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Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania Hotel-In 
dostarczanego przez LMS Online Sp. z o.o. 

 

Zawarta w dniu ........................... 

 

Pomiędzy: 

 

LMS Online sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291458, REGON 10036414700000, NIP 7282653974, 

 

reprezentowaną  przez ............................................................................ 

 

Zwaną dalej Dostawcą, 

 

A 

 

(Nazwa przedsiębiorcy) ........................................................................................................... 

 

(adres) ........................................................................................... (NIP) .......................................................... 

 

(REGON) .............................(email) ............................................................... 

 

reprezentowanym przez ................................................................................................ 

 

Zwanym dalej Klientem. 

 

§ 1 Definicje 

 

Dane Klienta - dane wprowadzone do systemu Hotel-In przez Użytkownika Systemu za pośrednictwem Panelu 

Administracyjnego lub  przez dowolnego użytkownika Internetu za pośrednictwem Panelu Rezerwacji. 

Data Akceptacji - data wskazana obok podpisu potwierdzającego przyjęcie niniejszej Umowy przez Klienta lub data 
podpisania zamówienia, jeśli umowa pomiędzy stronami została zawarta na podstawie podpisanego zamówienia 

odwołującego się do tej niniejszej umowy. 

Dokumentacja Produktu – instrukcja (manual) do systemu Hotel-In oraz wszelkie inne dokumenty na temat produktu 

dostarczone Klientowi przez LMS Online Sp. z o.o., w formie papierowej lub elektronicznej. 

Dostęp - możliwość użytkowania lub czerpania korzyści z użytkowania funkcjonalności systemu Hotel-In z użyciem 
Panelu Administracyjnego Hotel-In i/lub panelu zintegrowanego z Hotel-In systemu recepcyjnego. 

Hotel lub Podobna Jednostka - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w postaci hotelu lub podobnej formy 

zbiorowego zakwaterowania (jak motele, pensjonaty, zespoły apartamentów, rezydencje turystyczne, ośrodki wczasowe, 
kempingi, pola biwakowe, hostele, dormitoria itd). 

Hotel-In - system rezerwacji internetowych dla Hoteli i Podobnych Jednostek; oprogramowanie będące przedmiotem 
niniejszej Umowy Licencyjnej; udostępniany dla Klienta, instalowany, zarządzany i utrzymywany przez LMS Online Sp. 

z o.o.. 

Klient – podmiot określony w części dot. stron niniejszej umowy lub podmiot określony w zamówieniu, jeśli umowa  
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pomiędzy stronami została zawarta na podstawie podpisanego zamówienia odwołującego się do tej niniejszej umowy. 

Moduły Channel Managera - moduły / funkcjonalności dostępne z Panelu Administracyjnego Systemu Hotel-In i/lub 

panelu zintegrowanego z Hotel-In systemu recepcyjnego., przeznaczone do konfiguracji ustawień na zewnętrznych 
portalach rezerwacji hotelowych (agregatorach) oraz przechowywania w jednej bazie danych Systemu informacji dot. 

rezerwacji dokonanych za pomocą tych portali, które są trzecią stroną w stosunku do tej Umowy. 

Moduły Systemu Rezerwacji Internetowych - moduły / funkcjonalności dostępne z Panelu Administracyjnego 
Systemu Hotel-In, przeznaczone do zarządzania ofertą hotelu do sprzedaży przez stronę internetową hotelu. 

Panel Administracyjny - interfejs Systemu Hotel-In po stronie obsługi hotelu; interfejs dostępny dla Użytkownika 
Systemu za pomocą  poufnych danych uwierzytelniających (login i hasło), zapewniający dostęp do funkcjonalności 

Produktu w ramach uzgodnionej konfiguracji. 

Panel Rezerwacji Internetowych - interfejs Systemu Hotel-In po stronie Gościa hotelowego; interfejs dostępny dla 
dowolnego użytkownika Internetu, umożliwiający m.in. rezerwację oferty sprzedawanej przez Klienta niniejszej Umowy. 

