu Świadczenia Usług HAL APS Cloud Platform. Procedura ta jest odmienna od opisanej w 
Regulaminie Świadczenia Usług HAL APS Cloud Platform. 

2. W formularzu rejestracyjnym Partner, musi wypełnić wszystkie wymagane pola, w tym informacje 
dotyczące Klienta.  

3. Partner w trakcie rejestracji zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych.  
4. HOST zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy przyjęcia 

zamówienia co jest jednoznaczne z odmową świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości ww. danych.  

5. Przyjęcie przez HOST zamówienia następuje poprzez potwierdzenie zamówienia, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera i Klienta.  

6. HOST dołoży starań, aby przyjęcie przez niego zamówienia na świadczenie Usługi nastąpiło nie później 
niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe HOST. 

7. Umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi zostaje zawarta w dniu przyjęcia przez 
Usługodawcę zamówienia. 

8. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w dniu przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia. 
9. Po rozpoczęciu świadczenia Usługi Usługodawca dostarczy Klientowi i Partnerowi, pocztą elektroniczną 

na adres wskazany przez Partnera w formularzu rejestracyjnym: 
1. Stronę Usługi 
2. Dane Logowania 
3. Hasło dostępu zostanie wysłane przez Usługodawcę odrębnie, pocztą elektroniczną lub 

wiadomością sms, na adres poczty elektronicznej albo na numer telefonu podany przez Klienta w 
formularzu rejestracyjnym.  

 
§ 10 

ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Z tytułu świadczenia Usługi na rzecz Klienta, Usługodawcy należna jest miesięczna opłata na zasadach 
opisanych w Regulaminie; 

2. HOST: 
• wypłaci Partnerowi Handlowemu jednorazową prowizję z tytułu wsparcia procesu sprzedaży 

zakończonego złożeniem zamówienia na usługę HAL APS Cloud Platform przez Klienta w 
wysokości 20% wartości opłaty rocznej wynikającej z Cennika + dodatkowe 5% z tytułu 
zarejestrowania szansy sprzedażowej. 

• wystawi fakturę VAT w celu obciążenia Partnera Wdrożeniowego lub Partnera Globalnego opłatą 
miesięczną pomniejszoną o prowizję Partnera.  



 

 

3. Partner Wdrożeniowy lub Globalny obciąża Fakturą VAT Klienta. 
4. O ile Strony nie ustalą inaczej od każdej świadczonej usługi przez HOST na rzecz Klienta, Partnerowi 

Wdrożeniowemu lub Globalnemu przysługuje prowizja z tytułu zrealizowanych i opłaconych usług przez 
HOST. 

 

§ 11 
PRAWO DO UŻYWANIA ZNAKÓW 

 
1. HOST upoważnia Partnera do korzystania z logo HAL APS i posługiwania się tytułem: 

• Certyfikowany Partner Handlowy lub 
• Certyfikowany Partner Wdrożeniowy lub 
• Certyfikowany Partner Globalny 

2. Logo i flavicon umieszczono poniżej: 
• Flavicon: 

 
• Logo na tle przezroczystym: 

 

 
• Logo na tle nieprzezroczystym: 

 

 
 

 
3. Powyższe upoważnienie obejmuje następujące pola eksploatacji:  



 

 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie, bez ograniczeń co do ilości i wielkości 
formatów, wszelkimi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, 
audiowizualną, cyfrową, optyczną, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, 
techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,  

b. wprowadzania do pamięci komputera, zapis czasowy, trwały i kopia takich zapisów, archiwizacja 
zapisów,  

c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publicznego udostępniania ich 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i 
komputerowych, w tym na stronie internetowej HOST lub w aplikacji mobilnej,  

d. wykorzystania w przekazach reklamowych. 
Strony Umowy są uprawnione do umieszczenia na swoich witrynach internetowych odnośnika do 
witryny drugiej Strony.  

 
 

§ 12  
CZAS TRWANIA UMOWY 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
2. Umowa została zawarta bezterminowo. 

