
Procedura zakupu zestawu 

do sktadania podpisu kwalifikowanego 

Aby skorzystac z uslug certyfikacyjnych swiadczonych przez KIR S.A. nalei:y: 

1. Podpisac z KIR S.A. umow~ na swiadczenie uslug certyfikacyjnych. Umowa powinna bye 

podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania klienta (2 egz) 

2. Przeslac/dostarczyc osobiscie wraz z umowq do KIR S.A. zam6wienia dla os6b upowai:nionych 

do otrzymania certyfikat6w - subskrybent6w (1 egz. na kai:dq osob~. dla kt6rej nabywany jest 

zestaw). 

Adres/telefon plac6wki KIR SA w Poznaniu: 

Regionalne Centrum Sprzedazy w Poznaniu 

Krajowa lzba Rozliczeniowa S.A. 

ul. WierzbiQcice 44a 

61-568 Poznan 

tel. 61 8515006, 61 8515636 

3. Na podstawie umowy i zam6wien KIR SA przygotowuje certyfikaty dla poszczeg61nych 

subskrybent6w wskazanych przez klienta. 

4. Certyfikaty oraz urzqdzenia sq do odebrania w ustalonym wczesniej z poszczeg61nymi 

subskrybentami terminach w plac6wce KIR SA. 

Mozliwe jest r6wniez wykupienie uslugi dojazdu, co umozliwia odebranie certyfikat6w w siedzibie 

klienta. 

5. Przed odebraniem certyfikatu pracownik KIR S.A. weryfikuje tozsamosc subskrybenta (na 

podstawie wai:nego dowodu osobistego lub paszportu) oraz jego uprawnienia do otrzymania 

certyfikatu i innych element6w wskazanych w umowie i zam6wieniu. 

6. Po poprawnej weryfikacji nast~puje przekazanie subskrybentom certyfikat6w i innych element6w 

okreslonych w umowie i zam6wieniu. 



Umowa na swiadczenie uslug certyfikacyjnych wydawania certyfikat6w i znakowania czasem 
wype!nia KIR SA 

nr ............. / ................... /SZAFIR/ .•.•...... r . I 
wype!nia KIR S.A. 

zwana dalej Umowci, zawarta dnia ~I _ .. ____ ._. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _r_. ~I w Warszawie pomi~zy: 

Krajow<1 lzb<1 Rozliczeniow <1 S.A. w Warszawie, ul. rtm. W. Pileckiego 65 02-781 Warszawa, wpisanci do rejestru 
przedsi~biorc6w prowadzonego przez Seid Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Scidowego, pod nr KRS 0000113064, kapital zakladowy w pelni oplacony w wysokosci 5.445.000 zl, nr NIP: 526-030-05-
17, zwanci dalej lzb<1, reprezentowanci przez: 

I · •....• • •• ••• ••• :· • ••• •••. • • ·• .· • • .. • .· • • .· ·• •.••.•. •• ·•• •• •.:: ••••••. ::. •·••• ••• •••• •• ·•••• ••• •••· : .. •• •: • ••• ••••••• ••• ••••· ••.••. ••• ~:' "': S1 
a 

zwanq/-ym dalej Zamawiaj <1cym, reprezentowanci/-ym przez: 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest swiadczenie przez lzb~ na rzecz Zamawiaj<1cego uslug certyfikacyjnych polegajcicych na: 
1) wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikat6w, 
2) dostawie element6w urzcidzen do skladania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, 
3) znakowaniu czasem. 

2. Poj~cia wyst~pujcice w Umowie zostaly zdefiniowane w dokumentach, o kt6rych mowa w § 2 ust. 3. 
§ 2. 

Zobowi<1zania Stron 
1. lzba zobowicizuje si~ do swiadczenia uslug certyfikacyjnych w spos6b profesjonalny i na zasadach okreslonych w 

prawie i dokumentach, o kt6rych mowa w ust. 3. 
2. Odpowiedzialnosc lzby z tytulu swiadczenia uslug certyfikacyjnych oparta jest na zasadzie winy. 
3. Przy realizacji niniejszej Umowy znajdujci zastosowanie publikowane na stronie internetowej lzby pod adresem 

www.kir.com.pl Polityka certyfikacji KIR S.A. dla certyfikat6w kwalifikowanych, Polityka certyfikacji KIR S.A. dla 
zaufanych certyfikat6w niekwalifikowanych, Kodeks Post~powania Certyfi~acyjnego KIR S.A. dla zaufanych 
certyfikat6w niekwalifikowanych oraz Polityka certyfikacji KIR S.A. dla uslugi znakowania czasem. 

