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Warszawa, dnia 24.06.2020 r 

 

 

       Do Wykonawców 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Usługa projektowania układów 

scalonych w formie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby implementacji 

innowacyjnego komponentu sprzętowo-programowego w projekcie IDSoC 

 

           

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 

2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 1 

 

Zgodnie z załącznikiem numer 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” jednym z zadań 

Wykonawcy jest rozwój wybranego rdzenia mikrokontrolera, punkt 2.3.2.6. „implementację i rozwój 

wybranego rdzenia procesora” oraz punkt 2.4.3 „Podczas trwania projektu Wykonawca ma za zadanie 

rozwinąć wybrany rdzeń procesora o funkcje niezbędne do późniejszej pomyślnej certyfikacji układu z 

uzasadnionym poziomem zaufania EAL4 (ang. Evaluation Assurance Level) lub wyższym.” 

Sformułowanie „wybranego rdzenia procesora” sugeruje rozwój już istniejącego rdzenia. W związku z 

powyższym Wykonawca dostrzega 3 możliwości spełnianie powyższego wymagania. Są nimi: 

1. Wykorzystanie bloku IP rdzenia procesora podmiotu trzeciego. 

2. Wykorzystanie darmowego IP rdzenia procesora dostępnego publicznie. 

3. Wykorzystanie własnego bloku IP rdzenia procesora. 

Punkt 1 znajduje potwierdzenie w punkcie 4.1. załącznika numer 2 do SIWZ o treści „Wykonawca w 

ofercie może uwzględnić koszty zakupu praw własności projektu procesora firmy trzeciej. Zakup ten 

nie może być obciążony prawnie zależnościami od jakichkolwiek stron trzecich i musi umożliwiać 

dostęp do pełnych kodów źródłowych w celu ich dalszych modyfikacji przez Zamawiającego w 

trakcie wykonywania i po wykonaniu zlecenia”. 

Punkt 3 znajduje odzwierciedlenie w punkcie 4.2. załącznika numer 2 do SIWZ o treści „Wykonawca 

może zastosować podczas realizacji projektu rdzeń procesora opracowany we własnym zakresie, który 

spełni wymagania zdefiniowane w projekcie IDSoC. Zastosowany rdzeń procesora musi umożliwiać 

pracę z częstotliwością nie mniejszą niż 100 MHz w uzgodnionej z Zamawiającym technologii oraz 

osiągać parametry nie gorsze niż 1,2 DMIPS/MHz/Core oraz 2,0 Coremark/MHz/Core” 

Nieuwzględnienie punktu 2 w SIWZ wydaje się być uzasadnione merytorycznie i będzie 

uwzględnione w dalszym opisie problemu. 

Niezależnie od wyboru, czy to wykorzystania własnego rdzenia procesora, czy rdzenia firmy trzeciej 

poważne zastrzeżenia budzi paragraf 9 punkt 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik numer 3 do 

SIWZ o treści: „Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa dotyczące opracowanego w 

ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia procesora wraz z kodami HDL (ang. Hardware 

Description Language) tego procesora, na zasadach określonych w niniejszej Umowie.” Obawa ta 
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wynika z faktu, że przyjętą praktyką rynkową dot. sprzedaży bloków IP rdzenia procesora jest 

udzielanie licencji, a nie przekazywanie autorskich praw majątkowych do procesora. Praktyka ta 

uzasadniona jest faktem, że rozwój rdzenia procesora jest wieloletnim procesem wymagającym 

dużych nakładów zarówno pracy jak i finansowych. W związku z powyższym procesor taki stanowi 

bardzo istotne aktywo firmy i przekazanie pełni praw intelektualnych do rdzenia procesora nie jest 

zasadne z punktu opłacalności ubiegania się o przedmiotowe zamówienie. 

Należy jednak zaznaczyć, że umowa licencyjna może uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego odnoście dostępu do kodów źródłowych, praw do modyfikacji czy możliwość 

przeniesienia licencji na inny podmiot. Dodatkowo wszelkie prawa intelektualne do modyfikacji 

rdzenia procesora powstałe w trakcie realizacji usługi będą również przysługiwały Zamawiającemu. 

W związku z powyższym powstaje następujące pytanie. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

udzielenia przez Wykonawcę licencji do wcześniej opracowanego rdzenia procesora z dostępem do 

pełnych kodów źródłowych, prawem do modyfikacji i prawem do przeniesienia licencji na inny 

podmiot oraz przekazania pełnych praw intelektualnych do implementacji procesora (tj. topografii 

masek produkcyjnych) wykonanej w ramach usługi? Zgoda taka wymagałaby modyfikacji zapisu 

paragrafu 9 punktu 1 wzoru umowy na taki, który uwzględni możliwość przekazania rdzenia 

procesora na zasadach licencji. Proponujemy następujące brzmienie paragrafu 9 punkt 1: 

„Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa do modyfikacji procesora wprowadzonych w 

ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia procesora wraz z kodami HDL (ang. Hardware 

