Warunki licencyjne: propozycja 21.12.2015
Treść wymagań
System CSWI: Centralny System Wymiany Informacji, kompleksowe rozwiązanie informatyczne
odpowiadające za pośredniczenie w komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku, zgodnej z
opracowanym biznesowym modelem wymiany informacji, odpowiedzialne za zapewnienie jakości i
poprawności wymienianych komunikatów oraz skuteczne dostarczenie, monitorowanie i zarządzanie
wymienianymi komunikatami do podmiotów uczestniczących w komunikacji. Zadaniem Systemu CSWI
jest pośredniczenie w komunikacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w
Polsce.
Elementy Autorskie: wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane przez Wykonawcę lub powstaną w ramach
Umowy. W szczególności Elementami Autorskimi są Oprogramowanie oraz Dokumentacja, niezależnie
od momentu ich powstania, także w postaci nieukończonej (szkice, wzory, wersje testowe itp.).
Oprogramowanie: łącznie rozumiane: System CSWI, Oprogramowanie COTS, Oprogramowanie
Dedykowane, jak również każde z nich z osobna.
Oprogramowanie COTS: Oprogramowanie będące podstawowym elementem Systemu CSWI,
dostarczane i konfigurowane przez Wykonawcę, obejmujące w szczególności oprogramowanie
aplikacyjne, oprogramowanie systemowe i bazodanowe. Oprogramowanie to musi być
oprogramowaniem standardowym (commercial off-the-shelf) wytwarzanym seryjnie, gotowym
komercyjnym oprogramowanie, standardowo dostępnym na rynku dla każdego nabywcy w sprzedaży
hurtowej lub detalicznej w formie gotowego produktu, przynajmniej od 5 lat, a w oferowanej przez
Wykonawcę wersji co najmniej 6 miesięcy (zmiana nazwy handlowej w tym okresie nie wpływa na
spełnienie powyższego wymagania).
Oprogramowanie CSWI: oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę,
wchodzące w skład Systemu CSWI, opracowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, w tym
modyfikacje Oprogramowania COTS i modyfikacje Oprogramowania Dedykowanego.
Open Source: wzorcowe licencje, na mocy których każdemu użytkownikowi przyznaje się dostęp do
kodu źródłowego i które przyznają użytkownikowi prawo uruchamiana, kopiowania,
rozpowszechniania, analizowania oraz zmieniania i poprawiana oprogramowania. Pojęcie to obejmuje
także tzw. wolne oprogramowanie, zgodnie z definicją opublikowaną przez Free Software Foundation.
Do licencji open source należą w szczególności takie licencje jak: GNU General Public License, GNU
Lesser General Public License, GNU Affero General Public License, Mozilla Public License, BSD
License, X11 (MIT) License, Apache License, zlib license oraz inne licencje publikowane na liście
prowadzonej przez Open Source Initiative (http://opensource.org).
Zasady wspólne
§1.

Wykonawca gwarantuje, że rezultaty jego prac będą pozbawione wad prawnych, w
szczególności że korzystanie przez Zamawiających z rezultatów prac Wykonawcy nie będzie
naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub
innych praw osób trzecich, oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów
w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiających.

§2.

Jeśli roszczenie osoby trzeciej związane z wadą prawną jakiegokolwiek wyniku prac
Wykonawcy lub jego części zostanie zgłoszone (lub będzie istnieć prawdopodobieństwo jego
zgłoszenia lub informacje o naruszeniu uzasadniać będą potrzebę podjęcia niezbędnych
działań jeszcze przed podniesieniem roszczenia), w tym w przypadku gdy warunki licencyjne
Oprogramowania COTS nie umożliwiają korzystania z niego w pełnym zakresie wymienionym
w niniejszym rozdziale, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia:

1)

zapewni Zamawiającym brakujące uprawnienia,

2)

jeśli wykonanie świadczenia opisane w punkcie 1) okaże się niemożliwe: zmodyfikuje
dotychczas przekazane Zamawiającym rezultaty prac lub wymieni je przy zachowaniu
przynajmniej równoważnej jakości i zawartości oraz funkcjonalności, co elementy oryginalne
oraz zapewni Zamawiającym prawa do korzystania z tak zmodyfikowanych lub wymienionych
rezultatów prac zgodnie z zasadami opisanymi Umową.

