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podpisanaw dniu 12 kwietnia 2007 pomiêdzy:
Unizeto Technologies SA z siedzib¹ w Szczecinie,70-486, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21,
wpisan¹ do rejestru s¹dowego prowadzonegoprzez S¹d Rejonowy XVII Wydzia³ Gospodarczy
Krajowego Rejestru S¹dowego w Szczecinienr KRS 0000233499,NIP 852-000-64-44,kapita³
zak³adowy
(wp³aconyw ca³oœci):
I z³, reprezentowan¹przez:
RobertaMusia³a- Dyrektora Handlowego,Cz³onkaZarz¹du,
zwan¹ dalej "Unizeto",
a
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (UAM), z siedzib¹ w Poznaniu,którego jednostk¹ jest
MiêdzyuniwersyteckieCentrumInformatyzacjizwanedalej "MDCl",
reprezentowanym
przez
prof.. Marka Krêglewskiego,prorektoraDAM i dyrektoraMUCI,
mgr Ma³gorzatêOsesik,kwestoraDAM,
o nastêpuj¹cejtreœci:
§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotemniniejszej Umowy jest dostarczenieprzez Unizeto oprogramowaniaproCertumAPI
wraz z 12 miesiêcznymwsparciemtechnicznym.Zasadyœwiadczenia
wsparciatechnicznegostanowi
za³¹cznik nr 1 do umowy. Oprogramowaniezosta³odostarczonez dniempodpisaniaumowy.
Na mocy niniejszejumowy MUCI mo¿ekorzystaæ
z licencji deweloperskiejw ramachprojektuUSOS
i rozprowadzaæ
wchodz¹ce w sk³ad oprogramowaniaproCertumAPI biblioteki (na zasadzielicencji
runtime)razemz pakietemdystrybucyjnymUSOS.
Op³ataza udzielenielicencji runtime WynOSI
\etto, chyba ¿ena komputerzektóregodotyczy
jest zainstalowanykomplet oprogramowaniadostarczonego
w zestawieSuscriptor.W takim wypadku
licencjaruntimejest udzielanabezp³atnie.
Zasady zakupu produktów Unizeto w promocyjnej cenie wraz z opisem procedury sk³adania
zamówieniastanowiza³¹cznik nr 2 do umowy.
§2
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§3

Wynagrodzenie z tytu³u realizacji umowy

przedmiotu
Umowy
przys³ugujewynagrodzenie
1. Za
pluswykonanie
podatek VAT
22% co
daje Unizeto
kwotê brutto
."---w kwocit..

netto

~.

.~

Zap³ata nast¹pi w terminie do 14 dni od dostarczeniaprzez Unizeto poprawnIe
wystawionejfaktury do MUCI.
2. Z racji kwoty zgodniez artA pkt 8 PrawaZamówieñPublicznychustawynie stosujesiê.
§4

Realizacja Umowy

Prawid³ow¹ realizacjê zobowi¹zañ nadzoruje ze strony Zamawiaj¹cego: dr Janina MincerDaszkiewicz- kierownik Komisji ds.USOSw MUCI, ze stronyUnizeto:Marcin Zarêba.
§5

Prawa w³asnoœci

l.

MUCI ma prawo u¿ywaæproCertum API w procesietworzenia oprogramowaniawy³¹cznie w
ramachprojektu USOS.
2. MUCI nie mo¿e usuwaæz otrzymanych noœnikówidentyfikatorów alfanumerycznychoraz
znakówhandlowych.
3. Unizeto oœwiadcza,i¿ przys³uguj¹ mu wszelkie niezbêdne prawa do spe³nieniaœwiadczeñ
ci¹¿¹cych na nim na mocy niniejszej Umowy, w szczególnoœci
oœwiadcza,
i¿ przys³uguj¹ mu
wszelkie prawana dobrachniematerialnychniezbêdnedo udzielenialicencji w zakresieopisanym
powy¿ej oraz i¿ wykonanie zobowi¹zañ ci¹¿¹cych na Unizeto na mocy niniejszej Umowy nie
naruszyw ¿adnymwypadku praw osób trzecich.Na wypadekwyst¹pienia przez osoby trzecie z
uzasadnionymiroszczeniamido MUCI z tytu³u naruszeniapraw intelektualnychtych osób na
skutek wykonania niniejszej Umowy, Unizeto zobowi¹zuje siê do zaspokojenia tych¿e
uzasadnionychroszczeñ i zwolnienia MUCI z odpowiedzialnoœciz tego tytu³u oraz do
przyst¹pienia na wezwanie MUCI lub innych osób do wszelkich postêpowañtocz¹cych siê
przeciwko MUCI z opisanych powy¿ej przyczyn, pod warunkiem, ¿e MUCI niezw³ocznie
powiadomi na piœmieUnizeto o roszczeniachwniesionych przez osoby trzecie i nie uzna
roszczenia oraz ¿e wszelkie œrodki zaradcze, negocjacje oraz prowadzenie i kierowanie
postêpowanias¹dowego maj¹ce na celu rozwi¹zanie problemu s¹ zastrze¿onedla Unizeto, a
MUCI zapewni Unizeto niezbêdn¹ pomoc w podejmowaniudzia³añ maj¹cych na celu obronê
przedroszczeniamiosóbtrzecich.
i inne formy dekodowaniaOprogramowania,
4. Unizeto nie zezwalana dekompilacjê,deassemblacjê
za wyj¹tkiem przypadkówprzewidzianychniniejsz¹ Umow¹.
§6

