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 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr WZ.270.45.2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa certyfikatów e-mail SSL dla Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 100 certyfikatów e-mail SSL dla kont pocztowych 
w domenie csioz.gov.pl na adres siedziby Zamawiającego, przy czym: 
1) 50 certyfikatów e-mail SSL w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia Wykonawcy 

(zamówienie gwarantowane), 
2) 50 certyfikatów – zamawianych w jednym (50 szt.), bądź kilku zamówieniach obejmujących od 

1 do kilkudziesięciu (aż do wyczerpania puli) certyfikatów  e-mail SSL na zlecenie 
Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (zamówienie 
opcjonalne), 

3) Okres realizacji umowy: 2 lata. 

2. Wymagania: 
1) Certyfikat e-mail SSL wykorzystywany do zabezpieczania poczty e-mail poprzez szyfrowanie 

z wykorzystaniem S/MIME oraz podpisywanie wiadomości e-mail 
2) Certyfikat e-mail SSL musi współpracować z klientem poczty MS Outlook dla systemów 

operacyjnych Windows oraz MacOS dla szyfrowania S/MIME oraz podpisywania wiadomości 
3) Certyfikat e-mail SSL potwierdza wiarygodność adresu e-mail 
4) Okres ważności certyfikatu e-mail SSL: min. 2 lata 
5) Uznanie certyfikatu e-mail SSL jako zaufanego w sieci Internet bez konieczności 

wprowadzania zmian po stronie odbiorcy/nadawcy  
6) Certyfikat e-mail SSL ma być rozpoznawany jako zaufany na platformach mobilnych takich jak 

np. iOS, Google Android oraz w systemach operacyjnych Microsoft Windows, Apple MacOS 
oraz Linux 

7) Certyfikat e-mail SSL rozpoznawalny jako zaufany przez klientów poczty takich jak Microsoft 
Office, klientów pocztowych web-mail takich jakich Google (gmail) dla systemów, 
outlook.office.com, aplikacji mobilnych Gmail, Outlook 

8) Certyfikat e-mail SSL musi zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail i nazwa Zamawiającego, 
a w przypadku skrzynek technicznych (nie imiennych) adres e-mail, nazwa konta technicznego 
i nazwa Zamawiającego  

9) Certyfikat e-mail SSL musi posiadać możliwość zapisu na karcie szyfrującej z układem 
mikroprocesorowym zgodnej ze standardami ISO 14443 oraz ISO 7816 

10) Certyfikaty e-mail SSL oraz hasła do nich mogą być udostępnione poprzez portal www 
dostawcy lub dostarczone wskazanej osobie przez CSIOZ w formie elektronicznej 

11) Wykonawca powinien zapewnić możliwość bezpłatnego zamówienia i dostarczenia kopii 
certyfikatu e-mail SSL oraz hasła w przypadku jego utraty po stronie CSIOZ lub przedstawić 
mitygację ryzyka związanego z utratą certyfikatu e-mail SSL lub hasła po stronie CSIOZ 

12) Rozliczenie za fizycznie wydane certyfikaty e-mail SSL 
13) Wsparcie techniczne świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 
14) Certyfikat e-mail SSL musi współpracować z oprogramowaniem Id Protect Manager w wersji 

minimum 7.19.04 firmy NXP Semiconductors 

http://www.csioz.gov.pl/
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3. Parametry techniczne: 
1) Zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC5280) 
2) Zabezpieczony funkcją skrótu SHA2 
3) Minimalna długość kluczy kryptograficznych: RSA 2048 bit. 
4) Siła szyfrowania minimum 256-bitów 
5) Plik zapisany w formie elektronicznej z rozszerzeniem .pfx*  

 
*istnieje możliwość weryfikacji/sprawdzenia czy certyfikat współpracuje z wymienionym 
oprogramowaniem oraz kartą z układem mikroprocesorowym. W takim wypadku certyfikat powinien 
zostać wystawiony na wskazany adres email. 
 

http://www.csioz.gov.pl/