 
§ 13 

 WYPOWIEDZENIE UMOWY 
 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
2. HOST zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego rozwiązania Umowy w przypadkach: 

• Naruszenia praw autorskich; 
• Notorycznego nieregulowania płatności. 

 
§ 14 

 WARUNKI GWARANCJI 
 

1. HOST udziela gwarancji bezpośrednio Klientowi Końcowemu na warunkach określonych w Załączniku nr 
1. 

2. Przyjęcie odpowiedzialności z tytułu gwarancji przez HOST następuje tylko w przypadku akceptacji treści 
wynikających z Załącznika nr 1 przez Klienta Końcowego. 

3. Partner odpowiada za poinformowanie Klienta Końcowego o konieczności akceptacji Ogólnych 
Warunków Gwarancji. 

 

§ 15 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy pod rygorem 

nieważności. 
2. Wszelkie spory powstałe w trakcie i w związku z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane ugodowo przez 

Strony Umowy. Próba osiągnięcia ugodowego będzie uważana za niedoszłą do skutku od momentu, gdy 



 

 

jedna ze Stron Umowy pisemnie poinformuje o tym fakcie drugą Stronę Umowy. Jeżeli wypracowanie 
rozwiązania ugodowego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu 
rzeczowo wg siedziby HOST Sądowi Powszechnemu. 

3. Umowa niniejsza stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami odnośnie spraw w niej 
unormowanych i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż zawarte w niniejszej 
umowie. Wszelkie poprzednie porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące 
przedmiotu Umowy zostają zastąpione niniejszą Umową. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
§ 16 

Załączniki 
 
Integralną częścią Umowa stanowią załączniki. 
 
Załącznik nr 1 - Ogólne warunki gwarancji 
Załącznik nr 2 - Wzór zamówienia oprogramowania / usługi 
Załącznik nr 3 - Warunki korzystania z Oprogramowania 
Załącznik nr 4 - Dane partnera 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie 
 

HOST:        Nabywca: 
 
  



 

 

Załącznik nr 1 
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

 
 
 

Gwarancją objęte jest Oprogramowanie HAL APS produkcji HOST Sp. z o.o.  Każde inne oprogramowanie 
współpracujące z HAL APS którego producentem są firmy trzecie lub autorzy nie jest objęty niniejszą 
gwarancją. 

 
§ 1 Przedmiot gwarancji 

 
1. Gwarancja jest udzielana na Oprogramowanie HAL APS niezależnie od tego czy nabył licencje w modelu 

On Premise czy wykupił usługę HAL APS Cloud Platform polegającą na dostępie zdalnym do HAL APS.  
2. Dokupienie lub zmiana Wariantu Usługi nie przedłuża gwarancji. 
 

§ 2 Warunki gwarancji 
 

1. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy licząc od momentu wystawienia faktury przez HOST. 
2. W ramach gwarancji HOST zobowiązany jest do usuwania błędów Oprogramowania w ramach 

obowiązującego pakietu SLA. 
3. W ramach gwarancji HOST świadczy usługi wymienione w poniżej tabeli: 

 
Usługa gwarancyjna HAL APS  

Cloud Platform 
HAL APS 

 On Premise 
Dostęp do nowych wersji HAL APS (min 2 wersje rocznie) Tak Tak 
Instalacja nowej wersji HAL APS Tak Nie 
Update technologiczny - podniesienia bezpieczeństwa pracy zgodnie z zaleceniami 
producentów komponentów oprogramowania lub usług internetowych 

Tak Nie 

Dostęp do HelpDesku pod adresem https://help.host.pl  Tak Tak 
Usługi wsparcia technicznego   
Usuwie awarii, błędów, usterek zgodnie z wykupionym pakietem SLA Tak Tak 
Bypass - organizacja rozwiązania zastępczego zgodnie z wykupionym 
pakietem SLA 

Tak Tak  

 
 

 
§ 3 Service Level Agreement - SLA 

 
Pakiet SLA dostępny jest dla Usługi HAL APS Cloud Platform. Dostęp do usługi w modelu On Premise 
wymaga podpisania Umowy Serwisowej. W pierwszym roku licząc od dnia nabycia Oprogramowania Umowa 
Serwisowa jest obowiązkowa. 
 

