
podpisana w dniu 12 kwietnia 2007

Unizeto Technologies SA z siedzib¹ w Szczecinie, 70-486, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21,
wpisan¹ do rejestru s¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy XVII Wydzia³ Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego w Szczecinie nr KRS 0000233499, NIP 852-000-64-44, kapita³
zak³adowy (wp³acony w ca³oœci): I z³, reprezentowan¹ przez:
Roberta Musia³a - Dyrektora Handlowego, Cz³onka Zarz¹du,

zwan¹ dalej "Unizeto",

a

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (UAM), z siedzib¹ w Poznaniu,
Miêdzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji zwane dalej "MDCl",
reprezentowanym przez
prof.. Marka Krêglewskiego, prorektora DAM i dyrektora MUCI,
mgr Ma³gorzatê Osesik, kwestora DAM,
o nastêpuj¹cej treœci:

Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostarczenie przez Unizeto oprogramowania proCertum API
wraz z 12 miesiêcznym wsparciem technicznym. Zasady œwiadczenia wsparcia technicznego stanowi
za³¹cznik nr 1 do umowy. Oprogramowanie zosta³o dostarczone z dniem podpisania umowy.

Na mocy niniejszej umowy MUCI mo¿e korzystaæ z licencji deweloperskiej w ramach projektu USOS
i rozprowadzaæ wchodz¹ce w sk³ad oprogramowania proCertum API biblioteki (na zasadzie licencji
runtime) razem z pakietem dystrybucyjnym USOS.

Op³ata za udzielenie licencji runtime WynOSI \etto, chyba ¿e na komputerze którego dotyczy
jest zainstalowany komplet oprogramowania dostarczonego w zestawie Suscriptor. W takim wypadku
licencja runtime jest udzielana bezp³atnie.

Zasady zakupu produktów Unizeto w promocyjnej cenie wraz z opisem procedury sk³adania
zamówienia stanowi za³¹cznik nr 2 do umowy.
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pomiêdzy:

którego jednostk¹ jest

§ 1 Przedmiot Umowy

§ 2 Definicje
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Unizeto przys³uguje wynagrodzenie w kwocit..plus podatek VAT 22% co daje kwotê brutto ."---

Zap³ata nast¹pi w terminie do 14 dni od dostarczenia przez Unizeto
wystawionej faktury do MUCI.
Z racji kwoty zgodnie z artA pkt 8 Prawa Zamówieñ Publicznych ustawy nie stosuje siê.2.

Prawid³ow¹ realizacjê zobowi¹zañ nadzoruje ze strony Zamawiaj¹cego: dr Janina Mincer-
Daszkiewicz - kierownik Komisji ds. USOS w MUCI, ze strony Unizeto: Marcin Zarêba.

§ 5 Prawa w³asnoœci

l. MUCI ma prawo u¿ywaæ proCertum API w procesie tworzenia oprogramowania wy³¹cznie w
ramach projektu USOS.