Problem / incydent - przejaw funkcjonowania Aplikacji niezgodnego z Dokumentacją Produktu 

Rezerwacja - pojedynczy zapis elektroniczny mający na celu zarezerwowanie jednego lub wielu miejsc w Hotelu lub 
Podobnej Jednostce dokonany w systemie Hotel-In z Panelu Rezerwacji Internetowych lub portali rezerwacji hotelowych. 

Rezerwacja potwierdzona – rezerwacja, która została zaakceptowana i potwierdzona w sposób manualny lub 
automatyczny w Systemie. 

Serwer – komputer zarządzany przez firmę LMS Online Sp. z o.o., na którym zainstalowany jest System Hotel-In. 

System – oprogramowanie Hotel-In, udostępniony Klientowi przez Dostawcę. Nazywany również Produktem, 
Oprogramowaniem, Aplikacją. 

Terminal – dowolny komputer lub inne urządzenie poprzez które Klient łączy się z systemem Hotel-In. 

Umowa - niniejsza umowa, wszelkie do niej załączniki wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi w późniejszym 
czasie a także wszelkie dokumenty, do których się umowa licencyjna odwołuje. 

Użytkownik Systemu – jakakolwiek osoba, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta, mająca dostęp do 

Panelu Administracyjnego w systemie Hotelu-In z wykorzystaniem w poprawny sposób danych uwierzytelniających 
podanych przez LMS Online Sp. z o.o. lub utworzonych w systemie (z wyjątkiem przedstawiciela LMS Online Sp. z o.o. 

przed zmianą podanego hasła). 

 

§ 2 Przedmiot umowy i zakres licencji 

 

 1. Przedmiotem umowy jest prawo do korzystania z Systemu Hotel-In (udzielenie licencji) zainstalowanego, 
zarządzanego i utrzymywanego przez Dostawcę, w wersji szczegółowo opisanej w załączniku ”Pakiety systemu”. 

 2. Klient może łączyć się z Systemem z dowolnego Terminala. 

 3. Dostawca zobowiązany jest do utrzymania Systemu, jego konfiguracji, zarządzania serwerem na którym System się 
znajduje oraz udostępnienia Klientowi wyłącznych kodów dostępu dla Użytkownika przy jego podłączeniu. Warunki 

instalacji i konfiguracji Systemu określone są w załączniku Wymagania wdrożeniowe. 

 4. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony. 

 5. Licencja udzielona na podstawie niniejszej umowy jest niewyłączna, nieprzenaszalna i obowiązuje na terytorium 

całego świata. 

 6. W przypadku przekształcenia podmiotowego po stronie Klienta lub Dostawcy, podmiot powstały w ich miejsce staje się 

podmiotem praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 7. Klient nie jest uprawniony do: 

 a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Systemu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie; 

 b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Systemie; 

 c) rozpowszechniania, w tym użyczenia, najmu Systemu lub jego kopii; 

 d) udzielania sublicencji na System; 

 e) dokonywania dekompilacji kodu źródłowego Systemu oraz jego modyfikacji. 
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 8. Klient jest zobowiązany do korzystania z Systemu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym 

w szczególności w zakresie danych wprowadzanych do Systemu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób 
trzecich za dane wprowadzone do Systemu przez Klienta ani za treść udostępnionej przez niego oferty, w tym oferty 

wprowadzonej do Systemu przez Dostawcę na życzenie Klienta. 

 9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane osobowe wprowadzone do Systemu przez osoby trzecie i jest 
zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca nie jest uprawniony ani zobowiązany 

do przetwarzania danych wprowadzonych do Systemu przez osoby trzecie a jedynie dostarcza System umożliwiający 
skojarzenie Klienta z osobami zainteresowanymi jego ofertą. 

 

§ 3 Warunki dostępu do Systemu 

 

1. Hasła i nazwy użytkownika nadane przez Dostawcę w momencie instalacji a także stworzone przez Klienta w trakcie 

użytkowania muszą być przechowywane przez Klienta w sposób uniemożliwiający użytkowanie Systemu przez osoby 
nieuprawnione. 

2. Klient jest odpowiedzialny za dobranie odpowiedniej konfiguracji Systemu (dane wprowadzone do Panelu 

Administracyjnego) a także za wszystkie późniejsze jej zmiany. Dostawca nie odpowiada za treści dodane do Systemu 
przez Klienta. 