Description Language), na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu prawo do wykorzystania nabytego/dostarczonego procesora na zasadach określonych 

w umowie licencyjnej obejmującej m.in. dostęp do pełnych kodów źródłowych i prawo do 

modyfikacji.”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający postanowił zmienić ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ: WZÓR UMOWY  w ten sposób, że: 
1) w §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa dotyczące opracowanego w 
ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia procesora wraz z kodami HDL (ang. Hardware 
Description Language) tego procesora, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, w tym 
topografii masek produkcyjnych procesora, tj. zarówno w zakresie kodu źródłowego, jak i 
obiektowego. Odnośnie bloków IP rdzenia procesora niebędących rezultatem wykonania niniejszej 
Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu prawa do korzystania na zasadzie niewyłącznej licencji 
lub niewyłącznej sublicencji, z prawem do sublicencji albo przeniesie na Zamawiającego te prawa na 
zasadach określonych w niniejszej Umowie, zarówno w zakresie kodu źródłowego, jak i 
obiektowego.”; 
2) w §9 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Przeniesienie praw, w tym praw autorskich majątkowych na zasadach opisanych powyżej, 
dotyczące rezultatów wykonanych lub dostarczanych w ramach realizacji Umowy, jak również praw 
własności egzemplarzy wszelkich takich rezultatów oraz nośników, na których zostały utrwalone 
następuje z chwilą przekazania egzemplarza rezultatu Zamawiającemu w dowolnej formie, w tym w 
formie elektronicznej.”; 
3) w §9 dodaje się po ust. 17 nowy ust. 18 w brzmieniu: 
„18. Licencja lub sublicencja do bloków IP rdzenia procesora niebędących rezultatem wykonania 
niniejszej Umowy, o której mowa w ust. 1 jest udzielana Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia 
określonego w niniejszej umowie, z prawem sublicencji odpowiednio na zasadach, w zakresie i na 
polach eksploatacji opisanych w ust. 2 – 6, 8-9 i 11 – 17, powyżej, jednakże bez wyłączności, z chwilą 
przekazania bloków IP rdzenia procesora Zamawiającemu w dowolnej formie, w tym w formie 
elektronicznej. Przepisy ust. 2 – 6, 8 – 9 i 11 – 17, a także przepisy §3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
Licencja jest udzielana na okres 5 lat, po czym przekształca się na licencję na czas nieokreślony. 
Wypowiedzenie licencji udzielonej na czas nieokreślony nie może nastąpić wcześniej niż przed 
upływem 15 (piętnastu) lat liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, ze skutkiem na koniec 
roku kalendarzowego następującego po roku w którym nastąpiło wypowiedzenie licencji. 
Wykonawca zapewni niewykonywanie autorskich praw osobistych dotyczących bloków IP rdzenia 
procesora.”. 



2) w §11 ust. 1 w pkt 5 zastępuje się kropkę kończącą ten punkt średnikiem i dodaje się po pkt 5 
nowy pkt 6 w brzmieniu: 
„6) z tytułu wypowiedzenia licencji na czas nieokreślony wcześniej niż przed upływem okresu 15 
(piętnastu) lat liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego następującego po roku w którym nastąpiło wypowiedzenie licencji – 10% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 5 ust. 1.”. 

 

Pytanie 2 

 

Zgodnie z metodyką projektowania bloków IP sprzętowych jak i oprogramowania opisanej w 

załączniku 12 do SIWZ, Zamawiający wyszczególnił dwa etapy „Pre CC” – nie wymagające realizacji 

w warunkach określonych normą PN-ISO/IEC 15408, oraz „CC regime” – realizowany zgodnie z 

wymaganiami określonymi w normie, PN-ISO/IEC 15408. Z wyżej przytoczonego podziału wg. 

Oferenta wynika, że podstawowe bloki IP, takie jak rdzeń procesora, układy peryferyjne cyfrowe i 

analogowe, pamięci NVM, SRAM, RF, ROM, biblioteki komórek standardowych, IO oraz 

oprogramowanie EDA/CAD, etc. będące przedmiotem oferty lub zakupu w trakcie wykonywania 

Przedmiotu Zamówienia mogą być uznane jako wchodzące w część fazy „Pre CC”, a co za tym idzie 

nie muszą spełniać wymogów PN-ISO/IEC 15408. Podejście takie wydaje się być uzasadnione, gdyż 

dopiero integracja i uzupełnienie powyższych bloków IP o elementy szeroko pojętego bezpieczeństwa 

pozwoli na uzyskanie odpowiedniego poziomu EAL i powinno być realizowane w laboratorium 

spełniającym wymagania „Minimum Site Security Requirements. Version 2.1” np. laboratorium 

Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, pokój 153, ul. 

Nowowiejska 15/19, 00-665. Czy przyjęcie takiej metodyki przez oferenta jest akceptowalne z punktu 

widzenia zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie czy prawidłowa jest interpretacja, że założenia 

ww. normy mają zostać uwzględnione poprzez badania przemysłowe oraz prace rozwojowe podczas 

procesu integracji, modyfikacji i syntezy do postaci topografii masek produkcyjnych dostarczonych 

bloków IP? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający potwierdza, że akceptowalne jest przyjęcie przez Oferenta metodyki, zakładającej, że 
podstawowe bloki IP, takie jak rdzeń procesora, układy peryferyjne cyfrowe i analogowe, pamięci 
NVM, SRAM, RF, ROM, biblioteki komórek standardowych, IO oraz oprogramowanie EDA/CAD, etc. 
będące przedmiotem oferty lub zakupu w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia mogą być 
uznane jako wchodzące w część fazy „Pre CC”, a co za tym idzie, że nie muszą spełniać wymogów PN-
ISO/IEC 15408, gdyż dopiero integracja i uzupełnienie powyższych bloków IP o elementy szeroko 
pojętego bezpieczeństwa pozwoli na uzyskanie odpowiedniego poziomu EAL i powinno być 
realizowane w laboratorium spełniającym wymagania „Minimum Site Security Requirements. Version 
2.1.  

Zamawiający  potwierdza także prawidłowość  interpretacji przedstawionej w pytaniu przez Oferenta, 
że założenia normy PN-ISO/IEC 15408 mają zostać uwzględnione poprzez badania przemysłowe oraz 
prace rozwojowe podczas procesu integracji, modyfikacji i syntezy do postaci topografii masek 
produkcyjnych dostarczonych bloków IP. 

 

 

 

                         