4. Zamawiajcicy zobowicizuje si~ do nalei:ytego wykonywania swoich obowicizk6w, w szczeg61nosci z uwzgl~dnieniem 
postanowien dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 3, w tym uaktualniania zgloszonych lzbie danych, o kt6rych mowa 
w § 3 ust. 1 i 2. 

5. Zamawiaj cicy zobowicizuje si~ do przekazywania do lzby danych osobowych subskrybent6w wylcicznie za ich zgodci 
i po uprzednim uzyskaniu ich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez lzb~ w zakresie koniecznym do 
swiadczenia uslug certyfikacyjnych, a w przypadku gdy Zamawiajcicy jest osobci fizycznci wyrai:a taki:e zgod~ na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez lzb~ w zakresie koniecznym do wykonywania Umowy i swiadczenia 
uslug certyfikacyjnych. 

6. Zamawiajcicy potwierdza, i:e podpisana Umowa jest zgodna ze wzorem umowy dost~pnym na stronie internetowej 
lzby. lzba informuje, i:e pelnomocnicy nie sci upowaznieni do podpisywania umowy niezgodnej z tym wzorem. 

§3. 
Podstawowe zasady swiadczenia uslug 

1. Podstawci wytworzenia i wydawania certyfikat6w jest zgloszenie przez Zamawiaj cicego do lzby - w spos6b i w 
formie wymaganej przez lzb~ - koniecznych do swiadczenia uslug certyfikacyjnych danych. 

2. Podstawci udost~pnienia przez lzb~ uslugi znakowania czasem jest zgloszenie przez Zamawiajcicego do lzby - w 
spos6b i w formie wymaganej przez lzb~ - koniecznych danych. 0 ile zasady, o kt6rych mowa w ust. 3, nie stanowici 
inaczej, udost~pnienie i zablokowanie uslugi znakowania czasem nastcipi nie p6i:niej niz po uplywie 5 dni roboczych 
po dniu zgloszenia do lzby koniecznych do tego danych. 

3. Zasady zglaszania danych do swiadczenia uslug certyfikacyjnych sci okreslane jednostronnie przez lzb~ i oglaszane 
na stronie internetowej lzby. 

4. Zamawiajcicego obcicii:ajci wszelkie zcidania znakowania czasem autoryzowane w spos6b wymagany przez lzb~. 
§4. 

Platnosci 
1. Podstawci ustalenia wysokosci platnosci z tytulu wykonania uslug certyfikacyjnych jest kai:dorazowo cennik uslug 

obowicizujcicy w dniu zlozenia przez Zamawiajcicego zam6wienia lub w dniu poczcitku okresu rozliczeniowego w 
przypadku swiadczenia uslugi znakowania czasem. 

2. Cennik uslug jest publikowany na stronie internetowej lzby. 



3. Strony uznajq, i:e dniem spelnienia swiadczenia upowai:niajqcym do wystawienia faktury przez lz~. za wyjqtkiem 
faktur za us/ug(l znakowania czasem, jest dzien wytworzenia certyfikatu, a w przypadku zam6wienia kart 
kryptograficznych lub innych element6w urzqdzen do sk/adania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego 
dzien ich zaplanowanego wydania. 

§5 
Rozwi<1zanle i zmiana Umowy 

1. Umowa moi:e zostac rozwiqzana przez kai:dq ze Stron z zachowaniem jednomiesi(lcznego okresu wypowiedzenia -
ze skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowego, a w przypadku uslugi znakowania czasem ze skutkiem na koniec 
najblii:szego okresu rozliczeniowego. 

2. lzba moi:e rozwiqzac Umow(l bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zawiesic swiadczenie us/ugi znakowania 
czasem w przypadku zalegania Zamawiaj<1cego z platnosciami przez okres cllui:szy nii: 14 dni. 

3. Zmiany Umowy wymagajct zachowania formy pisemnej pod rygorem niewai:nosci, z zastrzei:eniem ust. 4. 
4. Cennik us/ug, zasady, o kt6rych mowa w § 3 ust. 3, wzory formularzy zwiqzanych z wykonywaniem Umowy oraz 

tresc dokument6w, o kt6rych mowa w § 2 ust. 3, Sq ustalane jednostronnie przez lzb11. Niezwlocznie po ich zmianie 
lzba publikuje na stronie intemetowej www.kir.com.pl ich aktualnq wersj(l. 

5. Zamawiaj<1cy potwierdza, ze dokumenty, o kt6rych mowa w § 2 ust. 3, zostaly mu udost(lpnione przed zawarciem 
Umowy w taki spos6b, i:e ich przechowywanie, odtwarzanie i odczytanie nie stwarza i nie stwarzalo i:adnych 
trudnosci. Zamawiaj<1cy potwierdza fakt zapoznania si(l z tymi dokumentami i akceptuje je. 

