
Warunki licencyjne: uwagi wykonawców 

 

Treść wymagań Wykonawca nr 1 Wykonawca nr 2 Wykonawca nr 3 Wykonawca nr 4 Wykonawca nr 5 

Uwagi ogólne, nieprzypisane do poszczegól-
nych postanowień. 

  

Brak istotnych uwag do 
tego załącznika. Produ-
cent oprogramowania 
COTS również nie wnosi 
uwag, poza jednym zapi-
sem dot. Oprogramowa-
nia COTS - par. 10 pkt.8: 

  

System CSWI: Centralny System Wymiany Infor-
macji, kompleksowe rozwiązanie informatyczne 
odpowiadające za pośredniczenie w komunikacji 
pomiędzy uczestnikami rynku, zgodnej z opraco-
wanym biznesowym modelem wymiany informa-
cji, odpowiedzialne za zapewnienie jakości i po-
prawności wymienianych komunikatów oraz sku-
teczne dostarczenie, monitorowanie i zarządzanie 
wymienianymi komunikatami do podmiotów 
uczestniczących w komunikacji. Zadaniem Sys-
temu CSWI jest pośredniczenie w komunikacji po-
między uczestnikami detalicznego rynku energii 
elektrycznej w Polsce. 

      Brak uwag Brak uwag 

Elementy Autorskie: wszelkie utwory w rozumie-
niu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, które są dostar-
czane przez Wykonawcę lub powstaną w ramach 
Umowy. W szczególności Elementami Autorskimi 
są Oprogramowanie oraz Dokumentacja, nieza-
leżnie od momentu ich powstania, także w postaci 
nieukończonej (szkice, wzory, wersje testowe itp.). 

  

Ten zapis wskazuje, że 
chodzi zarówno utwory, 
do których wykonawca 
przenosi majątkowe 
prawa autorskie oraz ele-
menty licencjonowane. W 
tym drugim przypadku 
może być to nie możliwe 
do zrealizowania. 

  Brak uwag Brak uwag 

Oprogramowanie: łącznie rozumiane: System 
CSWI, Oprogramowanie COTS, Oprogramowanie 
Dedykowane, jak również każde z nich z osobna. 

  
Brak definicji dla Oprogra-
mowanie Dedykowane. 

  

Oprogramowanie Dedyko-
wane” zalecane jest poda-
nie defnicji tego pojęcia. 
 
2) Czy w skład definicji 
„Oprogramowanie” wchodzi 
również usługa IaaS? Po-
nieważ użyte w definicji 
„Oprogramowania” pojęcie 
„System CSWI” jest szersze 
niż „Oprogramowanie 
CSWI”, trzeba się upewnić, 

Ze względu na używanie 
pojęcia „Oprogramowa-
nie Dedykowane” zale-
cane jest podanie defnicji 
tego pojęcia. 
 
Czy w skład definicji 
„Oprogramowanie” wcho-
dzi również usługa IaaS? 
Ponieważ użyte w defini-
cji „Oprogramowania” po-
jęcie „System CSWI” jest 



że przy każdym użyciu poję-
cia „Oprogramowanie” 
mamy na mysli wszystkie 
elementy „Systemu CSWI”, 
w szczególności te nie bę-
dące opgrogramowaniem 
(„System CSWI” minus 
„Oprogramowanie CSWI”). 

szersze niż „Oprogramo-
wanie CSWI”, trzeba się 
upewnić, że przy każdym 
użyciu pojęcia „Oprogra-
mowanie” mamy na mysli 
wszystkie elementy „Sys-
temu CSWI”, w szczegól-
ności te nie będące 
opgrogramowaniem 
(„System CSWI” minus 
„Oprogramowanie 
CSWI”). 
 
 

Oprogramowanie COTS: Oprogramowanie bę-
dące podstawowym elementem Systemu CSWI, 
dostarczane i konfigurowane przez Wykonawcę, 
obejmujące w szczególności oprogramowanie 
aplikacyjne, oprogramowanie systemowe i bazo-
danowe. Oprogramowanie to musi być oprogra-
mowaniem standardowym (commercial off-the-
shelf) wytwarzanym seryjnie, gotowym komercyj-
nym oprogramowanie, standardowo dostępnym 
na rynku dla każdego nabywcy w sprzedaży hur-
towej lub detalicznej w formie gotowego produktu, 
przynajmniej od 5 lat, a w oferowanej przez Wyko-
nawcę wersji co najmniej 6 miesięcy (zmiana na-
zwy handlowej w tym okresie nie wpływa na speł-
nienie powyższego wymagania). 

  

W przypadku oprogramo-
wania COTS nowa wersja 
jest wydawana co pół 
roku. Założenie dotyczące 
wykorzystania wersji bę-
dącej na rynku co naj-
mniej od 6-u miesięcy wy-
klucza możliwość rozpo-
częcia prac na najnowszej 
wersji oprogramowania, 
którą nie będzie już po 6-
u miesiącach. 

  Brak uwag Brak uwag 

Oprogramowanie CSWI: oprogramowanie do-
starczone Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
wchodzące w skład Systemu CSWI, opracowane 
przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, w 
tym modyfikacje Oprogramowania COTS i mody-
fikacje Oprogramowania Dedykowanego. 