W razie naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający mogą żądać od Wykonawcy kary
umownej w wysokości _% łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy;
§3.

Ponadto, w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia związanego z wadą prawną
jakiegokolwiek wyniku prac Wykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie,
o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu
zażegnanie sporu i poniesie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku
wytoczenia przeciwko Zamawiającym lub innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie
niniejszej umowy powództwa z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Wykonawca wstąpi do
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi
z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty
i odszkodowania, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej
zasądzone od Zamawiających lub innego podmiotu uprawnionego.

§4.

Z chwilą przekazania utworu Wykonawca przenosi na Zamawiających własność nośników, na
których utwory zostały utrwalone w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje w formie
fizycznej, a nie poprzez udostępnienie w systemie informatycznym (w tym umożliwienie ich
pobrania).

§5.

Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do wyników
prac Wykonawcy nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiających.

§6.

Jednym z założeń umowy jest transfer do Zamawiających wiedzy i know-how na temat
Systemu i zasad jego utrzymywania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest m.in. umożliwić
osobom wskazanym przez Zamawiających uczestnictwo we wskazanych przez
Zamawiających pracach Wykonawcy. Wykonawca będzie informował te osoby o zakresie i
miejscu wykonywania prac oraz będzie udzielał im innych informacji niezbędnych do
uczestnictwa w pracach Wykonawcy. Udział takich osób nie wyłącza odpowiedzialności
Wykonawcy za realizację umowy, w szczególności dotrzymanie Czasu Naprawy.

§7.

W przypadku dostarczanych Zamawiającym programów komputerowych, Wykonawca
przekaże Zamawiającym wszelką dokumentację projektową i techniczną, oraz wszelkie inne
informacje i środki potrzebne do korzystania z przedmiotowych programów komputerowych.
W przypadku Oprogramowania Dedykowanego (w tym także jakichkolwiek zmian
Oprogramowania Dedykowanego dostarczanych w trakcie realizacji Umowy), obowiązek ten
obejmuje także przekazanie kodów źródłowych wraz z opisami. Dokumentacja i wskazane
powyżej informacje będą zawierać wszelkie dane pozwalające na samodzielne korzystanie
przez Zamawiających lub osoby trzecie (w zakresie, w jakim zgodnie z Umową będą one
uprawnione do korzystania z Systemu CSWI), a w odniesieniu do Oprogramowania
Dedykowanego – także pozwalające na jego samodzielną modyfikację. Niewykonanie
obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do odmowy odbioru
świadczenia, którego elementem jest oprogramowanie komputerowe.

Oprogramowanie COTS
§8.

W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającym
licencji do korzystania z Oprogramowania COTS oraz Dokumentacji Oprogramowania COTS,
poprzez udzielenie licencji przez Wykonawcę lub doprowadzenie do zawarcia umowy
licencyjnej bezpośrednio między Zamawiającym a podmiotem uprawnionym do udzielania
licencji na Oprogramowanie COTS.

§9.

Zapewnienie uprawnień do korzystania z Oprogramowania COTS oraz Dokumentacji
Oprogramowania COTS musi nastąpić nie później niż z chwilą przekazania Zamawiającemu
rezultatu prac wykonawcy, który obejmuje Oprogramowanie COTS lub Dokumentację
Oprogramowania COTS (np. środowiska Systemu CSWI, modułu Systemu CSWI).

§10. Wykonawca gwarantuje, że treść uprawnień przyznanych Zamawiającym do korzystania z
Oprogramowania COTS oraz Dokumentacji Oprogramowania COTS będzie spełniać
następujące wymagania:
1)

Licencja musi zapewniać Zamawiającym uprawnienia do korzystania z Systemu CSWI
zgodnie z jego funkcjonalnością, przeznaczeniem oraz zamierzonym zakresem korzystania z
niego wynikającym z Umowy, OPZ i Projektu Technicznego. Korzystanie z Systemu CSWI
przez Zamawiających nie może naruszać jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich lub praw
własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim.

