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Załącznik nr 1 do SIWZ/ 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/.…/2019 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieciowych modułów kryptograficznych HSM 

(Hardware security module) przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

z  siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

 

I. Zamawiający posiada Środowisko, na które składają się moduły kryptograficzne HSM: 

Thales nShield Connect 1500 w liczbie 4 sztuk. 

II. Termin realizacji zamówienia: 

maksymalnie do 20 dni od dnia zawarcia Umowy. 

III. Zamówienie obejmuje: 

 sieciowe moduły kryptograficzne HSM (Hardware security module) opisane w  pkt I 

 Montaż, konfigurację i instalację dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 

 

1. Sieciowe moduły kryptograficzne HSM (Hardware security module) 

 

Rozbudowa sieciowych modułów kryptograficznych HSM (Hardware security module) o  dodatkowe 

4 urządzenia typu Thales nShield Connect 1500+ lub równoważne.  

 

Poniżej wymagania dla pojedynczego urządzenia. 

 

L.p. Cecha Wymagania minimalne 

1.  FIPS 140-2 lub 
równoważna 

HSM musi spełniać wymagania normy FIPS 140-2 
(Security Requirements for Cryptographic 
Modules) poziom 3 lub wyższy lub równoważnej: 
1.Porty i interfejsy modułów kryptograficznych:  
Możliwość logicznej lub fizycznej separacji 
portów. 
2.Role, usługi i uwierzytelnianie: Możliwość  
uwierzytelniania oparte na tożsamości. 
3.Bezpieczeństwo fizyczne: Wykrywanie  
prób fizycznej ingerencji w urządzenie. 
4.Auto test podczas uruchomienia: testy  
algorytmów kryptograficznych,  
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integralności oprogramowania 
(software/firmware), funkcji krytycznych oraz 
testy warunkowe. 
5.Użycie języka wysokiego poziomu. 
 

2.  Ochrona HSM musi zapewnić ochronę przed 
nieuprawnionym dostępem i powinno znajdować 
się w bezpiecznej obudowie odpornej na 
nieuprawnioną ingerencję zewnętrzną nie 
większą niż 2U, dostosowaną do montażu w szafie 
stelażowej 19”. 

3.  Elementy montażowe Dostarczone urządzenie musi posiadać wszystkie 
niezbędne elementy (szyny, uchwyty, śruby, itp.) 
do zamontowania urządzenia w szafie. 

4.  Zasilanie Urządzenie musi być wyposażone w podwójne 
zasilanie typu hot-swap. 

5.  Interfejsy Moduł HSM musi posiadać dwa 2 interfejsy 
Ethernet o szybkości 1 Gb/s. 

6.  Wydajność HSM wykonuje minimum 450 transakcji na 
sekundę, gdzie transakcja rozumiana jest, jako 
ilość podpisów cyfrowych wykonywanych 
algortymem RSA z kluczem 2048 bitowym. 

7.  Algorytmy 
kryptograficzne 

Urządzenie musi wspierać przynajmniej 
następujące algorytmy: 

 Kryptografia symetryczna: AES, DES, 

Triple DES 

 Kryptografia asymetryczna: RSA, ECDSA 

 Funkcje skrótu: SHA-2 (SHA-224, SHA-

256, SHA-384, SHA-512) 

8.  Logiczne partycje Urządzenie musi pozwalać na tworzenie 
logicznych partycji do przechowywania materiału 
kryptograficznego. Partycje muszą być 
niezależnie zarządzane (wymagane jest oddzielne 
uwierzytelnienie do każdej partycji). Partycje 
muszą pozwalać na całkowitą separację materiału 
kryptograficznego i zarządzania nim. Wymagane 
jest, aby urządzenie pozwalało na stworzenie 
przynajmniej 2 takich partycji. 

9.  Kopie bezpieczeństwa Urządzenie musi pozwalać na tworzenie kopii 
bezpieczeństwa materiału kryptograficznego 
przechowywanego w urządzeniu i na jej 
odtwarzanie. 
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Kopia bezpieczeństwa musi być wykonywana na 
dedykowane urządzenie zewnętrzne (token, 
moduł), które może być przechowywane np. w 
innej lokalizacji. 
Rozwiązanie powinno pozwalać na wykonywanie 
kopii bezpieczeństwa w sposób zdalny bez 
konieczności asysty operatorów bezpośrednio 
przy urządzeniu. 

10.  Integracja HSM powinien zapewniać wsparcie dla różnego 
rodzaju API, pozwalającego zintegrować 
urządzenie z każdym środowiskiem przez 
PKCS#11, OpenSSL, Java (JCE), Microsoft CAPI and 
CNG, nCore 

11.  Zarządzanie Zarządzanie urządzeniem poprzez interfejs 
graficzny lub komendy wiersza poleceń. 

12.  Wsparcie środowisk 
wirtualnych 

Microsoft Windows Hyper-V, VMware ESXi, Citrix 
XenServer, AIX LPARs 

13.  Liczba obsługiwanych 
klientów 

Minimum 10 

14.  Odtworzenie kluczy 
prywatnych 

Urządzenie HSM musi posiadać możliwość 
odtworzenia kluczy prywatnych w standardzie 
PKCS11, które nie mają możliwości eksportu z 
aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego 
urządzeń Thales nShield Connect 1500 (parametr 
CKA_EXTRACTABLE = FALSE). 

15.  Gwarancja i wsparcie System musi być objęty serwisem gwarancyjnym 
przez okres minimum 36 miesięcy, polegającym 
na naprawie lub wymianie urządzenia w 
przypadku jego wadliwości. W ramach serwisu 
musi być zapewniony dostęp do aktualizacji 
oprogramowania oraz wsparcie techniczne w 
trybie 24x7. 

16.  Opis równoważności 1.Zamawiający przez „rozwiązania równoważne” 
rozumie rozwiązanie zapewniające  bez  
dodatkowych  nakładów  finansowych 
bezkonfliktowe działanie posiadanego    
Środowiska    zbudowanego w oparciu o 
posiadane moduły kryptograficzne wymienione w 
pkt. I. 
2.W  przypadku  dostarczenia równoważnych  
sieciowych modułów kryptograficznych HSM 
Wykonawca   zapewni   asystę   techniczną 
Zamawiającemu lub  podmiotowi wskazanemu  
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przez  Zamawiającego  w  celu dokonania  ich  
implementacji, instalacji i odtworzeniu kluczy 
prywatnych z obecnie posiadanych przez 
Zamawiającego urządzeń Thales nShield Connect 
1500 . 
W  przypadku błędnego działania Środowiska po 
instalacji urządzeń równoważnych Wykonawca  
zobowiązany    będzie    na    własny    koszt  
przywrócić Środowisko do stanu poprawnego  
funkcjonowania w  terminie  3 dni,  a  w  
przypadku  braku  takiej  możliwości do   stanu   
pierwotnego   oraz   dostarczenia innego 
rozwiązania spełniającego wymagania OPZ. 

17.  Karty chipowe 
SmartCards 

Minimum 5 kart chipowych SmartCards  
kompatybilnych dla dostarczonego pojedynczego  
urządzenia HSM 

 
Jeżeli usunięcie awarii Modułu wymaga jego wymiany, wymiana na nowy Moduł zostanie dokonana 
bez konieczności zwrotu Modułu uszkodzonego. 

 