3. Warunkiem dostępu do Panelu Rezerwacji Internetowych jest korzystanie z  jednej z następujących przeglądarek 
internetowych: Internet Explorer wersja 8 lub późniejsza, Mozilla Firefox wersja 3.5 lub późniejsza, Opera wersja 10 lub 

późniejsza, Google Chrome lub Safari. Warunkiem dostępu do Panelu Administracyjnego jest korzystanie z przeglądarki 

Mozilla Firefox wersja 3.5 lub późniejszej. Dostawca nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie Systemu wynikające 
z korzystania przez Klienta z innych przeglądarek internetowych. 

 

 

§ 4 Gwarancja jakości, odpowiedzialność 

 

1. Dostawca oświadcza, iż System jest stworzony i modernizowany wedle najlepszej wiedzy Dostawcy z należytą 
starannością. 

2. Dostawca gwarantuje, iż System jest wolny od wad uniemożliwiających dokonywanie Rezerwacji za jego 

pośrednictwem. 

3. Wyłącza się uprawnienia Klientów wobec Dostawcy z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dostawca nie odpowiada za działania osób trzecich. Dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych 
w Systemie lub brakiem możliwości korzystania z Systemu, niezależnie od przyczyny. 

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Klienta skutkujące brakiem możliwości 
korzystania z Systemu, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników Systemu wymogów korzystania z 

Systemu. 

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 

6. W każdym przypadku, odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości 

jednomiesięcznej opłaty abonamentowej ustalonej zgodnie z niniejszą umową (zamówieniem) lub w przypadku umów 
opartych na opłatach prowizyjnych – do kwoty średniego abonamentu w aktualnym cenniku standardowym nie wyższej 

niż 350 PLN. 

7. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na skutek okoliczności całkowicie 
niezależnych od Dostawcy, na które nie ma wpływu i których przy zawarciu Umowy nie przewidywał lub nie mógł 

przewidzieć (siła wyższa). W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta o 
zaistnieniu tychże okoliczności oraz o podjętych działaniach. 
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§ 5 Usuwanie problemów i wsparcie techniczne 

 

1. W przypadku gdy w okresie trwania niniejszej umowy ujawnią się wady Systemu uniemożliwiające dokonywanie 

rezerwacji za jego pośrednictwem lub inne Problemy, Dostawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia. 

2. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby potwierdzić Klientowi ewentualne zgłoszone Problemy w funkcjonowaniu 

Systemu i naprawić lub wymienić wadliwie działającą część Systemu w możliwie najkrótszym czasie oraz niezwłocznie 
poinformować Klienta o efekcie naprawy. Gwarancja i naprawa nie dotyczą usterek w kodzie zmienionym lub dodanym do 

Systemu przez podmiot inny niż Dostawca. 

3. Dostawca jest zobowiązany do nieodpłatnego  udostępniania kopii zapasowych Danych Klienta na życzenie Klienta. 

4. Dostawca nie jest zobowiązany  do wprowadzania do Systemu lub dokonywania modyfikacji w ofercie Klienta. Na 

życzenie Klienta Dostawca udzieli mu niezwłocznej informacji w zakresie sposobu korzystania z Systemu lub udostępni 

pisemną instrukcję użytkowania. Za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez Strony Dostawca może wprowadzać 
do Systemu lub dokonywać modyfikacji w ofercie Klienta. Za treść wprowadzonej oferty odpowiedzialność każdorazowo 

ponosi wyłącznie Klient.    

5. Wszelkie zgłoszenia muszą być dokonywane przez Klienta za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod 

adresem, który Dostawca przekaże klientowi po podpisaniu umowy. 

6. Dostawca może odmówić rozpatrzenia zgłoszenia,  gdy dane zawarte w zgłoszeniu będą niewystarczające do ustalenia 
Problemu lub jeżeli Problem nie będzie wynikiem wadliwego działania Systemu. 

