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Załącznik nr 1 
Specyfikacja techniczna 
 
CZYTNIKI USB DO KART CHIPOWYCH O FORMACIE ID-1 Z NADRUKOWANYM KOLOROWYM LOGO 
PWPW CENTRUM USŁUG ZAUFANIA SIGILLUM (wg. załączonego wzoru). 
 
Ilość: – 10 000 sztuk 
Minimalne wymagania na czytnik USB (kablowy) 

• złącze USB;  

• interfejs stykowy; 

• obsługa kart formatu ID-1; 

• zgodność ze standardem USB 2.0 (kompatybilny z USB 1.1);  

• posiadanie sygnalizacji optycznej akceptacji karty oraz pracy z kartą; 

• zgodność z PC/SC, Microsoft WHQL, CE, CCID, FCC;  

• zgodność z ISO 7816 1,2,3,4;  

• obsługa protokołów T=0; T=1;  

• gwarantować poprawną pracę dla co najmniej 100 000 cykli włożenia/wyjęcia karty;  

• wspieranie następujących systemów operacyjnych: Windows XP / Vista / 7/ 8/10 (32 bit / 64 
bit) , 2003 Server, 2008 Server, Server 2012, Linux, Mac OS X  

• Certyfikat CE; 

• Instrukcja w języku polskim; 

• gwarancja min. 2 lata liczona od daty otrzymania całości zamówienia; 

• nadrukowane logo Zamawiającego wg Załącznika.  

 

Do oferty należy dołączyć projekt czytnika USB o formacie ID-1 z nadrukowanym kolorowym logo 

„PWPW CENTRUM USŁUG ZAUFANIA SIGILLUM”, w formie zdjęcia bądź grafiki. 

Zamawiający zastrzega sobie podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii umiejscowienia logo na czytniku 
USB przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych  
od wyboru Dostawcy. Zamawiający zaakceptuje ostatecznie projekt czytnika USB z nadrukowanym 
kolorowym logo. PWPW S.A. zastrzega sobie możliwość poproszenia o przedstawienie testowego 
egzemplarza oferowanego czytnika. 
 
Czas dostawy: 
w przypadku zamówienia realizowanego w całości w jednej dostawie: czytniki muszą zostać 
dostarczone do PWPW S.A. nie później niż do dnia 12.10.2020 r. 
 
Dopuszcza się dostawę w dwóch partiach po 50% ilości zamówienia każda. W takim przypadku 
pierwsza część dostawy (5 000 szt.) powinna dotrzeć w do dnia 12.10.2020 r.,  
a druga (kolejne 5 000 szt.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2020 r. 
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ID-1 card readers - USB – 10 000 pieces 
Requirements – USB Cable 

• USB connector; 

• Contact interface; 

• Format ID-1 cards 

• interface USB 2.0 (also compliant with USB 1.1) 

• LED indicator; 

• Certifications: PC/SC, Microsoft WHQL, CE, CCID, FCC; 

• Supported Smart card: microprocessor smart card ISO7816 1,2,3,4; 

• T=0 and T=1 protocols support; 

• Friction contact, 100,000 insertions; 

• Supported operating systems: Windows XP / Vista / 7 / 8/10 (32 bit / 64 bit), 2003 Server, 
2008 Server, Sever 2012, Linux, Mac OS X; 

• Certifications CE; 

• User manual in Polish; 

• Warranty: minimum 2 years from the date of receipt of the entire order; 

• Logo as in the attachment below. 

 

Project of USB ID-1 card reader with colourful logo brand “PWPW CENTRUM USŁUG ZAUFANIA 

SIGILLUM PWPW S.A.” printed on it, in the form of either a photo or a graphic, must be attached to 

the offer. 

The Ordering Party reserves the right to make the final decision regarding the placement of the logo 
on the USB reader before the Supplier starts the execution of the order within 3 working days of 
selecting the Supplier. The contracting authority will finally accept the design of the USB reader with 
a printed colourful logo. PWPW S.A. reserves the right to ask for a test copy of the offered SIM card 
reader. 

 

Delivery time: 
In the case of an order executed entirely in one delivery: the readers must be delivered no later than 
October 12, 2020 (12/10/2020). 
 
It is allowed to deliver in two batches of 50% of the order quantity each.  
In this case, the first part (5 000 pieces) must be delivered no later than October 12, 2020 
(12/10/2020), and the second part (next 5 000 pieces - no later than November 06, 2020 
(06/11/2020). 
 
 
 