2. MUCI nie mo¿e usuwaæ z otrzymanych noœników identyfikatorów alfanumerycznych oraz
znaków handlowych.
Unizeto oœwiadcza, i¿ przys³uguj¹ mu wszelkie niezbêdne prawa do spe³nienia œwiadczeñ
ci¹¿¹cych na nim na mocy niniejszej Umowy, w szczególnoœci oœwiadcza, i¿ przys³uguj¹ mu
wszelkie prawa na dobrach niematerialnych niezbêdne do udzielenia licencji w zakresie opisanym
powy¿ej oraz i¿ wykonanie zobowi¹zañ ci¹¿¹cych na Unizeto na mocy niniejszej Umowy nie
naruszy w ¿adnym wypadku praw osób trzecich. Na wypadek wyst¹pienia przez osoby trzecie z
uzasadnionymi roszczeniami do MUCI z tytu³u naruszenia praw intelektualnych tych osób na
skutek wykonania niniejszej Umowy, Unizeto zobowi¹zuje siê do zaspokojenia tych¿e
uzasadnionych roszczeñ i zwolnienia MUCI z odpowiedzialnoœci z tego tytu³u oraz do
przyst¹pienia na wezwanie MUCI lub innych osób do wszelkich postêpowañ tocz¹cych siê
przeciwko MUCI z opisanych powy¿ej przyczyn, pod warunkiem, ¿e MUCI niezw³ocznie
powiadomi na piœmie Unizeto o roszczeniach wniesionych przez osoby trzecie i nie uzna
roszczenia oraz ¿e wszelkie œrodki zaradcze, negocjacje oraz prowadzenie i kierowanie
postêpowania s¹dowego maj¹ce na celu rozwi¹zanie problemu s¹ zastrze¿one dla Unizeto, a
MUCI zapewni Unizeto niezbêdn¹ pomoc w podejmowaniu dzia³añ maj¹cych na celu obronê
przed roszczeniami osób trzecich.
Unizeto nie zezwala na dekompilacjê, deassemblacjê i inne formy dekodowania Oprogramowania,
za wyj¹tkiem przypadków przewidzianych niniejsz¹ Umow¹.

3.

4.

1. W przypadku opóŸnienia w dotrzymaniu terminów okreœlonych w niniejszej Umowie lub
nienale¿ytego wykonania prac Unizeto zap³aci MUCI karê umown¹ w wysokoœci 0,1% wartoœci
wynagrodzenia okreœlonego w § 3 ust. 1.

tr
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§ 3 Wynagrodzenie z tytu³u realizacji umowy

netto
~.
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poprawnIe

§4 Realizacja Umowy

§ 6 Kary umowne
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2. Kary umowne bêd¹ p³atne w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od daty otrzymania
wezwania do zap³aty

3. Unizeto jest uprawnione do ¿¹dania od MUCI zap³aty odsetek ustawowych za zw³okê w zap³acie
faktury .

Unizeto odpowiada wobec MUCI za szkody pozostaj¹ce w adekwatnym zwi¹zku przyczynowym
z dzia³aniem lub zaniechaniem Unizeto, sprzecznym z postanowieniami niniejszej Umowy.
Ograniczenia odpowiedzialnoœci przewidziane w niniejszej Umowie nie znajduj¹ zastosowania,
je¿eli nie zezwalaj¹ na to obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

1.

2.

§ 8 Poufnoœæ informacji

Strony zobowi¹zuj¹ siê do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim
informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich danych o przedsiêbiorstwie i klientach drugiej
Strony, w myœl Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst
jedno Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.I503 z póŸno zm.).
Wykorzystywanie danych okreœlonych w ust. 1 w innych celach ni¿ okreœlonych w Umowie, jak
równie¿ ich ujawnienie nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron.
Na podstawie Umowy ka¿da strona mo¿e uzyskaæ dostêp do informacji, które bêd¹ uwa¿ane przez
drug¹ stronê za zastrze¿one dla niej (poufne), a s¹ zwi¹zane z przedmiotem niniejszej Umowy.
Informacje te obejmuj¹ w szczególnoœci oprogramowanie, dokumentacjê, ca³oœci wiedzy, technik,
idei, zasad i koncepcji, które zawieraj¹ siê w oprogramowaniu, dokumentacji i danych, które mog¹
staæ siê dostêpne podczas ich u¿ywania, testowania lub przegl¹dania oraz wszelkich informacji
wyraŸnie okreœlonych jako zastrze¿one (poufne) dla stron.
Informacje zastrze¿one dla strony (poufne) nie bêd¹ obejmowaæ informacji, które:
1) nale¿¹ lub bêd¹ nale¿a³y do domeny publicznej, nawet bez dzia³ania b¹dŸ zaniechania drugiej

strony chyba, ¿e dane te sta³y siê elementem domeny publicznej na skutek czynu
niedozwolonego drugiej strony lub osoby dzia³aj¹ce z ni¹ w porozumieniu, lub za zachowanie
której druga strona ponosi³a odpowiedzialnoœæ;