 

§ 6 Development na zamówienie 

 

1. Klient może zgłaszać potrzebę rozwoju funkcjonalności Systemu. 

2. W razie zgłoszenia potrzeby dodania do Systemu dodatkowych funkcjonalności Dostawca oceni ich wykonalność 
i przydatność oraz wyceni koszt ich wykonania z uwzględnieniem przeciętnych stawek wynagrodzenia inżynierów 

technologii informatycznych. 

3. Dodanie do Systemu dodatkowych funkcjonalności będzie każdorazowo przedmiotem osobnej umowy pomiędzy 
Stronami. 

§ 7 Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za korzystanie z Systemu określone jest w załączniku „Ceny i warunki płatności”. 

2. Wynagrodzenie, powiększone o podatek VAT, jest płatne co miesiąc i składa się ze stałej opłaty abonamentowej oraz 

opłaty prowizyjnej, obliczanej według wartości rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Systemu, lub jednej z tych 
opłat. 

3. Wartość rezerwacji, stanowiąca podstawę obliczenia opłaty prowizyjnej, ustalana jest na podstawie automatycznego 

naliczania liczby Rezerwacji za pośrednictwem Systemu. Każda ze Stron może ma nieograniczony dostęp do informacji 
o wartości dokonanych rezerwacji przez Panel Administracyjny. 

 

§  8 Zachowanie poufności 

 

1. Dostawca jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy wszystkich Danych Klienta wprowadzonych do Systemu. 

2. Obie strony Umowy zobowiązują się nie podawać do wiadomości osobom trzecim w formie ustnej, pisemnej ani żadnej 
innej treści tej Umowy (włączając treść załączników) ani postanowień w niej zawartych. Odnosi się to również do każdej 

innej poufnej dokumentacji wymienionej pomiędzy Dostawcą i Klientem. 

3. W każdej sytuacji, kiedy strony tej umowy otrzymują poufne informacje zobowiązują się do nie powielania tej 
informacji a także przechowywania jej w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 

4. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje także po rozwiązaniu niniejszej umowy. 
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§ 9 Przetwarzanie danych osobowych Klienta 

 

1. Dostawca może przetwarzać bez zgody Klienta jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, 

zmiany, prawidłowego wykonania oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności imię i nazwisko lub firmę, adres, nr NIP 
Klienta. 

2. Po rozwiązaniu umowy Dostawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta z wyjątkiem danych: 

a) niezbędnych do rozliczenia z Klientem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie 
z Systemu; 

b) niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem 
wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę, za zgodą Klienta; 

c) niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Systemu; 

d) dopuszczonych do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy. 

 

§ 10 Rozwiązanie umowy 

 

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. Po rozwiązaniu umowy konto Klienta zostanie usunięte wraz ze wszystkimi Danymi. Klient w okresie wypowiedzenia 
może zażądać kopii Danych wprowadzonych do Systemu. Klient jest zobowiązany do poinformowania swoich 

kontrahentów o zmianie sposobu rezerwacji jego oferty. 

3. Dostawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez 
Klienta warunków udzielonej licencji. 

 

§ 11 Postanowienia ogólne 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nie ma to wpływu na 
ważność pozostałej części Umowy.   

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody 

drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu 

według miejsca siedziby Dostawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

 

 

.................................................     ................................................. 

Dostawca           Klient 

  

 

Załączniki: 

1.Pakiety systemu 

2.Ceny i warunki płatności 

3.Wymagania wdrożeniowe 
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Załącznik 1  
do umowy licencyjnej na użytkowanie oprogramowania Hotel-In   

– Pakiety systemu 

 

Funkcje systemu Hotel-In udostępnianie na mocy niniejszej umowy są zależne od wybranego przez Klienta pakietu 
systemu i obejmują: 

Funkcja systemu Pakiet 

standard 

Pakiet 

premium 

Moduł łączący HOTEL-IN z systemem hotelowym TAK TAK 

Integracja modułu rezerwacji internetowych z systemem hotelowym TAK TAK 

Konfiguracja modułu rezerwacji internetowych HOTEL-IN TAK TAK 

Wprowadzenie aktualnej na dzień wdrożenia oferty hotelu do systemu rezerwacyjnego TAK TAK 

Integracja z systemem płatności online TAK TAK 

Obsługa rezerwacji z Panelu Rezerwacji Internetowych na stronie www klienta przez 

system 
TAK TAK 

Integracja z portalami rezerwacji internetowych w ofercie NIE TAK 

Konfiguracja automatycznego Channel Managera NIE TAK 

Obsługa sprzedaży na zintegrowanych portalach przez system NIE TAK 

 

Ważność tego załącznika potwierdzają poniższe podpisy autoryzowanych przedstawicieli obu stron: 

 

.................................................     ................................................. 