2)

Uprawnienia do korzystania z Systemu CSWI muszą zostać zapewnione wszystkim
Zamawiającym, w szczególności zapewnienie uprawnień może polegać na doprowadzeniu
do zawarcia przez podmiot uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich umowy
licencyjnej z każdym Zamawiających z osobna lub na zawarciu jednej umowy licencyjnej z
wszystkimi Zamawiającymi. Zamawiający musi uzyskać licencję bezpośrednio od podmiotu
uprawnionego (nie jest dopuszczalne udzielenie licencji jednemu z Zamawiających, który
miałby następnie udzielać sublicencji pozostałym Zamawiającym).

3)

Licencje nie mogą ograniczać liczby użytkowników korzystających z Systemu CSWI (w
szczególności liczby Uczestników Rynku podłączonych do Systemu CSWI, liczby
użytkowników uprawnionych do korzystania z Portalu CSWI), ani zawierać ograniczeń w
zakresie wolumenu danych przetwarzanych przez System CSWI (w tym liczby komunikatów
obsługiwanych przez System CSWI, obsługiwanych procesów wymiany komunikatów), czy
też liczby kopii Dokumentacji.

4)

Licencja musi uprawniać do uruchomienia i korzystania z Systemu CSWI na platformie
sprzętowo-systemowej w modelu chmury prywatnej, publicznej lub hybrydowej, w tym w
ramach Infrastruktury wykorzystywanej na podstawie Usług IaaS, także w przypadku
świadczenia Usług IaaS przez podmiot inny niż Wykonawca. W szczególności:
a)

Licencja nie może zawierać ograniczeń powodujących, że korzystanie z Systemu CSWI
będzie dopuszczalne jedynie na konkretnych urządzeniach (zakazane są tzw. licencje
przypisane do sprzętu),

b)

Zmiana podmiotu świadczącego Usługę IaaS albo migracja Systemu CSWI na
Infrastrukturę wykorzystywaną na innej podstawie (np. na Infrastrukturę jednego z
Zamawiających) nie może powodować dodatkowych kosztów po stronie
Zamawiających.

5)

Licencja musi umożliwiać upoważnienie podmiotów innych niż Wykonawca do zapewnienia
obsługi technicznej Systemu CSWI, w tym poprzez zlecenie im czynności serwisowych lub
administracyjnych, z zastrzeżeniem, że taka obsługa będzie miała na celu obsługę procesów
opisanych powyżej.

6)

W odniesieniu do następujących podmiotów:
a)

spółki z grupy kapitałowej, której członkiem jest dany Zamawiający,

b)

podmioty który będą pełniły rolę operatora informacji pomiarowej oraz spółki z ich grup
kapitałowych,

c)

operator systemu przesyłowego oraz spółki z jego grupy kapitałowej,

d)

podmioty określone w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej tj.:



operatorzy systemów dystrybucyjnych,



wytwórcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSDp,



odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSDp,



przedsiębiorstwa obrotu,



Sprzedawcy,



podmioty ubiegające się o przyłączenie (przyłączanie) do sieci dystrybucyjnej OSDp,

7)

Wykonawca zapewni możliwość korzystania z Systemu CSWI w zakresie wyznaczonym
jego funkcjonalnością, postanowieniami OPZ oraz Projektu Technicznego (w szczególności
podmioty te muszą być uprawnione do korzystania z Systemu CSWI jako podłączeni do
niego Uczestnicy Rynku oraz jako użytkownicy Portalu CSWI). O ile w celu zapewnienia
powyższym podmiotom uprawnień w wymaganym zakresie będzie wymagać udzielenia
licencji, może ono polegać w szczególności na udzieleniu im licencji bezpośrednio przez
podmiot uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich lub zezwoleniu Zamawiającym
na udzielanie sublicencji.

8)

Licencje muszą być przenoszalne pomiędzy następującymi podmiotami:
a)

Zamawiający,

b)

spółki z grupy kapitałowej, której członkiem jest dany Zamawiający,

c)

podmioty który będą pełniły rolę operatora informacji pomiarowej oraz spółki z ich grup
kapitałowych,

d)

operator systemu przesyłowego oraz spółki z jego grupy kapitałowej.

