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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i nr 1 do umowy 
 
2018-22046 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikatów SSL typu wildcard dla Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dubois 5A. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wygenerowanie i dostawę 10 sztuk certyfikatów SSL typu wildcard 
(zwanych dalej „Certyfikatami”, przy czym Zamawiający: 

1) gwarantuje Zlecenie wygenerowania 5 sztuk Certyfikatów (zamówienie gwarantowane),  
2) przewiduje możliwość Zlecenia wygenerowania 5 sztuk Certyfikatów (zamówienie opcjonalne). 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia złożenia pierwszego Zlecenia do 10 grudnia 2019 roku.  

3. Termin realizacji Zlecenia - do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający gwarantuje Zlecenie wygenerowania Certyfikatów dla domen: 

1) *.csioz.gov.pl 
2) *.p2sa.csioz.gov.pl 
3) *.gate.csioz.gov.pl 
4) *.zoz.org.pl 
5) *.smwk.gov.pl 

5. Wymagania: 

1) Certyfikat wykorzystywany do zabezpieczania: strony internetowej oraz aplikacji typu klient-serwer 
2) możliwość udostępnienia szyfrowanego połączenia i bezpiecznego logowania 
3) uznanie domeny jako zaufanej w sieci Internet 
4) Certyfikat ma być rozpoznawany jako zaufany na platformach mobilnych takich jak np.iOS, Google 

Android oraz w systemach operacyjnych  Microsoft Windows i Apple MacOS oraz Linux 
5) autoryzacje i potwierdzenie przynależności domeny ochrona dóbr i dbałość o wizerunek 
6) w Certyfikacie ma być zawarta nazwa domeny 
7) Certyfikat potwierdza wiarygodność strony WWW oraz domeny, co symbolizowane jest kłódką w 

oknie przeglądarki oraz prefiksem https poprzedzającym adres internetowy serwisu 
8) okres ważności: min. 2 lata od dnia wygenerowania 
9) gwarancja finansowa minimum: 750 000 zł 

6. Parametry techniczne: 

1) zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280) 
2) zabezpieczony funkcją skrótu SHA2 
3) obsługa siły szyfrowania połączeń do 256 bitów 
4) obsługa kluczy o długości 4096 bitów i więcej 
5) minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA lub DSA 2048 bit, EC 571 bit: NIST K-571 
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6) Kategoria certyfikatu - OV 
 
 


