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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ 

Załącznik nr  …… do Umowy nr ………………………. 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wygenerowania podpisów elektronicznych  oraz usługa 

odnowienia podpisu elektronicznego dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia w Warszawie. 

 
Szczegółowy opis poszczególnych elementów zamówienia: 

I. Usługa wygenerowania podpisów elektronicznych do kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

1. Zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego typ A (kwalifikowany certyfikat 

podpisu elektronicznego) 7 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Format karty 
kryptograficznej 

Format kart zgodny z normą ISO/IEC 7810 – karty w pełnym rozmiarze 
współpracujące z zewnętrznymi i wbudowanymi czytnikami kart oraz karty 
w rozmiarze SIM współpracujące z czytnikami mini USB. 

Czytnik kart Zewnętrzny czytnik kart z interfejsem USB dla kart w pełnym rozmiarze 
oraz kart w rozmiarze SIM, współpracujący z dołączoną kartą i systemami 
operacyjnymi Windows 7 64 bit , Windows 8.1 64 bit oraz Windows 10 64 
bit 

Okres ważności i gwarancji 
2 lata. 

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat powinien być zgodny z ustawą z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 
1579) 

2. Zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego typ B (kwalifikowany i komercyjny 

certyfikat podpisu elektronicznego) – 12 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Format karty 
kryptograficznej 

Format kart zgodny z normą ISO/IEC 7810 – karty w pełnym rozmiarze 
współpracujące z zewnętrznymi i wbudowanymi czytnikami kart oraz karty 
w rozmiarze SIM współpracujące z czytnikami mini USB. 

Czytnik kart Zewnętrzny czytnik kart z interfejsem USB dla kart w pełnym rozmiarze 
oraz kart w rozmiarze SIM, współpracujący z dołączoną kartą i systemami 
operacyjnymi Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit oraz Windows 10 64 
bit. 

Okres ważności i gwarancji 
2 lata. 

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat powinien być zgodny z ustawą z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 
1579) 
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Certyfikat komercyjny  Certyfikat komercyjny wraz z oprogramowaniem umożliwiający: 
szyfrowanie poczty elektronicznej, 
szyfrowanie plików, 
podpisywanie danych, w tym poczty elektronicznej. 

 

II. Usługa odnowienia podpisu elektronicznego 

Odnowienie podpisu elektronicznego typ A (kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego) 

1 szt. 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

Format karty 
kryptograficznej 

Karta w posiadaniu Subskrybenta. 

Czytnik kart Czytnik w posiadaniu Subskrybenta. 

Okres ważności i gwarancji 
2 lata. 

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat powinien być zgodny z ustawą z dnia 5 września 2016 r. 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 
1579) 

Podmiot certyfikujący Zamawiający posiada 1 podpis elektroniczny Sigillum (certyfikat 
kwalifikowany podpisu elektronicznego), który będzie wymagał 
odnowienia. 

 

III. Warunki i wymagania Zamawiającego 

1. Wykonawca powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579 ze zm.) oraz znajdować się na liście 

kwalifikowanych dostawców usług zaufania publikowanej na stronie internetowej Narodowego 

Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia do dnia 2019-11-30, na 

podstawie Zleceń przesyłanych elektronicznie na adres wskazany przez Wykonawcę lub do 

wyczerpania kwoty wynagrodzenia zgodnie z ofertą brutto, w zależności od tego, która z tych 

okoliczności nastąpi wcześniej. 

3. Wykonawca będzie realizował Zamówienie zgodnie z pisemnym Zleceniem Zamawiającego w 

terminie do 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zlecenia.  

4. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia będzie następowała częściowo po każdym 

zrealizowanym Zleceniu Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia na adres Zamawiającego 
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(w postaci elektronicznej lub papierowej) prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, na numer 

rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze lub rachunku. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie za zlecone i zrealizowane Zlecenia. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę umowy, po uprzednim 

pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 7 dniowego terminu. 

8. Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi integralną część umowy. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy postanowieniami umowy zawieranej na wzorze Wykonawcy a zapisami Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, który stanowi integralną część umowy, pierwszeństwo zastosowania mają zapisy 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 