      

1) J.w. Ze względu na uży-
wanie pojęcia „Oprogramo-
wanie Dedykowane” zale-
cane jest poda-nie defnicji 
tego pojęcia. Proponujemy 
następującą definicję; 
 
„Oprogramowanie Dedyko-
wane – oprogramowanie 
dostarczone Zamawiają-
cemu przez Wykonawcę, 
wchodzące w skład Sys-
temu CSWI, opracowane 
przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców nie bę-
dące oprogramowaniem 
COTS.”  
 

J.w. Ze względu na uży-
wanie pojęcia „Oprogra-
mowanie Dedykowane” 
zalecane jest podanie de-
fnicji tego pojęcia. Propo-
nujemy następującą defi-
nicję; 
 
„Oprogramowanie Dedy-
kowane – oprogramowa-
nie dostarczone Zama-
wiającemu przez Wyko-
nawcę, wchodzące w 
skład Systemu CSWI, 
opracowane przez Wyko-
nawcę lub jego podwyko-
nawców nie będące opro-
gramowaniem COTS.”  



Alternatywnie można pozo-
stawić pierwotną definicję z 
załącznika nr2 do regula-
minu postępowania "kom-
ponent oprogramowania, 
który zo-stał specjalnie 
stworzony w celu realizacji 
wymagań konkretnego 
klienta (nie COTS)” choć za-
proponowana przez nad de-
finicja jest bardziej jedno-
znaczna 
 
Dzięki takiej definicji modyfi-
kacje oprogramowania 
COTS wchodzą w skład 
oprogramowania dedyko-
wanego ze wszystkimi kon-
sekwencjami (np. dostar-
czeniem kodów źródłowych 
i dokumentacji) 

 
Alternatywnie można po-
zostawić pierwotną defini-
cję z załącznika nr2 do re-
gulaminu postępowania 
"komponent oprogramo-
wania, który został spe-
cjalnie stworzony w celu 
realizacji wymagań kon-
kretnego klienta (nie 
COTS)” choć zapropono-
wana przez nad definicja 
jest bardziej jedno-
znaczna 
 
Dzięki takiej definicji mo-
dyfikacje oprogramowa-
nia COTS wchodzą w 
skład oprogramowania 
dedykowanego ze 
wszystkimi konsekwen-
cjami (np. dostarczeniem 
kodów źródłowych i doku-
mentacji) 
 
 

Open Source: wzorcowe licencje, na mocy któ-
rych każdemu użytkownikowi przyznaje się dostęp 
do kodu źródłowego i które przyznają użytkowni-
kowi prawo uruchamiana, kopiowania, rozpo-
wszechniania, analizowania oraz zmieniania i po-
prawiana oprogramowania. Pojęcie to obejmuje 
także tzw. wolne oprogramowanie, zgodnie z defi-
nicją opublikowaną przez Free Software Founda-
tion. Do licencji open source należą w szczególno-
ści 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 Li-
cense, zlib license oraz inne licencje publikowane 
na liście prowadzonej przez Open Source Initiative 
(http://opensource.org). 

      Brak uwag Brak uwag 

Zasady wspólne          

§1. Wykonawca gwarantuje, że rezultaty jego prac 
będą pozbawione wad prawnych, w szczególności 
że korzystanie przez Zamawiających z rezultatów 

ok     Dotyczy Wykonawcy. Dotyczy Wykonawcy. 



prac Wykonawcy nie będzie naruszało praw osób 
trzecich w zakresie praw autorskich, praw własno-
ści przemysłowej lub innych praw osób trzecich, 
oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich od-
szkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem 
przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawia-
jących.  

§2. Jeśli roszczenie osoby trzeciej związane z 
wadą prawną jakiegokolwiek wyniku prac Wyko-
nawcy lub jego części zostanie zgłoszone (lub bę-
dzie istnieć prawdopodobieństwo jego zgłoszenia 
lub informacje o naruszeniu uzasadniać będą po-
trzebę podjęcia niezbędnych działań jeszcze 
przed podniesieniem roszczenia), w tym w przy-
padku gdy warunki licencyjne Oprogramowania 
COTS nie umożliwiają korzystania z niego w peł-
nym zakresie wymienionym w niniejszym roz-
dziale, Wykonawca bez dodatkowego wynagro-
dzenia:  

ok 
Prosimy o zmianę zapisu 
na wysokie uzasadnione 
prawdopodobieństwo.  

  Dotyczy Wykonawcy. Dotyczy Wykonawcy. 

1) zapewni Zamawiającym brakujące uprawnie-
nia, 

      j.w. j.w. 

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

      j.w. j.w. 

W razie naruszenia powyższych zobowiązań, Za-
mawiający mogą żądać od Wykonawcy kary 
umownej w wysokości _% łącznego wynagrodze-
nia brutto za przedmiot Umowy; 

  
Prosimy o podanie propo-
zycji kar. 

  Dotyczy Wykonawcy. Dotyczy Wykonawcy. 