2) znajdowa³y siê w legalnym posiadaniu drugiej strony, zanim dosz³o do ujawnienia;
3) nie zosta³y otrzymane przez drug¹ stronê ani bezpoœrednio ani poœrednio od strony. .. .

ujawmaj¹cej;
4) zosta³y legalnie ujawnione drugiej stronie przez osoby trzecie bez ograniczeñ, co do

ujawniania;
5) zosta³y opracowane niezale¿nie przez drug¹ stronê bez naruszenia niniejszej Umowy;

6) podlegaj¹ ujawnieniu wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
Wyniki Testów Akceptacyjnych, przeprowadzonych przez MUCI, nie mog¹ byæ ujawnione chyba,
¿e Unizeto pisemnie zezwoli na takie ujawnienie.
Unizeto odpowiedzialne jest za zachowanie poufnoœci przez wszystkich jego podwykonawców, w
przypadku powierzenia im jakichkolwiek prac z zakresu Umowy, a za ich dzia³ania ponosi
odpowiedzialnoœæ jak za dzia³ania w³asne.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Strona nie jest odpowiedzialna za nie wykonanie lub nienale¿yte wykonanie swoich zobowi¹zañ,
je¿eli udowodni, ¿e nie wykonanie zosta³o spowodowane wydarzeniem zewnêtrznym bêd¹cym
poza jej kontrol¹, oraz ¿e w chwili zawarcia Umowy niemo¿liwe by³o przewidzenie zdarzenia i
jego skutków, które wp³ynê³y na zdolnoœæ strony do wykonania Umowy, oraz ¿e niemo¿liwe by³o
unikniêcie samego wydarzenia lub przynajmniej jego skutków.
Wydarzenie okreœlone w ust. l mo¿e wynikaæ z nastêpuj¹cych okolicznoœci:
. wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;
. katastrofy naturalne, takie jak: silne burze, huragany, trzêsienia ziemi, powodzie, zniszczenie

przez pIOrun;

2.

fIr ~f

§ 7 Odpowiedzialnoœæ stron

§ 9 Sila wy¿sza
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. wybuchy, pa¿ary, zniszczenie maszyn, fabryki lub wszelkiegO' rodzaju instalacji maj¹cych
zwi¹zek z wykananiem Umawy;

. inne zdarzenia lasawe, je¿eli pazastaj¹ w bezpaœrednim zwi¹zku z wykanywaniem

przedmiatu Umawy;
. akty w³adzy, za wyj¹tkiem dzia³añ, za które strana staraj¹ca siê a zwalnienie ad