Kary umowne

1. W przypadku opóŸnienia w dotrzymaniu terminów okreœlonychw niniejszej Umowie lub
nienale¿ytegowykonania prac Unizeto zap³aciMUCI karê umown¹ w wysokoœci0,1% wartoœci
wynagrodzeniaokreœlonego
w § 3 ust. 1.
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2. Kary umowne bêd¹ p³atne w terminie trzydziestu dni kalendarzowychod daty otrzymania
wezwaniado zap³aty
3. Unizetojest uprawnionedo ¿¹daniaod MUCI zap³atyodsetekustawowychza zw³okêw zap³acie
faktury.
§7

Odpowiedzialnoœæ
stron

1. Unizeto odpowiadawobec MUCI za szkodypozostaj¹cew adekwatnymzwi¹zku przyczynowym
z dzia³aniemlub zaniechaniemUnizeto,sprzecznymz postanowieniamininiejszejUmowy.
przewidzianew niniejszej Umowie nie znajduj¹ zastosowania,
2. Ograniczeniaodpowiedzialnoœci
je¿eli nie zezwalaj¹ na to obowi¹zuj¹ce przepisyprawa.
§8

Poufnoœæ
informacji

1. 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 myœlUstawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst
jedno Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.I503 z póŸnozm.).
2. Wykorzystywanie danych okreœlonychw ust. 1 w innych celach ni¿ okreœlonychw Umowie, jak
równie¿ ich ujawnienie nie jest dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron.
3. Na podstawie Umowy ka¿da strona mo¿e uzyskaædostêp do informacji, które bêd¹ uwa¿aneprzez
drug¹ stronê za zastrze¿one dla niej (poufne), a s¹ zwi¹zane z przedmiotem niniejszej Umowy.
Informacje te obejmuj¹ w szczególnoœcioprogramowanie, dokumentacjê, ca³oœciwiedzy, technik,
idei, zasad i koncepcji, które zawieraj¹ siê w oprogramowaniu, dokumentacji i danych, które mog¹
staæsiê dostêpne podczas ich u¿ywania, testowania lub przegl¹dania oraz wszelkich informacji
wyraŸnie okreœlonychjako zastrze¿one(poufne) dla stron.
4. Informacje zastrze¿onedla strony (poufne) nie bêd¹ obejmowaæinformacji, 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

5.
6.

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 byæujawnione chyba,
¿e Unizeto pisemnie zezwoli na takie ujawnienie.
Unizeto odpowiedzialne jest za zachowanie poufnoœciprzez wszystkich jego podwykonawców, w
przypadku powierzenia im jakichkolwiek prac z zakresu Umowy, a za ich dzia³ania ponosi
odpowiedzialnoœæ
jak za dzia³ania w³asne.

§9

Sila wy¿sza

1. Stronanie jest odpowiedzialnaza nie wykonanie lub nienale¿ytewykonanieswoich zobowi¹zañ,
je¿eli udowodni, ¿e nie wykonanie zosta³ospowodowanewydarzeniemzewnêtrznymbêd¹cym
pozajej kontrol¹, oraz ¿e w chwili zawarciaUmowy niemo¿liweby³o przewidzeniezdarzeniai
jego skutków,które wp³ynê³yna zdolnoœæ
strony do wykonaniaUmowy, oraz ¿eniemo¿liweby³o
unikniêciesamegowydarzenialub przynajmniejjego skutków.
w ust. l mo¿ewynikaæz nastêpuj¹cychokolicznoœci:
2. Wydarzenieokreœlone
. wojna, w tym: wojna domowa,zamieszki,rozruchyi akty terroryzmu;
. katastrofynaturalne,takie jak: silne burze,huragany,trzêsieniaziemi, powodzie,zniszczenie
przez pIOrun;
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3.

4.

5.
6.