§3. Ponadto, w przypadku zgłoszenia przez osobę 
trzecią roszczenia związanego z wadą prawną ja-
kiegokolwiek wyniku prac Wykonawcy, Zamawia-
jący poinformuje Wykonawcę o tym fakcie, o ta-
kich roszczeniach, a Wykonawca podejmie nie-
zbędne działania mające na celu zażegnanie 
sporu i poniesie koszty z tym związane. W szcze-
gólności, w przypadku wytoczenia przeciwko Za-

ok 

Prosimy o dodanie zapisu, 
w którym Zamawiający 
zwalniają Wykonawcę z 
odpowiedzialności za na-
ruszenia praw osób trze-
cich w przypadku, gdyby 
naruszenie takie wynikało 
z materiałów dostarczo-
nych przez Zamawiają-
cych.  

  

Dotyczy Wykonawcy. Nie-
zależnie od ochrony ze 
strony Wykonawcy, w przy-
padku zawarcia umowy li-
cencyjnej bezpośrednio z 
Zamawiającym, producent 
zapewnia gwarancję 
ochrony przed roszczeniami 
stron trzecich w stosunku do 
Oprogramowania COTS na 

Dotyczy Wykonawcy. 
Niezależnie od ochrony 
ze strony Wykonawcy, w 
przypadku zawarcia 
umowy licencyjnej bezpo-
średnio z Zamawiającym, 
producent zapewnia gwa-
rancję ochrony przed 
roszczeniami stron trze-



mawiającym lub innemu podmiotowi uprawnio-
nemu na podstawie niniejszej umowy powództwa 
z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Wyko-
nawca wstąpi do postępowania w charakterze 
strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 
wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwa-
nej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty 
i odszkodowania, w tym potwierdzone prawomoc-
nym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasą-
dzone od Zamawiających lub innego podmiotu 
uprawnionego. 

zasadach opisanych w załą-
czonym dokumencie „Wa-
runki Ogólne” pkt. 5.1-5.7 

cich w stosunku do Opro-
gramowania COTS na 
zasadach opisanych w 
załączonym dokumencie 
„Warunki Ogólne” pkt. 
5.1-5.7 

§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 fizycz-
nej, a nie poprzez udostępnienie w systemie infor-
matycznym (w tym umożliwienie ich pobrania). 

ok 

Jeśli to nie jest jedno-
znaczne i wynikające z 
zapisów umowy, to pro-
simy o zmianę zapisu na 
„Z chwilą przekazania 
utworu i zapłaty całości 
wynagrodzenia” 

  Brak Uwag Brak Uwag 

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

ok     Dotyczy Wykonawcy. Dotyczy Wykonawcy. 

§6. Jednym z założeń umowy jest transfer do Za-
mawiających wiedzy i know-how na temat Sys-
temu i zasad jego utrzymywania. W tym celu Wy-
konawca zobowiązany jest m.in. umożliwić oso-
bom wskazanym przez Zamawiających uczestnic-
two we wskazanych przez Zamawiających pra-
cach Wykonawcy. Wykonawca będzie informował 
te osoby o zakresie i miejscu wykonywania prac 
oraz będzie udzielał im innych informacji niezbęd-
nych do uczestnictwa w pracach Wykonawcy. 
Udział takich osób nie wyłącza odpowiedzialności 
Wykonawcy za realizację umowy, w szczególno-
ści dotrzymanie Czasu Naprawy.  

ok 

Zgodnie z harmonogra-
mem transfer wiedzy do 
Zamawiającego ma być 
przekazywany w ramach 
szkoleń oraz warsztatów. 
W przypadku dodatko-
wego uczestnictwa Zama-
wiających w pracach Do-
stawcy powinny zostać 
określone poszczególne 
etapy, w których Zama-
wiający chciałby uczestni-
czyć oraz w jakim zakre-
sie i charakterze będzie 
realizowane to uczestnic-
two ze strony Zamawiają-
cych. Podejście do takiej 
formy transferu wiedzy ma 
bowiem wpływ na bieżące 
prace Dostawcy, musi być 
zatem odpowiednio sko-
ordynowane i zarzą-
dzone. 

  Dotyczy Wykonawcy. Dotyczy Wykonawcy. 



§7. W przypadku dostarczanych Zamawiającym 
programów komputerowych, Wykonawca prze-
każe Zamawiającym wszelką dokumentację pro-
jektową i techniczną, oraz wszelkie inne informa-
cje i środki potrzebne do korzystania z przedmio-
towych programów komputerowych. W przypadku 
Oprogramowania Dedykowanego (w tym także ja-
kichkolwiek zmian Oprogramowania Dedykowa-
nego dostarczanych w trakcie realizacji Umowy), 
obowiązek ten obejmuje także przekazanie kodów 
źródłowych wraz z opisami. Dokumentacja i wska-
zane powyżej informacje będą zawierać wszelkie 
dane pozwalające na samodzielne korzystanie 
przez Zamawiających lub osoby trzecie (w zakre-
sie, w jakim zgodnie z Umową będą one upraw-
nione do korzystania z Systemu CSWI), a w od-
niesieniu do Oprogramowania Dedykowanego – 
także pozwalające na jego samodzielną modyfika-
cję. Niewykonanie obowiązków opisanych w ni-
niejszym paragrafie stanowi podstawę do odmowy 
odbioru świadczenia, którego elementem jest 
oprogramowanie komputerowe. 