Dostawca         Klient 
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Załącznik 2 

do umowy licencyjnej na użytkowanie oprogramowania Hotel-In 

 Ceny  i warunki płatności - Obiekt do ….  pokoi 

 

1. Płatne elementy wdrożenia: 

 

Przedmiot  

[Pakiet Standard / Pakiet Premium] 

Cena netto 

jednorazowa 

od jednej lokalizacji / 
obiektu [PLN] 

  

 

2. Opłaty okresowe: 

Lp. Moduł  

[rezerwacje internetowe 
/ Channel Manager] 

Tryb opłaty  

[opcjonalnie: abonament miesięczny  / 
opłata x-letnia z góry] 

Wysokość opłaty 

[ % wartości 
rezerwacji/PLN ] 

1. Hotel –In, Rezerwacje 

Internetowe 
Prowizja od rezerwacji 3,0 % 

2. Hotel-In, Channel Manager Prowizja od rezerwacji 1,5 % 

 

3. W przypadku, gdy umowa pomiędzy stronami została zawarta na podstawie podpisanego dokumentu Zamówienia 

odwołującego się do tej niniejszej umowy, ceny określone są w dokumencie Zamówienia. 

4. Skumulowana opłata prowizyjna lub abonamentowa za Rezerwacje z poprzedniego miesiąca będzie dokonywana przez 
Klienta, który otrzyma fakturę przesłaną drogą elektroniczną lub pocztową do 7 dnia każdego miesiąca następnego. 

5. W trybie opłat prowizyjnych dla anulowanych rezerwacji koszt jest naliczany tylko od wartości za nieanulowane 
rezerwacje, które będą fakturowane automatycznie. Rejestracja ewentualnego anulowania rezerwacji i wynikającego 

z tego wpływu na prowizję jest obowiązkiem Klienta i ma on tę możliwość i obowiązek najpóźniej do ostatniego dnia 

pobytu, na który była założona rezerwacja. 

6. W trybie opłaty rocznej z góry faktura zostanie wystawiona w dniu podpisania zamówienia / umowy. 

7. Faktura za płatne elementy wdrożenia zostanie wystawiona w dniu podpisania zamówienia / umowy. 

8. Klient dokona opłaty wg wystawionej faktury poprzez transfer pieniężny na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni 
od daty wystawienia faktury. 

9. Rezerwacje i płatności dokonane przez System są wykonane w imieniu i na rzecz Klienta tej Umowy i to on jest 
zobowiązany do rozliczenia wynikających z nich należności podatkowych. 

10. Dostawca i Klient wyrażają zgodę na wystawianie i wzajemne akceptowanie faktur w obrocie pomiędzy nimi bez 

konieczności potwierdzania ważności faktury podpisem. 

11. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, Dostawca naliczy karne odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 

Zastrzega także sobie prawo do: odłączenia Klienta od Systemu po przekroczeniu terminu płatności, wstrzymania obsługi 
zapytań funkcjonalnych czy technicznych jak i rozpatrywania zgłoszeń / zapytań rozwojowych. 

 

Ważność tego załącznika potwierdzają poniższe podpisy autoryzowanych przedstawicieli obu stron: 

 

.................................................     ................................................. 

Dostawca         Klient
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Załącznik 3 

do umowy licencyjnej na użytkowanie oprogramowania Hotel-In 

- Wymagania wdrożeniowe 

 

ETAP I - PRZEKAZANIE ZAMÓWIENIA DO WDROŻENIA: 

 

1. W toku opracowywania zamówienia Klient deklaruje Dostawcy: 

a) Wybrany pakiet systemowy 

b) Niestandardowe ustalenia dot. pakietu 

c) Listę portali do podłączenia do Channel Managera podczas wdrożenia w przypadku pakietu premium 

 

Ustalenie powyższych informacji jest warunkiem rozpoczęcia procesu wdrożenia i w odniesieniu do powyższych informacji  
odbywa się weryfikacja wdrożenia. 