7.

wybuchy, pa¿ary, zniszczeniemaszyn,fabryki lub wszelkiegO'rodzaju instalacji maj¹cych
zwi¹zek z wykananiemUmawy;
. inne zdarzenia lasawe, je¿eli pazastaj¹ w bezpaœrednimzwi¹zku z wykanywaniem
przedmiatuUmawy;
. akty w³adzy, za wyj¹tkiem dzia³añ, za które strana staraj¹ca siê a zwalnienie ad
adpawiedzialnaœci
przyjê³aryzyka na macy pastanawieniaUmawy.
Strana staraj¹ca siê a zwalnienie ad adpawiedzialnaœci,w terminie 7 dni pa zaistnieniu
wydarzenia pawiadarni pisemnie drug¹ stronê a pawy¿szymzdarzeniui jegO'wp³ywie na jej
zdalnaœæ
da realizacji Umawy. W przypadkuustaniaprzyczynyzwalnienia stranastaraj¹casiê a
zwalnienie ad adpawiedzialnaœci,w terminie 7 dni pa zaistnieniu wydarzenia pawiadarni
pisemniedrug¹ stranêa pawy¿szymfakcie.
Przyczyna zwalnienia jest skutecznaad mamentu zaistnienia wydarzenia,je¿eli adpawiednie
pisemnepatwierdzeniewyst¹pienia si³y wy¿szejzasta³aprzekazanew terminie akreœlanym
w ust.
3 niniejszegO'paragrafu. Strana, która nie zawiadami a wydarzeniu araz nie przeka¿edrugiej
stranie pisemnegO'
patwierdzeniazaistnieniasi³y wy¿szej w terminie akreœlanymw ust. 3, jest
adpawiedzialna za szkady paniesiane przez drug¹ stranê, których mo¿na by³a unikn¹æ w
przypadkuterminawegazawiadamienia.
Przyczyna zwalnienia ad adpawiedzialnaœci,
na macy niniejszej klauzuli, zwalnia stranê nie
wywi¹zuj¹c¹ siê z abawi¹zku zap³aty adszkadawania,kar umawnych araz innych sankcji
umawnych,na akrestrwaniatej przyczynyi w wymiarzewynikaj¹cym ze skutkówjej trwania.
Panadtapawy¿szaprzyczynaprzed³u¿atermin realizacji Umawy a akres, któregO'd³ugaœæ
musi
byæzaakceptawana
przezabie strany,tym samymwy³¹czaj¹c ewentualneprawa drugiej stranyda
rozwi¹zania lub adst¹pieniaad Umawy. Przy akreœlaniu
akresunale¿ywzi¹æpad uwagêzdalnaœæ
strany nie wykanuj¹cej œwiadczenia
da kantynuawaniarealizacji Umawy araz zainteresawania
drugiej strany atrzymaniem œwiadczeniapamima apóŸnienia. W czasie aczekiwania na
kantynuacjê wykanania prac przez stranê, która je przerwa³a, druga strona ma¿e zawiesiæ
wykananieswaichzabawi¹zañ.
Je¿eli przyczyna zwalnienia trwa d³u¿ej ni¿ 90 dni, strana upawa¿nianada atrzymania
œwiadczeniama prawa da adst¹pienia ad Umawy. W takim przypadku, strony dakanuj¹
razliczeniadatychczaswykananychprac.
§ 10

Okres obowi¹zywania Umowy

Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæUmowê w wypadku naruszeniajej postanowieñprzez drug¹
stronê, po przes³aniuuprzednio stronie naruszaj¹cej postanowieniaUmowy pisemnej Notyfikacji
wzywaj¹cej do usuniêcianaruszeniai wyznaczaj¹cejodpowiedni termin dla jego usuniêcia.Termin
ten nie bêdziekrótszy ni¿ 5 dni. Wypowiedzeniaumowy dokonaæmo¿napo bezskutecznymup³ywie
wyznaczonegoterminu.
§11

Rozstrzyganiesporów

Strony oœwiadczaj¹,¿e ich celem jest rozstrzyganiewszelkich ewentualnychsporów dotycz¹cych
treœcii wykonywania niniejszej Umowy na drodze polubownej. Je¿eli wypracowanierozwi¹zania
polubownegonie bêdziemo¿liwe,stronypoddadz¹spórpod rozstrzygniêcieS¹du Arbitra¿owegoprzy
Krajowej Izbie Gospodarczejw Warszawie,ul. Trêbacka4, zgodniez regulaminemtego s¹du, co nie
wy³¹czajurysdykcji s¹dów powszechnych.
§ 12