Ok – jednak mamy tutaj 
jedną uwagę, że w mo-
mencie kiedy Zamawia-
jący zacznie dokonywać 
zmian w kodzie źródło-
wym tym samym traci 
gwarancję; 

    Dotyczy Wykonawcy. Dotyczy Wykonawcy. 

Oprogramowanie COTS           

§8. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zobo-
wiązuje się do zapewnienia Zamawiającym licencji 
do korzystania z Oprogramowania COTS oraz Do-
kumentacji Oprogramowania COTS, poprzez 
udzielenie licencji przez Wykonawcę lub doprowa-
dzenie do zawarcia umowy licencyjnej bezpośred-
nio między Zamawiającym a podmiotem upraw-
nionym do udzielania licencji na Oprogramowanie 
COTS. 

      
Brak Uwag. Obie formy za-
kupu licencji są możliwe. 

Brak Uwag. Obie formy 
zakupu licencji są moż-
liwe. 

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

      Brak Uwag. Brak Uwag. 

§10. Wykonawca gwarantuje, że treść uprawnień 
przyznanych Zamawiającym do korzystania z 

      
Weryfikacja zgodności do-
kumentów Zamawiającego 

Weryfikacja zgodności 
dokumentów Zamawiają-



Oprogramowania COTS oraz Dokumentacji Opro-
gramowania COTS będzie spełniać następujące 
wymagania: 

(Umowa,OPZ,Projekt) z wa-
runkami licencji leży po stro-
nie Wykonawcy. W zakresie 
jaki jest opisany w niniej-
szym dokumencie odnie-
siono warunki do umowy li-
cencyjnej. 

cego (Umowa,OPZ,Pro-
jekt) z warunkami licencji 
leży po stronie Wyko-
nawcy. W zakresie jaki 
jest opisany w niniejszym 
dokumencie odniesiono 
warunki do umowy licen-
cyjnej. 

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 Technicz-
nego. Korzystanie z Systemu CSWI przez Zama-
wiających nie może naruszać jakichkolwiek praw, 
w tym praw autorskich lub praw własności przemy-
słowej przysługujących osobom trzecim. 

  

Proponujemy zmianę za-
pisu na „Korzystanie z 
Systemu CSWI przez Za-
mawiających zgodnie z 
postanowieniami umowy 
licencyjnej” 

  

Dotyczy Wykonawcy. Nie-
zależnie od ochrony ze 
strony Wykonawcy, w przy-
padku zawarcia umowy li-
cencyjnej bezpośrednio z 
Zamawiającym, producent 
zapewnia gwarancję 
ochrony przed roszczeniami 
stron trzecich w stosunku do 
Oprogramowania COTS na 
zasadach opisanych w załą-
czonym dokumencie „Wa-
runki Ogólne” pkt. 5.1-5.7 

Dotyczy Wykonawcy. 
Niezależnie od ochrony 
ze strony Wykonawcy, w 
przypadku zawarcia 
umowy licencyjnej bezpo-
średnio z Zamawiającym, 
producent zapewnia gwa-
rancję ochrony przed 
roszczeniami stron trze-
cich w stosunku do Opro-
gramowania COTS na 
zasadach opisanych w 
załączonym dokumencie 
„Warunki Ogólne” pkt. 
5.1-5.7 

2) Uprawnienia do korzystania z Systemu CSWI 
muszą zostać zapewnione wszystkim Zamawiają-
cym, w szczególności zapewnienie uprawnień 
może polegać na doprowadzeniu do zawarcia 
przez podmiot uprawniony z tytułu majątkowych 
praw autorskich umowy licencyjnej z każdym Za-
mawiających 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 pozo-
stałym Zamawiającym). 

Ok – ale trzeba określić 
liczbę Zamawiających; 
nie ma możliwości, by 
rozszerzyć licencję np. 
po roku dodatkowym 
podmiotom w ramach 
ceny zapłaconej rok 
wcześniej; 

Prosimy o zdefiniowanie 
lista wszystkich Zamawia-
jących. Lista taka powinna 
być załącznikiem do 
umowy licencyjnej. 

  

Warunki licencji umożliwiają 
zapewnienie uprawnienia 
do korzystania wszystkim 
Zamawiającym (tzw. roz-
szerzona definicja Klienta). 
Niezależnie od powyższego 
NIE jest możliwe zawarcie 
jednej umowy z wszystkimi 
Zamawiającymi. Możliwe 
jest zawarcie umowy z jed-
nym podmiotem (Jedna ze 
spółek w roli Zamawiają-
cego lub CSWI sp. z o.o.) w 
ramach której zagwaranto-
wane jest uprawnienie do 
korzystania z Systemu 
wszystkim Zamawiającym. 
Taka konstrukcja pozwala 
wszystkim Zamawiającym 
na korzystanie z Systemu 
bez konieczności udzielania 
sublicencji. 