Pakiet SLA Czas 
reakcji 

Czas 
Obejścia 

Czas 
Usunięcia 

awarii 

Czas 
usunięcia 

błędu 

Czas 
usunięcia 

usterki 

Pakiet Standard 60 min brak 14 dni 30 dni 
roboczych 

60 dni 
roboczych 

Pakiet Business 15 min 2 dni 
robocze 

4 dni 
roboczych 

14 dni 
roboczych 

30 dni 
roboczych 



 

 

Pakiet Business 
Premium 5 min 4 godziny 1 dzień 

roboczy 
7 dni 

roboczych 
14 dni 

roboczych 
Pakiet Just in Time 
Business 1 min 1 godzina 4 godziny 2 dni 

robocze 
7 dni 

roboczych 
 

 
 
  



 

 

Załącznik nr 2 
WZÓR ZAMÓWIENIA OPROGRAMOWANIA / USŁUGI 

 
Zamówienie należy składać na zamieszczonym poniżej formularzu 

 
HOST Sp. z o.o. 
62-510 Konin 
ul. Poznańska 74 
NIP 665-25-74-960 

 
Klient Końcowy 

 
Nazwa firmy  
Branża  
NIP  
REGON  
Ulica  
Nr  
Miasto  
Kod pocztowy  
Województwo  
Telefon  
email  

 
 
Zamawiam w firmie HOST Sp. z o.o. następujące produkty: 
 

HAL APS On Premise Ilość Cena netto 
HAL APS On Premise – Pakiet Podstawowy 10.000 Obiektów APS  108.000 
HAL APS On Premise – Rozszerzenie o 10.000 Obiektów APS  50.000 

 
HAL APS Cloud Platform  Cykliczność Koszt 

miesięczny 
HAL APS Cloud Platform max 3.000 Obiektów APS  Miesięcznie 119,97 
HAL APS Cloud Platform max 10.000 Obiektów APS  Miesięcznie 149,99 
HAL APS Cloud Platform max 20.000 Obiektów APS  Miesięcznie 199,99 
HAL APS Cloud Platform max 50.000 Obiektów APS  Miesięcznie 249,99 
HAL APS Cloud Platform max 100.000 Obiektów APS  Miesięcznie 299,99 
HAL APS Cloud Platform powyżej 100.000 Obiektów APS  Miesięcznie 399,00 
Kopia zapasowa – 2 razy w tygodniu  - 0,00 
Kopia zapasowa - codziennie  Miesięcznie 100,00 
SLA Pakiet Standard  - 0,00 
SLA Pakiet Business  Miesięcznie 1.000,00 
SLA Pakiet Business Premium  Miesięcznie 2.000,00 
SLA Pakiet Just in Time Business  Miesięcznie 5.000,00 
Brak usługi SSL (http://nazwa.aps.host.pl)  - 0.000 
Usługa SSL (https://nazwa.aps.host.pl)  Rocznie 100,00 

 
 
Zamawiający: 
 

Nazwa Partnera  
Kierownik Projektu ze strony Partnera   
Telefon komórkowy  
email  



 

 

Uwagi  
 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na publikowanie informacji przez HOST, że Klient Końcowy zdecydował się na zakup 
Oprogramowania. Wszystkie podane ceny są cenami netto.  
 
 

  Podpis i pieczęć Klienta Końcowego                                                              Podpis i pieczęć Partner (Zamawiający) 
 
 

. 

. 

. 
 

 . 
. 
. 