 

ETAP II  - KONFIGURACJA WSTĘPNA - POŁĄCZENIE: 

 

1. Po zaakceptowaniu Umowy przez obie strony, w przypadku wymaganego połączenia z offlinowym systemem 
recepcyjnym: 

a) Klient uzupełni Dostawcy dane niezbędne do połączenia: IP komputera, gdzie zainstalowany jest system 

recepcyjny (i webservice) 

b) Klient przekieruje port 8731 w celu umożliwienia komunikowania się systemu recepcyjnego z Hotel-In 

c) Klient zapewni, że pokoje do sprzedaży online są udostępnione do tej sprzedaży (m.in. uzupełni stawki online) 

d) Klient odblokuje, jeśli istnieją, zabezpieczenia i blokad połączeń na IP należące do Dostawcy: 82.228.252.187, 
193.33.42.169, 92.48.122.68 

e) Klient zapewni, że połączenie z serwerem, na którym zainstalowany jest system recepcyjny będzie dostępne 
w sposób ciągły 

 

ETAP III - KONFIGURACJA WSTĘPNA - KONFIGUROWANIE I OFERTA: 

 

1. Po zaakceptowaniu Umowy przez obie strony Klient uzupełni do Dostawcy informacje na temat parametrów 

systemowej Konfiguracji Hotel-In (parametry niedostępne z Panelu Administracyjnego): 

A. Parametry Systemowej Konfiguracji 

- dane obowiązkowe, obligatoryjnie wprowadzane przez 
Dostawcę podczas instalacji 

Wartości domyślne 

Adres URL strony, na której Panel Rezerwacji ma być umieszczony URL głównej strony internetowej hotelu 

Domyślny język strony i panelu administracyjnego i lista języków obcych 
do aktywowania 

polski 

Maksymalna ilość osób do wyszukiwania pokoju pojemność największego pokoju 

Aktywację i nazwę wybranego systemu płatności (Klient podpisuje umowę 
z wybranym systemem płatności we własnym zakresie) 

nie - potwierdzenie tylko kartą płatniczą 

Aktywację systemu płatności Dotpay: Klient poda Dostawcy nr ID, 
zaznaczy w w Dotpay w menu Ustawienia -> Parametr URLC -> na 
"Zezwól na przyjęcie..." i zostawi wolne pole PIN. 

brak 

Aktywację warunków dokonywania rezerwacji do akceptacji klienta tak 
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2. Dostawca skonfiguruje System wg ww. informacji i wyśle nazwę użytkownika i domyślne hasło Panelu 
Administracyjnego do Klienta - od tego momentu System uznaje się za wstępnie skonfigurowany. 

 

ETAP IV - KONFIGURACJA MODUŁU REZERWACJI ONLINE / RECEPCYJNEGO (STANDARD / PREMIUM): 

Dostawca na życzenie Klienta może wprowadzić do Panelu Administracyjnego początkowe podstawowe dane dotyczące 

oferty i parametrów klienckiej Konfiguracji Systemu Rezerwacji (dostępnej z Panelu Administracyjnego). 
Odpowiedzialność za poprawność tych danych w systemie leży po stronie Klienta. Klient ma w każdym momencie 

możliwość samodzielnego uaktualnienia tych (jak i pozostałych) danych w Panelu Administracyjnym. Do danych tych 
należą: 

 

B. Parametry Klienckiej Konfiguracji 

- dane obowiązkowe, opcjonalnie wprowadzane przez Dostawcę podczas instalacji 
Wartości domyślne 

Adres(-y) mailowy(-e) hotelu, na jaki będą wysyłane automatyczne powiadomienia 
ze strony www, lub używany adres w 
korespondencji z hotelem 

Wymaganie i wysokość zaliczki 
jeśli potwierdzenie kartą: nie, 

w innym przypadku: tak, 10% 

Max ilość pokoi w jednej rezerwacji klienta brak max. - wszystkie dostępne 

Min przesunięcie rezerwacji (na jaki najbliższy dzień można zrobić rezerwację przez Panel : np.  0 = 
"na dziś", 1 = "na jutro" itd.) 