Warunki licencji umożli-
wiają zapewnienie upraw-
nienia do korzystania 
wszystkim Zamawiają-
cym (tzw. rozszerzona 
definicja Klienta). Nieza-
leżnie od powyższego 
NIE jest możliwe zawar-
cie jednej umowy z 
wszystkimi Zamawiają-
cymi. Możliwe jest zawar-
cie umowy z jednym pod-
miotem (Jedna ze spółek 
w roli Zamawiającego lub 
CSWI sp. z o.o.) w ra-
mach której zagwaranto-
wane jest uprawnienie do 
korzystania z Systemu 
wszystkim Zamawiają-
cym. Taka konstrukcja 
pozwala wszystkim Za-
mawiającym na korzysta-
nie z Systemu bez ko-
nieczności udzielania 
sublicencji. 



3) Licencje nie mogą ograniczać liczby użytkowni-
ków korzystających z Systemu CSWI (w szczegól-
ności liczby Uczestników Rynku podłączonych do 
Systemu CSWI, liczby użytkowników uprawnio-
nych do korzystania z Portalu CSWI), ani zawierać 
ograniczeń w zakresie wolumenu danych przetwa-
rzanych przez System CSWI (w tym liczby komu-
nikatów obsługiwanych przez System CSWI, ob-
sługiwanych procesów wymiany komunikatów), 
czy też liczby kopii Dokumentacji. 

Ok – w ramach kupionej 
licencji; można rozsze-
rzyć liczbę Uczestników 
Rynku ale wtedy jest to 
dodatkowo płatne; 

    Brak uwag. Brak uwag. 

4) Licencja musi uprawniać do uruchomienia i ko-
rzystania z Systemu CSWI na platformie sprzę-
towo-systemowej w modelu chmury prywatnej, pu-
blicznej lub hybrydowej, w tym w ramach Infra-
struktury wykorzystywanej na podstawie Usług 
IaaS, także w przypadku świadczenia Usług IaaS 
przez podmiot inny niż Wykonawca. W szczegól-
ności: 

      

Brak uwag (licencja umożli-
wia model chmury publicz-
nej, prywatnej, hybrydowej). 
Co ważne – choć nie jest to 
jasno wyartykułowane - wa-
runek spełniony jest tech-
nicznie dla TEGO SAMEGO 
rozwiązania (baza danych 
lub komponenty inegracyjne 
są takie same dla chmury 
jak i dla rozwiązań on-pre-
mise, kod systemu CSWI 
jest przenośny) 

Brak uwag (licencja 
umożliwia model chmury 
publicznej, prywatnej, hy-
brydowej). Co ważne – 
choć nie jest to jasno wy-
artykułowane - warunek 
spełniony jest technicznie 
dla TEGO SAMEGO roz-
wiązania (baza danych 
lub komponenty inegra-
cyjne są takie same dla 
chmury jak i dla rozwią-
zań on-premise, kod sys-
temu CSWI jest przeno-
śny) 

a) Licencja nie może zawierać ograniczeń powo-
dujących, że korzystanie z Systemu CSWI będzie 
dopuszczalne jedynie na konkretnych urządze-
niach (zakazane są tzw. licencje przypisane do 
sprzętu), 

ok     
Brak uwag (nie ma przypisa-
nia). 

Brak uwag (nie ma przy-
pisania). 

b) Zmiana podmiotu świadczącego Usługę IaaS 
albo migracja Systemu CSWI na Infrastrukturę wy-
korzystywaną na innej podstawie (np. na Infra-
strukturę jednego z Zamawiających) nie może po-
wodować dodatkowych kosztów po stronie Zama-
wiających. 

Ok – ale migrację Za-
mawiający przeprowa-
dzi samodzielnie 

Kto będzie odpowie-
dzialny za migrację infra-
struktu-ry, co oznacza za-
pis o braku dodatkowych 
kosztów po stronie Zama-
wiających wynikający z 
danej ope-racji? 

  

Jest to możliwe przy założe-
niu zachowania liczby 
rdzeni dla Infrastruktury. 
Liczba rdzeni oparta jest o 
sizing wynikający z OPZ). 
Rdzenie liczone są zgodnie 
z definicją mnozników okre-
slonych w dokumencie pro-
ducenta. Liczba rdzeni doty-
czy fizycznej platformy lub 
wirtualizacji. Zgodnie z po-
przednio składanymi uwa-
gami wirtualizacja oparta o 
Vmware wymaga zachowa-
nia fizycznej liczby rdzeni. 
Proponowany zapis: 

Jest to możliwe przy zało-
żeniu zachowania liczby 
rdzeni dla Infrastruktury. 
Liczba rdzeni oparta jest 
o sizing wynikający z 
OPZ). Rdzenie liczone są 
zgodnie z definicją mno-
zników okreslonych w do-
kumencie producenta. 
Liczba rdzeni dotyczy fi-
zycznej platformy lub wir-
tualizacji. Zgodnie z po-
przednio składanymi 
uwagami wirtualizacja 
oparta o Vmware wy-
maga zachowania fizycz-
nej liczby rdzeni. 