§6 
Postanowienia koncowe 

1. Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kai:dej ze Stron. 
2. Umowa zawarta jest na czas nieokreslony/okreslony ... miesi(lcy/do dnia ...... .. . .... ........ ... ... ............ .... . 

Zamawiaj<1cy wyrai:a zgod(l/nie wyrai:a zgody* na przesy/anie przez KIR S.A. informacji handlowych - w zakresie uslug 
obj(ltych ofertq KIR SA - drogq elektronicznq na adres elektroniczny . . ......... ... ... ............ ...... ............ ........ ... . 

Zamawiaj<1cy wyrai:a zgod~nie wyrai:a zgody/* na skladanie w jego imieniu i:ctdan odnowienia certyfikatu przez 
subskrybenta, kt6remu certyfikat zostal wydany na podstawie niniejszej Umowy. 

lzba Zamawiaj<1CY 

·- niepotrzebne skresli¢ 

lnformacja dla os6b podpisuj<1cych umow11 na swiadczenie kwalifikoyvanych uslug certyfikacyjnych 

1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywoluje skutkl prawne okreslone w uslawie z dnia 18 
wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130. poz. 1450 z pOtn. zm.), zwanej dalej . uslaW!l". je.teli zostal Zlo.tony w okresie watnosci 
tego certyfikatu. 

2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa.tnego kwal ifikowanego 
certyfikatu s<i rOwnowa.tne pod wtgl~dem skutkOw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami v.iasnor~cznymi. chyba .te przepisy odr~bne 
stanowi<i inaczej. Ten podpis elektroniczny stanowi rOwnie.t dowOd tego . .te zostal on zlotony przez osOb~ okreston<i w tym certyfikacie jako osoba 
skladaJ<ica podpis elektroniczny - subskrybent. 

3. Kwalifikowany certyfikal wydany przez Kra]OW<l lz~ RozliczeniOW<l SA sluty do weryfikacjl bezpiecznych podplsOw elektronicznych skladanych 
przez subskrybenla przy u.tyclu danych shJ.t<icych do skladania podpisu elektronicznego komplementamych do danych shJ.t<icych do weryfikacji 
podpisu eleklronicznego zawartych w danym kwalifikowanym certyfikacie. 

4. Zasady wydawania. zawieszania i uniewatniania certyfikatow oraz zakres i ograniczenia ich zastosowania okrdlone S<! szczegOlowo w 
dokumenlach. o kt6rych mowa w umowie. 

5. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiaj<1CY mote .t<1dac uniewa.tnienia certyfikatu wyl<1cznie w przypadku wpisania do certyfikatu ]ego 
indywidualnych danych, np. nazwy. 

6. Skladanie podpisu elektronicznego przy u.tyciu niekwalifikowanego certyfikatu nie wywoluje skutk6w prawnych r6wnorz~dnych podpisowi 
v.iasnor~nemu. 

7. KIR S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikaj<1ce z u.tycia certyfikatu poza zakresem dokument6w, o kl6rych mowa w umowie, w 
szczegOlnasci wynikajqce z przekroczenia najwy.tszej wartosci granicznej transakcji ujawnionej w certyfikacie. 

8. Spory powstale na tie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego tub uslugi znakowania czasem rozstrzygane Sq przez "4asciwe s<1dy 
powszechne. Skargi I reklamacje nale.ty kierowac pisemnle do Biura Obslugi Klienta KIR SA na adres: ul. Pileckiego 65, 02 - 781 Warszawa lub 
poczt<i elektroniczn<i na adres: bok@.kir.com.pl. Termin rozpatrywania skarg i reklamacji wynosi 21 dni liCZ<tC od daty ich otrzymania . Dane 
kontaktowe mog<i ulec zmianie. Aktualne dane S<! publikowane na stronie intemetowej www.kir.com.pl . 

9. KIR S.A. swiadczy kwalifikowane uslugi certyfikacyjne na podstawie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiot6w swiadcz<1cych uslugi 
certyfikacyjne uzyskanego na wniosek KIR SA Wpis do rejestru jest dobrowolny I jest konieczny do swiadczenia uslugi polegaj11cej na wydawaniu 
certyfikat6w kwalifikowanych. Rejestr prowadzi minister v.iasciwy do spraw gospodarki. 

10. Zgodnie z ustaW<l KIR SA nie przechowuje numerOw PIN i PUK. Zablokowanie karty k.ryptograficznej lub innego nosnika z kJuczem prywatnym. 
czyni go bezu.tytecznym. W celu korzystania z podpisu elektronicznego konieczne jest zlotenie kolejnego zamOwienia wy1WOrzenia nowego 
certyfikatu i karty kryptograficznej. KIR SA pobiera z tego tytulu oplat~ zgodnie z cennikiem ush.lg. 



