
Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

  

Zestawienie parametrów granicznych

Producent:
Nazwa i typ aparatu:
Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Lp. Nazwa parametru Parametry graniczne i 
oceniane

Zasady oceny Odpowiedzi

I System rezonansu magnetycznego i 
urządzeń dodatkowych, fabrycznie 
nowy, nierekondycjonowany, nie 
powystawowy

Tak Bez oceny

II Magnes
1. System chłodzenia magnesu Zamknięty; chłodzenie helem Bez oceny
2. Natężenie pola ≥ 1,5 T; podać wartość Bez oceny
3. Rozkład linii 0,5 mT (x,y,z) od 

izocentrum
Podać wartość
Oś  x:
≤ 2,5 m 
 Oś y: 
≤  2,5 m 
  Oś z:: 
≤  4,0 m - 

Bez oceny (*)

4. Aktywny shim instalacyjny Tak Bez oceny
5. Średnica otworu pacjenta 

(magnes z systemem „shim", 
cewkami gradientowymi i 
cewką całego ciała)

 ≥ 60 cm; podać wartość Bez oceny

6. Długość magnesu wraz z 
obudowami

Podać wartość > 150 cm - 0 pkt
≤ 150 cm - 2 pkt. za wartość 
najmniejszą; punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wyliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)

7. Typowa homogeniczność pola w 
małej kuli o średnicy 10 cm, 
mierzona metodą VRMS

Podać wartość, podać ilość 
płaszczyzn pomiarowych 
metody VRMS

≤  0,05 ppm - 2 pkt., 
> 0,05 ppm - 0 pkt.;

(*)

8. Typowa homogeniczność pola w 
dużej kuli o średnicy 30 cm, 
mierzona metodą VRMS

Podać wartość, podać ilość 
płaszczyzn pomiarowych 
metody VRMS

≤ 1,10 ppm - 2 pkt., 
> 1,00 ppm - 0 pkt.;

(*)
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9. Aktywne ekranowanie przed 
wpływem zewnętrznych 
zmiennych interferencji pola 
magnetycznego (np. wywołanych 
poruszającymi się obiektami 
ferromagnetycznymi lub 
zakłóceniami z transformatorów 
-destabilizującymi stałe pole 
magnetyczne) funkcjonujące w 
trakcie wykonywania akwizycji 
danych (External Interference 
Shielding lub odpowiednio do 
nomenklatury producenta)

Tak, podać nazwę opcji 
realizującej tę funkcjonalność

Bez oceny

10. Sprzętowa korekta 
homogeniczności pola po 
wprowadzeniu do magnesu 
pacjenta i cewek odbiorczych 
wyższego rzędu (np. High 
Order Shim, Advanced Shim 
lub inny odpowiednio do 
nomenklatury producenta)

Tak/ Nie Jeżeli TAK - podać 
nazwę opcji realizującej tę 
funkcjonalność

Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

11. Typowe zużycie helu przy 
rutynowej pracy

Podać w  l / godz. > 0,02 l/godz. - 0 pkt. 
≤ 0,02 l/godz- 2 pkt. za 
wartość najmniejszą; punktacja 
dla pozostałych wartości 
zostanie wyliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)

III Cewk i  g rad ien towe
1. Cewki gradientowe chłodzone 

wodą
Tak Bez oceny

2. Max efektywna wartość 
gradientu (rozumiana jako 
wypadkowa wektorów we 
wszystkich osiach)

 ≥ 50 mT/m; podać wartość Bez oceny (*)

3. Max efektywna wartość Siew 
Ratę dla wartości gradientu 
zdefiniowanej w pkt. II. 2.

 ≥ 170 T/m/s; podać wartość Bez oceny (*)

IV System RF
1. Liczba równoległych cyfrowych 

kanałów odbiorczych (z pełną 
ścieżką cyfrową)

≥ 16; podać wartość Bez oceny (*)

2. Max szerokość pasma dla
każdego cyfrowego kanału 
odbiorczego

Podać wartość 
w [kHz]

Bez oceny (*)

3. Moc wzmacniacza  ≥15 kW Bez oceny (*)
V CEWKI

1. Nadawczo-odbiorcza cewka 
ogólnego przeznaczenia 
zabudowana w tunelu pacjenta

Tak Bez oceny Tak

2. Wielokanałowa cewka typu array 
(lub kombinacja cewek) do 
badania głowy i szyi 
posiadająca min 8 elementów 
obrazujących, kompatybilna ze 
spektroskopią protonową i 
umożliwiająca akwizycje 
równoległe całego obiektu 
(ASSET, iPAT, SENSE , SPEEDER 
lub zgodnie z nomenklaturą 
producenta)

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki/cewek, 
nazwę techniki równoległej i 
liczbę elementów 
obrazujących.

= 8 elementów - 0 pkt. 
> 8 elementów - 4 pkt.

(*)
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3. Wielokanałowa cewka typu array 
(lub kombinacja cewek) 
umożliwiająca badanie całego 
kręgosłupa (odcinki C, Th i L) z 
automatycznym przesuwem 
stołu pacjenta sterowanym z 
protokołu badania, bez 
repozycjonowania pacjenta i 
przekładania lub przepinania 
cewek, posiadająca min 12 
elementów obrazujących, 
umożliwiająca akwizycje 
równoległe całego obiektu 
(ASSET, iPAT, SENSE , SPEEDER 
lub zgodnie z nomenklaturą 
producenta)

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki/cewek, 
nazwę techniki równoległej i 
liczbę elementów 
obrazujących.