Postanowieniakoñcowe

Umowa stanowi ca³kowite porozumienie pomiêdzy stronami odnoœnie spraw w niej
unormowanychi nie ma innych warunków,ustnychlub pisemnych,ni¿ zawartew Umowie.
W sprawachnieuregulowanychniniejsz¹ Umow¹ zastosowaniemaj¹ przepisy obowi¹zuj¹cego
prawapolskiego,w szczególnoœci
przepisyKodeksuCywilnego.
W przypadkuprzekszta³cenia
jednej ze stronw inny podmiot posiadaj¹cyosobowoœæ
prawn¹, albo
po³¹czenia z innym podmiotem posiadaj¹cym osobowoœæ
prawn¹, nastêpcaprawny tej
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przejmie wszelkie zobowi¹zania strony wynikaj¹ce z Umowy. Przejêcie zobowi¹zañ dotyczy
zarównowszelkich przypadkównastêpstwaprawnegojak i przekszta³ceñ
podmiotowych.
Umowa zosta³asporz¹dzonaw dwóchjednobrzmi¹cych egzemplarzachpo jednym dla ka¿dejze
stron.
Umowa lub jej Za³¹czniki mog¹ byæzmienione lub uzupe³nionejedynie w formie pisemnego
aneksupod rygoremniewa¿noœci.
z niniejszejUmowy wymagazgodydrugiej strony.
6. Przenoszenieuprawnieñi wierzytelnoœci
7. Pisma przes³anena adresy stron okreœlonew komparacji Umowy uwa¿a siê za skutecznie
dorêczonechyba,¿estronypoinformuj¹ siê pismempoleconymo zmianieadresu.
UNlZETO TechnologiesS.A.

l!t;!E~

Musia³

K~rSf)r
OS"",

"'9' Mafw.

Unizeto Technologies

S.A.

Oddzia³ w Warszawie
ul. Ludwika Krzywickiego 34
02..Q78WARSZAWA
(4)
tel. +48 22 5258 600. fax +48 22 5258 62C
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G³ówny Specjalista
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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.
b.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

dokumentacja bibliotek,
wsparcie dotycz¹ce u¿ycia bibliotek w postaci odpowiedzi na pytania zadane za
poœrednictwem przesy³ki e-mail w iloœci20 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.
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Za³¹cznik nr 2 do umowy nr ZP/1826/D/O7

Ceny specjalnei sposóbsk³adaniazamówienia

Uczelnie zrzeszonew projekcieMUCI maj¹ mo¿liwoœæ
zakupuna preferencyjnych
warunkach:

.

zestawówdo sk³adniabezpiecznegopodpisuelektronicznegoSuscriptorSOI Platinum,
zawieraj¹cychcertyfikaty wa¿ne2 lata oraz czytnik pod³¹czanydo portu USB, za cenê
netto.
.

(cenaobejmujekompletnyzestawdo sk³adaniapodpisuelektronicznegooraz
bezp³atn¹weryfikacjê to¿samoœci
w jednym z oddzia³ówUnizeto TechnologiesS.A..
W przypadkuweryfikacji to¿samoœci
u notariuszaop³atawg taksy notarialnej.
Daneteleadresowane
Unizeto TechnologiesS.A. oraznotariuszy,gdziemo¿na
dokonaæ
w/w weryfikacji dostêpnes¹na stroniewww.unizeto.pl)

.

Czytników stykowo-bezstykowychOmniKey Cardman5321za cenê

netto.

Zamówieniamusz¹ byæprzes³anena nr faxu (22) 5258620.
Wzór formularzazamówieniastanowiza³¹czniknr 3 do umowy
Ofertapromocyjnawa¿nado koñca2007roku

CZ£ONEK
Dyrektor

~

.Z4Yt(2/VI/~ Ni! S
CERTUM

-

DO UrtDLJY ZP/ltf26/P/O!-

Powszechne Centrum Certyfikacji

UnizetoTechnologiesS.A.,

ul.
KrólowejKoronyPolskiej21, 70-486 Szczecin;Korespondencja:
ul. Bajeczna13, 71-838 Szczecin, tel. +48 914257440, fax +48914257422
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)

Zamówienie
Za³¹czniknr...........
Umowa nr..................................
..............................................................................................
Imiê i nazwisko/firma/adreslpieczê³ frmowa
..............................................................................................
NIP

I. Posiadam
Zestaw Suscriptor S 01 Gold -

szt.

Zestaw Suscriptor S 01 Platinum -

szt.

Zestaw Suscriptor Q 01 Gold -

szt.

ZestawSuscriptorQ 01 Platinum-

szt.

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

£¹czna kwota zamówienia wynosi:

z³otych.

(s³ownie:

z³).
...............................................................
Podpis Zamawiaj¹cego

Miejscowoœæ;data (dd-mm-rrrr)

*-

niepotrzebne

skreœliæ

Musia³