„Zmiana podmiotu świad-
czącego Usługę IaaS albo 
migracja Systemu CSWI na 
Infrastrukturę wykorzysty-
waną na innej podstawie 
(np. na Infrastrukturę jed-
nego z Zamawiających) nie 
może powodować dodatko-
wych kosztów po stronie Za-
mawiających, przy czym 
Wykonawcy przysługuje 
prawo ograniczenia wymia-
rowania Infrastruktury ( w 
tym liczby, wielkości oraz 
sposobu wirtualizacji do-
stępnych zasobów) o ile 
stwierdzi, że dostarczona 
Infrastruktura jest przewy-
miarowana w stosunki do 
wymagań wydajnościowych 
określonych dla Systemu 
CSWI” 

 
Proponowany zapis: 
„Zmiana podmiotu świad-
czącego Usługę IaaS 
albo migracja Systemu 
CSWI na Infrastrukturę 
wykorzystywaną na innej 
podstawie (np. na Infra-
strukturę jednego z Za-
mawiających) nie może 
powodować dodatko-
wych kosztów po stronie 
Zamawiających, przy 
czym Wykonawcy przy-
sługuje prawo ogranicze-
nia wymiarowania Infra-
struktury ( w tym liczby, 
wielkości oraz sposobu 
wirtualizacji dostępnych 
zasobów) o ile stwierdzi, 
że dostarczona Infra-
struktura jest przewymia-
rowana w stosunki do wy-
magań wydajnościowych 
określonych dla Systemu 
CSWI” 

5) Licencja musi umożliwiać upoważnienie pod-
miotów innych niż Wykonawca do zapewnienia 
obsługi technicznej Systemu CSWI, w tym po-
przez zlecenie im czynności serwisowych lub ad-
ministracyjnych, z zastrzeżeniem, że taka obsługa 
będzie miała na celu obsługę procesów opisanych 
powyżej. 

ok     Brak Uwag Brak Uwag 

6) W odniesieniu do następujących podmiotów: 
Ok – ale musi to być za-
mknięta lista na dzień 
podpisania umowy 

Prosimy o określenie jakie 
wymagania mają być 
spełnione w odniesieniu 
do następujących pod-
mio-tów. 

     

a) spółki z grupy kapitałowej, której członkiem jest 
dany Zamawiający, 

      

W zakresie udostępniania 
danych pomiarowych moż-
liwe dla spółek na terenie 
Polski. Zakładamy, że w 
przypadku spółek z poza 
Polski możliwe jest objęcie 
spółek wchodzących w 
skład Grup Kapitałowych z 
udziałem Skarbu Państwa. 
Nie jest możliwe objęcie 

W zakresie udostępniania 
danych pomiarowych 
możliwe dla spółek na te-
renie Polski. Zakładamy, 
że w przypadku spółek z 
poza Polski możliwe jest 
objęcie spółek wchodzą-
cych w skład Grup Kapi-
tałowych z udziałem 
Skarbu Państwa. Nie jest 



wszystkich spółek z grupy 
RWE na całym świecie w 
zakresie udostępniania da-
nych operatorskich, np. w 
celu zapewnienia wymiany 
danych na rynku Niemiec-
kim (możliwe natomiast jest 
używanie sytemu przez za-
graniczne spółki RWE w roli 
Uczestników Rynku na 
rynku polskim, np. spółki ob-
rotu). Proponowany zapis: 
„spółki z grupy kapitałowej, 
której członkiem jest dany 
Zamawiający, działające na 
terenie Rzeczpospolitej Pol-
skiej” 

możliwe objęcie wszyst-
kich spółek z grupy RWE 
na całym świecie w za-
kresie udostępniania da-
nych operatorskich, np. w 
celu zapewnienia wy-
miany danych na rynku 
Niemieckim (możliwe na-
tomiast jest używanie sy-
temu przez zagraniczne 
spółki RWE w roli Uczest-
ników Rynku na rynku 
polskim, np. spółki ob-
rotu). 
 
Proponowany zapis: 
„spółki z grupy kapitało-
wej, której członkiem jest 
dany Zamawiający, dzia-
łające na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej” 

b) podmioty który będą pełniły rolę operatora infor-
macji pomiarowej oraz spółki z ich grup kapitało-
wych, 

      Brak uwag. Brak uwag. 

c) operator systemu przesyłowego oraz spółki z 
jego grupy kapitałowej, 

      Brak uwag. Brak uwag. 

d) podmioty określone w Instrukcjach Ruchu i Eks-
ploatacji Sieci Dystrybucyjnej tj.: 

      Brak uwag. Brak uwag. 

- operatorzy systemów dystrybucyjnych,         Brak uwag. Brak uwag. 

- wytwórcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej 

OSDp,   
      Brak uwag. Brak uwag. 

- odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej 

OSDp,   
      Brak uwag. Brak uwag. 

- przedsiębiorstwa obrotu,         Brak uwag. Brak uwag. 

- Sprzedawcy,         Brak uwag. Brak uwag. 

- podmioty ubiegające się o przyłączenie (przyłą-
czanie) do sieci dystrybucyjnej OSDp, 

      Brak uwag. Brak uwag. 