adpawiedzialnaœci przyjê³a ryzyka na macy pastanawienia Umawy.
Strana staraj¹ca siê a zwalnienie ad adpawiedzialnaœci, w terminie 7 dni pa zaistnieniu
wydarzenia pawiadarni pisemnie drug¹ stronê a pawy¿szym zdarzeniu i jegO' wp³ywie na jej
zdalnaœæ da realizacji Umawy. W przypadku ustania przyczyny zwalnienia strana staraj¹ca siê a
zwalnienie ad adpawiedzialnaœci, w terminie 7 dni pa zaistnieniu wydarzenia pawiadarni
pisemnie drug¹ stranê a pawy¿szym fakcie.
Przyczyna zwalnienia jest skuteczna ad mamentu zaistnienia wydarzenia, je¿eli adpawiednie
pisemne patwierdzenie wyst¹pienia si³y wy¿szej zasta³a przekazane w terminie akreœlanym w ust.
3 niniejszegO' paragrafu. Strana, która nie zawiadami a wydarzeniu araz nie przeka¿e drugiej
stranie pisemnegO' patwierdzenia zaistnienia si³y wy¿szej w terminie akreœlanym w ust. 3, jest
adpawiedzialna za szkady panie siane przez drug¹ stranê, których mo¿na by³a unikn¹æ w
przypadku terminawega zawiadamienia.
Przyczyna zwalnienia ad adpawiedzialnaœci, na macy niniejszej klauzuli, zwalnia stranê nie
wywi¹zuj¹c¹ siê z abawi¹zku zap³aty adszkadawania, kar umawnych araz innych sankcji
umawnych, na akres trwania tej przyczyny i w wymiarze wynikaj¹cym ze skutków jej trwania.
Panadta pawy¿sza przyczyna przed³u¿a termin realizacji Umawy a akres, któregO' d³ugaœæ musi
byæ zaakceptawana przez abie strany, tym samym wy³¹czaj¹c ewentualne prawa drugiej strany da
rozwi¹zania lub adst¹pienia ad Umawy. Przy akreœlaniu akresu nale¿y wzi¹æ pad uwagê zdalnaœæ
strany nie wykanuj¹cej œwiadczenia da kantynuawania realizacji Umawy araz zainteresawania
drugiej strany atrzymaniem œwiadczenia pamima apóŸnienia. W czasie aczekiwania na
kantynuacjê wykanania prac przez stranê, która je przerwa³a, druga strona ma¿e zawiesiæ
wykananie swaich zabawi¹zañ.
Je¿eli przyczyna zwalnienia trwa d³u¿ej ni¿ 90 dni, strana upawa¿niana da atrzymania
œwiadczenia ma prawa da adst¹pienia ad Umawy. W takim przypadku, strony dakanuj¹
razliczenia datychczas wykananych prac.

3.

4.

5.

6.

7.

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ Umowê w wypadku naruszenia jej postanowieñ przez drug¹
stronê, po przes³aniu uprzednio stronie naruszaj¹cej postanowienia Umowy pisemnej Notyfikacji
wzywaj¹cej do usuniêcia naruszenia i wyznaczaj¹cej odpowiedni termin dla jego usuniêcia. Termin
ten nie bêdzie krótszy ni¿ 5 dni. Wypowiedzenia umowy dokonaæ mo¿na po bezskutecznym up³ywie
wyznaczonego terminu.

Strony oœwiadczaj¹, ¿e ich celem jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotycz¹cych
treœci i wykonywania niniejszej Umowy na drodze polubownej. Je¿eli wypracowanie rozwi¹zania
polubownego nie bêdzie mo¿liwe, strony poddadz¹ spór pod rozstrzygniêcie S¹du Arbitra¿owego przy
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, ul. Trêbacka 4, zgodnie z regulaminem tego s¹du, co nie
wy³¹cza jurysdykcji s¹dów powszechnych.

Umowa stanowi ca³kowite porozumienie pomiêdzy stronami odnoœnie spraw w niej
unormowanych i nie ma innych warunków, ustnych lub pisemnych, ni¿ zawarte w Umowie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ Umow¹ zastosowanie maj¹ przepisy obowi¹zuj¹cego
prawa polskiego, w szczególnoœci przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku przekszta³cenia jednej ze stron w inny podmiot posiadaj¹cy osobowoœæ prawn¹, albo
po³¹czenia z innym podmiotem posiadaj¹cym osobowoœæ prawn¹, nastêpca prawny tej

rr~

§ 10 Okres obowi¹zywania Umowy

Rozstrzyganie sporów§11

§ 12 Postanowienia koñcowe
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przejmie wszelkie zobowi¹zania strony wynikaj¹ce z Umowy. Przejêcie zobowi¹zañ dotyczy
zarówno wszelkich przypadków nastêpstwa prawnego jak i przekszta³ceñ podmiotowych.
Umowa zosta³a sporz¹dzona w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze
stron.
Umowa lub jej Za³¹czniki mog¹ byæ zmienione lub uzupe³nione jedynie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewa¿noœci.
Przenoszenie uprawnieñ i wierzytelnoœci z niniejszej Umowy wymaga zgody drugiej strony.
Pisma przes³ane na adresy stron okreœlone w komparacji Umowy uwa¿a siê za skutecznie
dorêczone chyba, ¿e strony poinformuj¹ siê pismem poleconym o zmianie adresu.

