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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

„Dostawa licencji na komponenty programistyczne (bibliotekę i aplet) służące do 
składania podpisu elektronicznego za pomocą przeglądarki WWW dla Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednej) sztuki licencji na komponenty 

programistyczne (bibliotekę i aplet) służące do składania podpisu elektronicznego za pomocą 

przeglądarki WWW dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, tj. licencji na 

komponenty programistyczne (bibliotekę i aplet) dla systemu P2. 

 

2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od 

dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia realizacji przedmiotu umowy.  

 
3. Licencja będzie udzielona na czas nieoznaczony. 

 
4. Komponenty będą integrowane w jednym systemie, ale będą instalowane na kilku 

środowiskach – produkcyjnym, testowym, rozwojowym i szkoleniowym. Licencja musi pozwalać 

na wykorzystanie komponentów we wszystkich wymienionych środowiskach. System będzie 

udostępniać funkcjonalność podpisu elektronicznego przez przeglądarkę WWW – licencja musi 

uwzględniać możliwość wykonywania podpisu przez nieograniczoną liczbę użytkowników 

końcowych. 

 
5. Komponenty służące do składania podpisu przez przeglądarkę, muszą działać poprawnie na 

następujących produktach: 

 
Firefox w wersji  od 40 do najnowszej 

Chrome w wersji od 43 do najnowszej 
Internet Explorer od 11 do najnowszej 
 

6. Licencja musi zawierać co najmniej 12 miesięczne wsparcie techniczne na w/w komponenty 

umożliwiające również dostęp do aktualizacji w/w komponentów (także do aktualizacji 

polegającej na wymianie komponentu, który nie jest wspierany przez producenta przeglądarki 

na komponent, który takie wsparcie posiada). Wsparcie techniczne będzie świadczone w języku 

polskim telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

7. Wykaz licencji: 

Licencja na komponenty programistyczne (bibliotekę i aplet) – 1 szt. musi zawierać:  

 

a. Licencję na aplet i bibliotekę – dla środowiska produkcyjnego; 
b. Prawo do powielenia apletu i biblioteki w ilości pozwalającej na wykorzystanie 

komponentów w niżej wymienionej ilości środowisk nieprodukcyjnych; 
c. Wsparcie producenta minimum na okres 12 miesięcy. 



 
 

 
2 

8. Wykaz środowisk: 

a. Środowisko produkcyjne – udostępniane publicznie; 
b. Środowisko testowe – udostępniane osobom trzecim w celach testowania zmian  

w aplikacji; 
c. Środowisko rozwojowe – nie udostępniane osobom trzecim; 
d. Środowisko szkoleniowe – udostępniane osobom trzecim w celach szkoleniowych. 

 

9. Komponenty muszą posiadać następujące cechy funkcjonalne: 

 udostępniają funkcjonalność składania i weryfikowania podpisów elektronicznych zgodnych ze 

standardami wymienionymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych: 

a) XMLsig 

b) XAdES 

c) PAdES 

d) CAdES 

e) ASiC 

 umożliwiają składanie oraz weryfikację podpisu wielokrotnego, kontrasygnaty oraz podpisu 

otaczanego; 

 umożliwiają weryfikację kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu; 

 umożliwiają wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i systemy 

wykorzystujące do komunikacji z użytkownikiem interfejs przeglądarki WWW. 

 

  

 

 