(Piccz¢ Za1wmiaj.cc30] [Micjscowosc. dam) 

Zam6w1tnlt zestawu kWaUfikowantgo na podstawie umowy 
w· ................................................ .I ... ... ...... r . (wykaz subskrybt ntow) 

~ o...z.a . 
(mmv lub imtvtucji Dlec:eclci D BSCaw, W - -ib lizyrmycb aaJdy WDiuC ~ i uzwisto) 

I. Nazwa Zamawiaj11eeao•: I 
2. NIP Zamawiaj~ego•: I .-o........,._ .. ( - zalnN) 

I. Imiooa (zgodnic z dolrumcn1cm pocwXn1zaW:Ym ~>·= I 
2 . Nazwisko (zgoduic z dolcummtcm p«Madza,Mcym tohamo~W: I 
3. Seria i numer dolrumentu tot.samo5ci (dowOcl osobisty lub paszpon)•: I 
4. Organ wydajl!C)' dolrument totsamo5ci•: I 

'· Numer PESEL•: I Telefoo kootakto~ : I 
6. Adm e-mail•: I Data urodzenia•: I 
7. Miejsc:e urodzenia•: I 
8. Nazwa fumy (jeteli inna nit Nazwa Zamawiajiteego)•: I 
9. NIP fu:my (jeteli inny nit NIP Zamawiaj~cgo)•: I 
:c; ..... .. .. 
Wyb« :zestawu. bstaw kwilllflkowlllly stud.rd tub mlal (zaldnic od wybrancgo czytnika), w kt6rcgo sklad wchodzi: 
kt6ry powinicn 
oll'Z)'lnlt sub- • certyfikat kwalifikowany (nalety wybrac okrcs watnoSci): 0 I rok 

slcryben .. · czytnik w zcstawie (oalety wybrac jcdeu) : 
(wyb6t nastq>ajc 

f9 
~z zazoacze-

0 czytoik mini 
nie obesu wamo-
Sc:i catyfibtu pny . (dziala zmal• kart4 wiclkoki karty SIM 

~ - wnlad c:tytnika mote si~ rotnic od 
wybnmym zesta- prczcntowancgo na zdj~u) wic oraz rodzaju 
brty i czytDib, • kana kryptograficzna (odpowiedoia do wybranego czytnika) 
jcS1i wystq>Uj¢ w 
cbnym zestawic) bstaw kwaHnkowlllly bez czyt:Dllui, w kt6rego sklad wchodzi: 

· certyfikat lcwalifikowany (nalety wybrac okrcs watnoSc:i): 0 I rok 

• karta kryptogra6cwa (wybierz): Oc!uta 0 mala (SIM) 

Od111wlault ctny flkatow - ustaw odno"1tolowy: 

· certyfikat kwalifikowany (nalety wybrac okrcs watno5ci): 0 I rok 

· kana kryptograficzoa (wybierz): Oduta 0 mala(SIM) 

lone eltmf'Dty ofeny KIR S.A. zw!Jtunt z t -podplsem: 

D. .,.. ... ~ .. ,(._ ... __ 'wn*IB) 

I. 

2. 

3. 

4. 
.s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Imiooa• (zgoclnie z dob"'"""cm pocwicrdza.Mcym ~: 
Nazwisko• (zgodnie z tlnln ........ tcm potwlcrdzlj4C}'Dl ~): 

PESEI.••: 

Data~ okmu wa2noki cenyfikarn•: 
Preferowana data odbioro Ze$t8Vl 1J.: 

Adm e-mail: 

Organizacja (nazwafinny): 

Adres pocztowy orgauizacji: 
(ulica nr, /rod pocztowy, mitrjscowoJI:, wojew6dzn+'O) 
UWAOA: oolc:: obowi11zkowc w nl'7V'l>adlru \\'Vn<lnienia oola 07. 

Inue daue (np. stanowisl-o lub nazwa wlasno, czyli dowolna n<m<'O c.tyfilm111 okr• 
Jlono p.-.c kJi.,.ta - standort/aM.'O wpisywanejest: imi.ono i nazwisko): 

• - polaobo~ 

•• - zami&St aumau PESEL- podaC NIP subsla}t>em 
(utyd<ownib zesuwu) - pole ~owe 

m Knijowa 
b:ba 

'1 Rozllczenlowa S.A. 

I 

0 2 lata 

0 czytnik z kablem 
( dziala z dtmt kart~ - wyglad 
czytnika mote si~ r6tnic od 
prczcotowancgo na zdj9Ciu) 

I -aplikacja SZAFIR 

O 2 lata 

I -aplikacja SZAFIR 

O 2 lata 