6.
7.
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UNlZETO Technologies S.A.

Musia³

Unizeto Technologies S.A.
Oddzia³ w Warszawie

ul. Ludwika Krzywickiego 34
02..Q78 WARSZAWA (4)

tel. +48 22 5258 600. fax +48 22 5258 62C



Za³¹cznik nr 1 do umowy nr ZP/1826ID/O7

Ogólne zasady œwiadczenia supportu dla u¿ytkowników licencji
developerskich proCertum API

1. W sk³ad wsparcia, zwanego dalej Wsparciem Podstawowym, œwiadczonego
LICENCJOBIORCY przez UNIZETO w cenie licencji, wchodz¹:

a. dokumentacja bibliotek,
b. wsparcie dotycz¹ce u¿ycia bibliotek w postaci odpowiedzi na pytania zadane za

poœrednictwem przesy³ki e-mail w iloœci 20 zapytañ w ci¹gu roku dla licencji na ka¿de
pojedyncze stanowisko i 100 zapytañ dla licencji w wariancie unlimited, niezale¿nie od
iloœci przesy³ek e-mail

c. upgrade nowych wersji bibliotek wynikaj¹ce z:
o poprawy bezpieczeñstwa,
o rozwoju produktu zgodnie z wewnetrznymi planami rozwoju produktu przez

UNIZETO.
Wsparcie Podstawowe zdefiniowane w ust. 1 lit. b i c jest przypisane do ka¿dej zakupionej
licencji developerskiej i nie bêdzie trwa³o d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy od okreœlonej w umowie daty
dostarczenia bibliotek. W trakcie zg³aszania zapytañ za poœrednictwem przesy³ek e-mail, osoba
sk³adaj¹ca zapytanie w imieniu LICENCJODAWCY zobowi¹zana jest do podania numeru
licencji. Na pytania bez podanego numeru licencji UNIZETO nie bêdzie udzielaæ odpowiedzi.
Koszt przed³u¿enia Wsparcia Podstawowego okreœlonego w ust. 1 lit. b na okres 12 miesiêcy
od daty z³o¿enia stosownego zamówienia przez LICENCJOBIORCÊ wyno PLN netto. W
ramach wykupionego przed³u¿enia Wsparcia Podstawowego LICENCJOBIORCY przys³uguje
prawo uzyskania upgrade'ów bibliotek udostêpnianych przez UNIZETO w okresie przed³u¿enia
Wsparcia Podstawowego.
W okresie trwania wsparcia podstawowego LICENCJOBIORCA ma prawo korzystaæ z
odp³atnego Wsparcia Dodatkowego, œwiadczonego LICENCJOBIORCY przez UNIZETO
obejmujacego nastêpuj¹ce czynnoœci:

a. dodatkowe wsparcie w postaci odpowiedzi na pytania zadane za poœrednictwem
przesy³ki e-mail w cenie za ka¿de pytanie dotycz¹ce u¿ycia bibliotek, niezale¿nie
od iloœci przesy³ek e-mail,

b. dodatkowe wsparcie e-mail w zakresie wykraczaj¹cym poza u¿ycie bibliotek
(projektowanie systemu, stosowanie podpisu elektronicznego w rozwi¹zaniach IT, etc.)
wycenione na kwotê za jedn¹ godzinê pracy konsultantów Unizeto.

c. udzia³ konsultantów Unizeto w tworzeniu rozwi¹zañ (analiza kodu, tworzenie kodu,
testowanie rozwi¹zañ) wycenione na kwotê za jedn¹ godzinê, w blokach nie
mniejszych ni¿ 8 godzin i pokrycie ew. koszlów dodatkowych (dojazd, zakwaterowanie,
wy¿ywienie do poziomu 20% wartoœci prac netto).