0 

Max przesunięcie rezerwacji (na jaki najdalszy dzień można zrobić rezerwację przez Panel : np. 30 = 
"na za 30 dni od dzisiejszej daty") 

1000 

Max ilość dni, na jaką można dokonać rezerwacji 30 

 

C.1. Podstawowe dane oferty 
 - dane obowiązkowe, opcjonalnie wprowadzane przez Dostawcę podczas instalacji 

Wartości domyślne 

Hotele: definicja hoteli w systemie - nazwy / adresy ze strony www 

Grupy pokoi do sprzedaży online i ich ceny:  lista grup (rodzajów) pokoi i ich cen bazowych, cenniki 
standardowe, opisy pokoi, zdjęcia w formacie BMP, PNG lub JPG w orientacji poziomej (min. 1 zdjęcie dla każdej 
grupy pokoi) 

ze strony www 

Ilość pokoi (lub innych miejsc noclegowych): ilość pokoi w grupie do sprzedaży online 
ze strony www lub po 4 
pokoje, jeśli ilości nie ma na 
stronie 

Numery / oznaczenia pokoi (lub innych miejsc noclegowych) 
numery kolejne w obrębie 
grupy 

Profil klienta: Wymagane pola do profilu klienta podczas rezerwacji  (+ aktywowanie pól do faktury) 
imię, nazwisko, telefon, 
email, dane adresowe  
(+ tak) 

C.2. - dane opcjonalne oferty (jeśli istnieją / aktywowane)  

Ceny specjalne: cenniki promocyjne (zależne od ilości osób w pokoju / okresu / długości pobytu itp.) ze strony www 

Dodatkowe usługi : dodatkowe usługi i dodatkowe elementy oferty wraz z cenami i opisami oraz przypisaniem do 
grup pokoi 

ze strony www 

Warunki rezerwacji: treść warunków dokonywania rezerwacji (brak wart. domyślnej) 

Pakiety pobytowe (imprezy)-  nazwy, opisy, ceny, max / min. ilość uczestników, okresy dostępności ze strony www 

Powiadomienia: listę i proponowane szablony treści automatycznych notyfikacji 
Szablon “Rezerwacja 
potwierdzona” 
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ETAP V - KONFIGURACJA MODUŁU CHANNEL MANAGERA (PAKIET PREMIUM): 

 

1. W przypadku chęci sprzedaży przez internetowe portale rezerwacyjne, Klient podpisuje umowy z tymi podmiotami we 
własnym zakresie. 

2. Dla podłączenia portali do Modułu Channel Manager Hotel-In wymagane jest wprowadzenie do Hotel-In danych 

konfiguracyjnych i wykonanie innych czynności przekazanych w czasie wdrożenia zależnie od wskazanych portali. 

3. Klient przekaże Dostawcy również informacje na temat pokoi, które mają zasilać portale: 

D. Dane do Channel Managera 
- dane obowiązkowe, opcjonalnie wprowadzane przez Dostawcę podczas instalacji 

Wartości domyślne 

Przyporządkowanie pokoi na każdym portalu do pokoi w ChM - która grupa (rodzaj) pokoi na 
recepcji ma odpowiadać której grupie (rodzajowi) na portalu 

sugerowane przez Dostawcę wdrożenia na 
podstawie podobieństwa rodzajów pokoi 

Normalna liczba pokoi w każdej grupie, jaką hotel chce standardowo wystawiać na danym portalu 
wg grup (rodzajów), jeśli dostępność faktyczna jest co najmniej tak wysoka 

pełna liczba wszystkich pokoi w 
przyporządkowanych grupach 

Poziom odcięcia portalu - poziom faktycznej dostępności danej grupy, przy osiągnięciu którego 
Channel Manager odcina na danym portalu sprzedaż 

0 

 

4. Klient zapewni, że pokoje, które mają być obsługiwane przez Channel Manager nie są zablokowane na portalu jak 

i posiadają poprawnie ustawione ceny w momencie uruchomienia połączenia na co najmniej 9 miesięcy w przód. 