7) Wykonawca zapewni możliwość korzystania z 
Systemu CSWI w zakresie wyznaczonym jego 
funkcjonalnością, postanowieniami OPZ oraz Pro-
jektu 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 

ok     

Uwaga techniczna – rozu-
miemy, ze wiersz jest kontu-
nuacją pkt.6) Brak uwag.. 
Rozumiemy, że zaofero-
wana przez Wykonawcę 
cena licencji COTS ma za-
wierać całkowity koszt 

Uwaga techniczna – ro-
zumiemy, ze wiersz jest 
kontunuacją pkt.6) 
 
Brak uwag.. Rozumiemy, 
że zaoferowana przez 
Wykonawcę cena licencji 



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 sub-
licencji. 

udzielenia licencji (niezależ-
nie od faktu zawarcia 
umowy udzielenia licencji 
COTS w sposób pośredni 
lub bezpośredni) 

COTS ma zawierać cał-
kowity koszt udzielenia li-
cencji (niezależnie od 
faktu zawarcia umowy 
udzielenia licencji COTS 
w sposób pośredni lub 
bezpośredni) 
 

8) Licencje muszą być przenoszalne pomiędzy na-
stępującymi podmiotami:  

ok   

Tak, ale przeniesienie li-
cencji wymaga zachowa-
nia procedury - formularz 
przeniesienia licencji. 

Brak Uwag (istnieje możli-
wość zmiany zasad opisa-
nych w załączonym doku-
mencie „Warunki Ogólne” 
pkt. 15 Cesja, tak aby dopu-
ścić przypadki 8 a)-d) 

Brak Uwag (istnieje moż-
liwość zmiany zasad opi-
sanych w załączonym do-
kumencie „Warunki 
Ogólne” pkt. 15 Cesja, tak 
aby dopuścić przypadki 8 
a)-d) 

a) Zamawiający,           

b) spółki z grupy kapitałowej, której członkiem jest 
dany Zamawiający, 

         

c) podmioty który będą pełniły rolę operatora infor-
macji pomiarowej oraz spółki z ich grup kapitało-
wych, 

         

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 re-
alizowanej przy wsparciu Systemu CSWI, integro-
wanie z zewnętrznymi bazami danych (możliwość 
rozwoju Systemu CSWI w kierunku modelu szyny 
wymiany danych z centralną bazą danych pomia-
rowych / PPE), dodawanie nowych funkcjonalno-
ści poszczególnych komponentów (przy wykorzy-
staniu funkcjonalności Oprogramowania COTS 
oraz Oprogramowania Dedykowanego). 

Ok – nowy uczestnicy 
będą dodatkowo płatni 

    

Brak Uwag (opis w załączo-
nym dokumencie „Warunki 
Ogólne” załącznik P. 
Pkt.2.3, Uczestnicy Rynku 
inni niż Zamawiający wystę-
pują w roli kontrahenta)  

Brak Uwag (opis w załą-
czonym dokumencie 
„Warunki Ogólne” załącz-
nik P. Pkt.2.3, Uczestnicy 
Rynku inni niż Zamawia-
jący występują w roli kon-
trahenta)  

10) Czas trwania licencji nie może być ograni-
czony. 

ok     

Brak Uwag (w załączonym 
dokumencie „Warunki 
Ogólne” załącznik P. 
Pkt.2.1  

Brak Uwag (w załączo-
nym dokumencie „Wa-
runki Ogólne” załącznik 
P. Pkt.2.1 
 

11) Wykonawca zobowiązuje się, że przez okres 
20 lat od udzielenia licencji, podmiot udzielający 
licencji nie utraci praw niezbędnych do zapewnie-
nia Zamawiającym możliwości korzystania z Sys-
temu CSWI (ewentualnie w razie utraty tych praw 
zapewni że jego następca prawny lub podmiot, 

Propozycja wykreśle-
nia. 

Elementy oprogramowa-
nia COTS będą posiadały 
licencje na czas nieokre-
ślony. Nie możemy jednak 
zapewnić w imieniu pod-
miotów trzecich, że pod-
miot ten nie utraci praw do 

  

Po stronie Wykonawcy (w 
zakresie COTS producent 
może zapewnić, że nie wy-
powie licencji z innych po-
wodów niż istotne narusze-
nie przez Zamawiającego 

Po stronie Wykonawcy (w 
zakresie COTS produ-
cent może zapewnić, że 
nie wypowie licencji z in-
nych powodów niż istotne 



któremu przysługiwać będą autorskie prawa ma-
jątkowe będzie honorował licencje udzielone w 
związku z Umową), nie podejmie jakichkolwiek 
działań faktycznych zmierzających do pozbawie-
nia Zamawiających uprawnień ani nie wypowie li-
cencji z innych powodów niż istotne naruszenie 
przez Zamawiającego warunków licencji. Gdyby 
takie zdarzenie miało miejsce – Wykonawca w ra-
mach dotychczasowego wynagrodzenia dostarczy 
i wdroży zamienne Oprogramowanie przed upły-
wem okresu wypowiedzenia. W razie naruszenia 
powyższych zobowiązań, Zamawiający mogą żą-
dać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 
_% łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot 
Umowy. 

zapewnienia możliwości 
wy-korzystania licencji w 
okresie 20 lat. 
Czy jeśli np. wymagania li-
cencyjne będą obligowały 
do realizacji wymaganych 
upgrade lub opłat utrzy-
maniowych indeksowa-
nych zgodnie z umową li-
cen-cyjne, to zobowiązują 
się Państwo pokrywania 
w/w kosztów w okresie 
20lat? 
 