9)

Licencja musi umożliwiać rozwijanie Systemu CSWI, tj. np. poprzez przyłączanie nowych
Uczestników Rynku do procesów komunikacji realizowanej przy wsparciu Systemu CSWI,
integrowanie z zewnętrznymi bazami danych (możliwość rozwoju Systemu CSWI w
kierunku modelu szyny wymiany danych z centralną bazą danych pomiarowych / PPE),
dodawanie nowych funkcjonalności poszczególnych komponentów (przy wykorzystaniu
funkcjonalności Oprogramowania COTS oraz Oprogramowania Dedykowanego).

10)

Czas trwania licencji nie może być ograniczony.

11)

Wykonawca zobowiązuje się, że przez okres 20 lat od udzielenia licencji, podmiot
udzielający licencji nie utraci praw niezbędnych do zapewnienia Zamawiającym możliwości
korzystania z Systemu CSWI (ewentualnie w razie utraty tych praw zapewni że jego
następca prawny lub podmiot, któremu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe
będzie honorował licencje udzielone w związku z Umową), nie podejmie jakichkolwiek
działań faktycznych zmierzających do pozbawienia Zamawiających uprawnień ani nie
wypowie licencji z innych powodów niż istotne naruszenie przez Zamawiającego warunków
licencji. Gdyby takie zdarzenie miało miejsce – Wykonawca w ramach dotychczasowego
wynagrodzenia dostarczy i wdroży zamienne Oprogramowanie przed upływem okresu
wypowiedzenia. W razie naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający mogą żądać
od Wykonawcy kary umownej w wysokości _% łącznego wynagrodzenia brutto za
przedmiot Umowy.

12)

Terytorium korzystania z utworów nie może być mniejsze niż terytorium Polski (co nie
wyklucza korzystania z funkcjonalności Systemu CSWI udostępnianych zdalnie, takich jak
Portal CSWI, przez użytkowników znajdujących się poza Polską).

13)

Zastosowanie licencji Open Source dopuszczalne jest w odniesieniu do Oprogramowania
COTS tworzącego poniższe komponenty Systemu CSWI:
a)

Monitoring Systemu CSWI

b)

Symulator UR CSWI,

c)

SZT CSWI,

d)

Obsługa błędów oraz zgłoszeń od Użytkowników CSWI,

e)

Repozytorium Dokumentacji,

f)

Repozytorium Kodu,
Zastosowanie licencji Open Source nie zwalnia Wykonawcy z pozostałych zobowiązań
dotyczących Oprogramowania COTS.

Pozostałe Elementy Autorskie
§11. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi (sprzedaż) na Zamawiających majątkowe
prawa autorskie do Elementów Autorskich (poza Oprogramowaniem COTS oraz jego
Dokumentacją), bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w
tym polach obejmujących:
1)

2)

w zakresie oprogramowania komputerowego (w tym Oprogramowania Dedykowanego):
a)

trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

b)

tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
programie komputerowym,

c)

rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego
kopii,

w zakresie Dokumentacji (w szczególności Projektu funkcjonalnego, Projektu
Technicznego oraz innych dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę) i innych
utworów niebędących programami komputerowymi, nawet jeśli wchodzą w ich skład (np.
grafika, multimedia):

3)

a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie
poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na
wszystkich polach eksploatacji opisanych powyżej.

§12. Wykonawca zapewnia, że zbywane na rzecz Zamawiających prawa nie będą w chwili zbycia
obciążone prawami osób trzecich, w szczególności, że Wykonawca nie zobowiązał się do
przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią ani nie udzielił licencji.
§13. Przejście na Zamawiających majątkowych praw autorskich oraz odpowiednich praw do
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich następuje z chwilą dokonania odbioru
świadczenia, którego elementem jest dany utwór. Dla uniknięcia wątpliwości Strony
potwierdzają, że do chwili przyjęcia utworu Zamawiający mają prawo korzystania z takiego
utworu w związku z realizacją umowy, w tym prowadzenia testów i dokonania odbioru.