5. Klient zapewni, że dla pokoi obsługiwanych przez Channel Manager na portalach nie ma ustawionych niemożliwych do 
obsłużenia przez Channel Manager “sztywnych allotmentów” lub ich obsługi będzie dokonywał we własnym zakresie. 

6. Na okres, na jaki Klient chce mieć w momencie startu Channel Managera dostępności doskonale zgodne ze stanem na 
grafiku recepcji, wprowadzi on odpowiednie dane do portalu. Na życzenie klienta dla wybranych portali taka 

synchronizacja dostępności może nastąpić automatycznie. 

7. Rezerwacje spływające od momentu podłączenia będą aktualizować dostępność na portalach zgodnie ze stanem 
recepcji na dany dzień-pokój, jeśli zawierają się w okresie między datą dokonania i 9 miesięcy w przód. 

8. W przypadku integracji Channel Managera z zewn. systemem recepcyjnym (dodatkowo jako zabezpieczenie na 
wypadek utrat połączenia) min. raz dziennie poza aktualizacją po każdej rezerwacji zczytywane są zbiorczo rezerwacje na 

3 miesiące w przód i portale aktualizowane w razie konieczności. 

9. W przypadku zmiany konfiguracji w czasie użytkowania systemu, wysłanie nowych ustawień do portali nastąpi 
w godzinach nocnych po zapisaniu nowej konfiguracji i zostanie wysłane na pokoje, których dotyczy na okres 1 miesiąca 

w przód. Pokojo-dni w dalszych okresach będą aktualizowane automatycznie do nowej konfiguracji w momencie 
utworzenia na dowolnym kanale rezerwacji na dany pokojo-dzień. 

10. Po wprowadzeniu co najmniej danych obowiązkowych (B/C1 oraz D dla pakietu premium) system uważa się za 

skonfigurowany, co powinno zostać zatwierdzone przez strony umowy. W razie braku pełnej informacji od Klienta 
w zakresie danych (B/C1/C2/D) w czasie do 2 tygodni od daty wstępnej konfiguracji, Dostawca może wprowadzić 

informacje we własnym zakresie opierając się na zawartości na strony internetowej hotelu i działając w najlepiej 
rozumianym interesie Klienta. Informacje te są w każdym momencie dostępne dla Klienta w Panelu Administracyjnym. 

 

ETAP VI - INTEGRACJA ZE STRONĄ, AKTYWACJA CHANNEL MANAGERA: 

 

1. Klient jest zobowiązany dodać podany przez Dostawcę kod Javascript lub link dostarczony przez Dostawcę do własnej 

strony, przy wsparciu Dostawcy w tym procesie - od tego momentu System uznaje się za zintegrowany ze stroną 
klienta. 

2. Dostawca dokona aktywacji Channel Managera dla portali - od momentu aktywacji Channel Managera dla pierwszego 

portalu System uznaje się za uruchomiony. 

 

ETAP VII- WERYFIKACJA - ZAKOŃCZENIE INSTALACJI: 

 

1. Wdrożenie uważa się za pozytywnie zweryfikowane i zakończoną w chwili, gdy można poprawnie dokonać testowych 

rezerwacji na stronie hotelu zgodnie z konfiguracją i wprowadzonymi danymi oferty (A-C2) oraz obsługiwać portale przez 
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Channel Manager (zgodnie z ustawieniami D). Dostawca zweryfikuje działanie Panelu Rezerwacji w środowisku testowym, 

a Klient zweryfikuje działanie w środowisku testowym lub produkcyjnym. 

2. Instalację uważa się również za zakończoną w razie braku weryfikacji klienckiej lub braku komunikacji na temat wyniku 
tej weryfikacji w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia konfiguracji systemu, jednak obie strony Umowy będą dążyły do 

tego, aby ten wariant nie wystąpił. 

 

Ważność tego załącznika potwierdzają poniższe podpisy autoryzowanych przedstawicieli obu stron: 

 

 

.................................................     ................................................. 

Dostawca         Klient 

 

 