 

 
 
 
  



 

 

Załącznik nr 3 
WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 

 
1. Niniejsze Warunki użytkowania oprogramowania HAL APS (zwane dalej Warunkami) określają zasady na 

jakich Klient Końcowy jest uprawniony do używania Oprogramowania. 
2. Zasady użytkowania z Oprogramowania są wiążące dla Klienta Końcowego z momentem pierwszego 

zalogowania się do Oprogramowania.  
3. Oprogramowanie wraz jego materiałami elektronicznymi stanowią przedmiot praw autorskich HOST Sp. z 

o.o., podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
4. Klient Końcowy jest uprawniony do korzystania w Oprogramowania w ramach wykupionej liczby 

Obiektów APS. 
Warunki korzystania z Oprogramowania 
1. HOST oświadcza, że jest upoważniony do udzielania Klientowi Końcowemu upoważnienia do korzystania 

z Oprogramowania. 
2. HOST zachowa na zasadzie wyłączności wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do: 

• Oprogramowania; 
• Modyfikacji programistycznych; 
• Rozszerzeń funkcjonalnych. 

3. Modyfikacje programistyczne i rozszerzenia funkcjonalne mogą być realizowane wyłącznie przez HOST. 
4. HOST udziela Klientowi Końcowemu upoważnienia do korzystania z Oprogramowania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem użytkowania. 
5. Oprogramowanie w wersji On Premise może być: 

• Używane, utrwalone i i wprowadzone do pamięci serwera 
• Powielane wyłącznie w celu archiwizacji; 
• Udostępnione HOST Sp. z o.o. w celu kontroli w celu sprawdzenia przestrzegania niniejszych 

warunków 
6. Klient Końcowy nie może użyczać, odstępować ani dzierżawić Oprogramowania osobom trzecim. 
7. Klient ma prawo sporządzić drukowane kopie dokumentacji zamieszczone na stronie https://aps.host.pl. 

Dokumentacja nie może być udostępniana osobom trzecim. 
8. HOST Sp. z o.o. nie gwarantuje, że Oprogramowanie i Dokumentacja spełni oczekiwania użytkownika. 
9. Wszelkie uprawnienia udzielone Klientowi Końcowemu na mocy niniejszych Warunków są nabywane 

wyłącznie przez Klienta Końcowego i nie mogą być przeniesiona na osobę trzecią bez zgody HOST. 
10. Klient Końcowy zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków. 

 
  



 

 

Załącznik nr 4 
DANE PARTNERA 

 
 
Pełna nazwa Partnera: ………………………………..………………………………………….…… 
 
Ulica / nr domu / nr mieszkania: ……………………………………………………………………... 
 
Miasto: ………………………………………………………………..  Kod pocztowy: ……………… 

 
NIP: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
REGON: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Numer KRS: ……………………………………...……………………………………………………... 

 
Adres strony internetowej: ….………………………….……………………………………………... 
 
Osoby reprezentujące Partnera: 
 
                      Kontakt Zarząd / Właściciel: 

Imię: ………………………………………………………………………………..……… 
 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………. 
 

Stanowisko / funkcja: ……………………………………………………………………... 
 

Telefon: ……………………………………………………………………………………. 
 

email: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kontakt Handlowy: 
Imię: ………………………………………………………………………………..……… 

 
Nazwisko: …………………………………………………………………………………. 

 
Stanowisko / funkcja: ……………………………………………………………………... 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………………. 
 
email: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kontakt Wdrożeniowy: 
Imię: ………………………………………………………………………………..……… 

 
Nazwisko: …………………………………………………………………………………. 

 
Stanowisko / funkcja: ……………………………………………………………………... 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………………. 
 
email: ………………………………………………………………………………………. 
 



 

 

Konin dnia: …………………… 
 

Oświadczenie 
 
Oświadczam, że na podstawie art. 9 ustęp 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz.50 z późniejszymi zmianami) 
 
Firma: ………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………….. 
 
NIP: ……………………………………………………………………. 
 
Jest płatnikiem w/w podatków. 
 
 
Jednocześnie upoważniamy firmę HOST płatnika podatku od towarów i usług o numerze NIP 665-25-74-960 do 
wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy na czas nieokreślony, aż do odwołania w formie pisemnej. 
 
 
 

Pieczęć i podpis …………………………………………….. 