LICENCJOBIORCA ma prawo nie korzystaæ ze wsparcia okreœlonego w ust.3 i 4.
Czas pracy konsultantów liczony bêdzie przez pracownika UNIZETO odpowiadaj¹cego na
zapytanie.
Zg³oszenie zapotrzebowania na udzia³ konsultantów w tworzeniu rozwi¹zañ i rezerwacja
terminów szkoleñ przez LICENCJOBIORCÊ kierowane s¹ na adres e-mail:
ppsupport@.unizeto.pl z wyprzedzeniem min. 10 dni roboczych w stosunku do terminu realizacji.
Zapytania e-mail, wynikaj¹ce z postanowieñ niniejszego dokumentu bêd¹ kierowane przez
LICENCJOBIORCÊ na adres e-mail: ppsupport@.unizeto.pl z wykorzystaniem us³ugi kuriera
elektronicznego.
UNIZETO zobowi¹zuje siê potwierdzaæ przyjêcie zapytañ e-mail od LICENCJOBIORCY i
udzielaæ odpowiedzi na zadane pytania w dni robocze tj. od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
od 8.00 do 16.00, w ci¹gu 24 godzin od otrzymania zapytania.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

~
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Za³¹cznik nr 2 do umowy nr ZP/1826/D/O7

Ceny specjalne i sposób sk³adania zamówienia

Uczelnie zrzeszone w projekcie MUCI maj¹ mo¿liwoœæ zakupu na preferencyjnych

warunkach:

. zestawów do sk³adnia bezpiecznego podpisu elektronicznego Suscriptor SOI Platinum,

zawieraj¹cych certyfikaty wa¿ne 2 lata oraz czytnik pod³¹czany do portu USB, za cenê
. netto.

(cena obejmuje kompletny zestaw do sk³adania podpisu elektronicznego oraz

bezp³atn¹ weryfikacjê to¿samoœci w jednym z oddzia³ów Unizeto Technologies S.A..

W przypadku weryfikacji to¿samoœci u notariusza op³ata wg taksy notarialnej.

Dane teleadresowane Unizeto Technologies S.A. oraz notariuszy, gdzie mo¿na

dokonaæ w/w weryfikacji dostêpne s¹na stronie www.unizeto.pl)

. Czytników stykowo-bez stykowych OmniKey Cardman 5321 za cenê netto.

Zamówienia musz¹ byæ przes³ane na nr faxu (22) 5258620.

Wzór formularza zamówienia stanowi za³¹cznik nr 3 do umowy

Oferta promocyjna wa¿na do koñca 2007 roku

~

CZ£ONEK
Dyrektor



.Z4Yt(2/VI/~ Ni! S DO UrtDLJY ZP/ltf26/P/O!-
CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji
Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin; Korespondencja: ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, tel. +48 914257440, fax +48 914257422

S¹d Rejonowy, XVII Wydzia³ Gospodarczy KRS w Szczecinie nr KRS 00000233499, NIP: 852-000-64-44, Kapita³ zak³adowy: 5 600 000 z³ (wp³acony w ca³oœci)

..............................................................................................
Imiê i nazwisko/firma/adreslpieczê³ frmowa

..............................................................................................
NIP

I. Posiadam

Zestaw Suscriptor S 01 Gold - szt.
Zestaw Suscriptor Q 01 Gold - szt.

Inny - ...............................................

£¹czna kwota zamówienia wynosi: z³otych.

(s³ownie: z³).

Miejscowoœæ; data (dd-mm-rrrr)

skreœliæ*- niepotrzebne

~

Zamówienie
Za³¹cznik nr...........

Umowa nr..................................

Suscriptor S 01Zestaw Platinum - szt.

Zestaw Suscriptor Q 01 Platinum - szt.

...............................................................
Podpis Zamawiaj¹cego

Musia³

~~