Prosimy o podanie warto-
ści kary umownej. 

warunków licencji przez 
okres 20 lat) 

naruszenie przez Zama-
wiającego warunków li-
cencji przez okres 20 lat) 

12) Terytorium korzystania z utworów nie może 
być mniejsze niż terytorium Polski (co nie wyklu-
cza korzystania z funkcjonalności Systemu CSWI 
udostępnianych zdalnie, takich jak Portal CSWI, 
przez użytkowników znajdujących się poza Pol-
ską). 

ok     

Brak Uwag (w załączonym 
dokumencie „Warunki 
Ogólne” załącznik P. Pkt.9.2 
– zakładamy wskazanie Pol-
ski), niezależnie od powyż-
szego oprogramowanie 
podlega ograniczeniom 
m.in. w zakresie używania 
oprogramowania do rozpo-
wszechniania broni che-
micznej, jądrowej i innym 
warunkom wskazanym w 
załączonym dokumencie 
„Warunki Ogólne” pkt. 11. 
Eksport 

Brak Uwag (w załączo-
nym dokumencie „Wa-
runki Ogólne” załącznik 
P. Pkt.9.2 – zakładamy 
wskazanie Polski), nieza-
leżnie od powyższego 
oprogramowanie podlega 
ograniczeniom m.in. w 
zakresie używania opro-
gramowania do rozpo-
wszechniania broni che-
micznej, jądrowej i innym 
warunkom wskazanym w 
załączonym dokumencie 
„Warunki Ogólne” pkt. 11. 
Eksport 

13) Zastosowanie licencji Open Source dopusz-
czalne jest w odniesieniu do Oprogramowania 
COTS tworzącego poniższe komponenty Systemu 
CSWI: 

ok 
Prosimy o dodanie do listy 
oprogramowania również 
Archiwum Komunikatów. 

  Brak uwag Brak uwag. 

a) Monitoring Systemu CSWI          

b) Symulator UR CSWI,          

c) SZT CSWI,   

Prosimy o wyjaśnienie co 
to za komponent, nie był 
bowiem zawarty w doku-
mentacji, którą dostaliśmy 
wcześniej. 

     

d) Obsługa błędów oraz zgłoszeń od Użytkowni-
ków CSWI, 

         

e) Repozytorium Dokumentacji,          



f) Repozytorium Kodu,          

Zastosowanie licencji Open Source nie zwalnia 
Wykonawcy z pozostałych zobowiązań dotyczą-
cych Oprogramowania COTS. 

ok        

Pozostałe Elementy Autorskie          

§11. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca 
przenosi (sprzedaż) na Zamawiających mająt-
kowe prawa autorskie do Elementów Autorskich 
(poza Oprogramowaniem COTS oraz jego Doku-
mentacją), bez ograniczeń terytorialnych, na 
wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym po-
lach obejmujących: 

ok 
Proponujemy dodanie: 
„wytworzonych przez Wy-
konawcę”.  

  

Dotyczy Wykonawcy (brak 
uwag ze strony producenta 
jako potencjalnego podwy-
konawcy). 

Dotyczy Wykonawcy 
(brak uwag ze strony pro-
ducenta jako potencjal-
nego podwykonawcy). 

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

         

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu 
komputerowego w całości lub w części jakimikol-
wiek środkami i w jakiejkolwiek formie,  

         

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu 
lub jakiekolwiek inne zmiany w programie kompu-
terowym,  

         

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

         

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

ok        

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 egzempla-
rzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo eg-
zemplarzy, 

         

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 spo-
sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miej-
scu i w czasie przez siebie wybranym. 

         



3) prawo do zezwalania na wykonywanie zależ-
nych praw autorskich do tych utworów na wszyst-
kich polach eksploatacji opisanych powyżej. 

         

§12. Wykonawca zapewnia, że zbywane na rzecz 
Zamawiających prawa nie będą w chwili zbycia 
obciążone prawami osób trzecich, w szczególno-
ści, że Wykonawca nie zobowiązał się do przenie-
sienia tych praw w całości lub części na osobę 
trzecią ani nie udzielił licencji.  

ok     Brak uwag. Brak Uwag 

§13. Przejście na Zamawiających majątkowych 
praw autorskich oraz odpowiednich praw do ze-
zwalania na wykonywanie zależnych praw autor-
skich następuje z chwilą dokonania odbioru świad-
czenia, 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 realiza-
cją umowy, w tym prowadzenia testów i dokonania 
odbioru. 

ok 

Proponujemy zapis: „z 
chwilą dokonania odbioru 
świadczenia, którego ele-
mentem jest dany utwór 
oraz z chwilą zapłaty cało-
ści wynagrodzenia”. 

  Brak uwag. Brak Uwag 

 

Wykonawca nr 6 poinformował, że jego zdaniem oczekiwania Zamawiających nie są zgodne z warunkami producenta, nie podając uzasadnienia, ani alternatywnych propozycji 
(Z uwagi na niezgodność zaproponowanych przez Państwa oczekiwań co do sposobu wykorzystania licencji z warunkami licencyjnymi dostawcy technologii (o czym pisaliśmy 
w poprzedniej korespondencji), nie byliśmy w stanie uzyskać wymiarowania oraz wyceny licencji od producenta.). 