= 12 elementów - 0 pkt. 
> 12 elementów - 4 pkt.

(*)

4. Wielokanałowa cewka typu 
array (lub kombinacja cewek) 
umożliwiająca badanie całego 
ośrodkowego układu 
nerwowego (tzn. głowa + cały 
kręgosłup) z automatycznym 
przesuwem stołu pacjenta 
sterowanym z protokołu 
badania, bez repozycjonowania 
pacjenta i przekładania lub 
przepinania cewek, posiadająca 
min 16 elementów 
obrazujących, umożliwiająca 
akwizycje równoległe całego 
obiektu (ASSET, iPAT, SENSE , 
SPEEDER lub zgodnie z 
nomenklaturą producenta

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki/cewek i 
nazwę techniki równoległej.

Bez oceny (*)

5. Wielokanałowa cewka typu 
array (lub kombinacja cewek) 
do badania klatki piersiowej, 
jamy brzusznej lub miednicy w 
zakresie min 30 cm w osi z, bez 
repozycjonowania pacjenta i 
przekładania lub przepinania 
cewek, posiadająca min 8 
elementów obrazujących, 
umożliwiająca akwizycje 
równoległe całego obiektu 
(ASSET, iPAT, SENSE , 
SPEEDER lub zgodnie z 
nomenklaturą producenta)

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki/cewek, 
nazwę techniki równoległej i 
liczbę elementów 
obrazujących.

= 8 elementów - 0 pkt 
> 8 elementów - 4 pkt.

(*)

6. Wielokanałowa cewka typu 
array (lub kombinacja cewek) 
do badania tułowia w zakresie 
min 55 cm w osi z, bez 
repozycjonowania pacjenta i 
przekładania lub przepinania 
cewek, posiadająca min 16 
elementów obrazujących, 
umożliwiająca akwizycje 
równoległe całego obiektu 
(ASSET, iPAT, SENSE , 
SPEEDER lub zgodnie z 
nomenklaturą producenta)

Tak / Nie Jeżeli tak - podać 
nazwę zaoferowanej 
cewki/cewek i nazwę techniki 
równoległej

Tak - 4 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

7. Wielokanałowa cewka sztywna 
dedykowana do badania barku, 
posiadająca min 3 elementy 
obrazujące

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki i liczbę 
elementów obrazujących.

= 3 elementy - 0 pkt, 
> 3 elementy - 2 pkt.

(*)
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8. Wielokanałowa cewka sztywna 
dedykowana do badania stawu 
kolanowego, posiadająca min 8 
elementów obrazujących, 
umożliwiająca akwizycje 
równoległe całego obiektu 
(ASSET, iPAT, SENSE , 
SPEEDER lub zgodnie z 
nomenklaturą producenta)

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki, nazwę 
techniki równoległej i liczbę 
elementów obrazujących.

= 8 elementów - 0 pkt. 
> 8 elementów - 4 pkt.

(*)

9. Wielokanałowa cewka sztywna 
dedykowana do badania 
nadgarstka lub wielokanałowa 
elastyczna cewka płachtowa o 
wymiarach pozwalających na 
badanie nadgarstka, 
posiadająca min 4 elementy 
obrazujące, umożliwiająca 
akwizycje równoległe całego 
obiektu (ASSET, iPAT, SENSE , 
SPEEDER lub zgodnie z 
nomenklaturą producenta)

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki, nazwę 
techniki równoległej i liczbę 
elementów obrazujących.

= 4 elementy - 0 pkt. 
> 4 elementy - 2 pkt.

(*)

10. Wielokanałowa cewka sztywna 
dedykowana do badania stawu 
skokowego lub wielokanałowa 
elastyczna cewka płachtowa o 
wymiarach pozwalających na 
badanie stawu skokowego, 
posiadająca min 4 elementy 
obrazujące, umożliwiająca 
akwizycje równoległe całego 
obiektu (ASSET, iPAT, SENSE , 
SPEEDER lub zgodnie z 
nomenklaturą producenta)

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki, nazwę 
techniki równoległej i liczbę 
elementów  obrazujących.

= 4. elementy - 0 pkt. 
> 4 elementy - 2 pkt.

(*)

VI Pozycjonowanie i nadzór pacjenta

1. Max. obciążenie płyty stołu 
(łącznie z ruchem pionowym)

Podać wartość w kg
  ≥180 kg 

Bez oceny (*)

2. System monitorowania 
pacjenta (EKG, puls i oddech) - 
dla wypracowywania sygnałów 
synchronizujących
h

Tak Bez oceny

3. Interkom do komunikacji 
z pacjentem

Tak Bez oceny

4. System obserwacji pacjenta w 
tunelu

Tak Bez oceny

5. Nawiew powietrza i oświetlenie 
w  tunelu pacjenta

Tak Bez oceny

6. Regulacja siły nawiewu 
powietrza w tunelu pacjenta

Tak /Nie, 
Podać

Tak - 1 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

7. Regulacja natężenia 
oświetlenia w tunelu pacjenta

Tak / Nie,
Podać

Tak - 1 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)
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8. Automatyczny przesuw stołu 
pacjenta (inicjowany 
software'owo z protokołu 
podczas akwizycji danych) 
umożliwiający badanie dużych 
obszarów  ciała w zakresie 
 ≥120 cm przy użyciu cewek 
dłuższych niż max FoV i/lub 
kilku cewek jednocześnie

Tak Bez oceny

VII Aplikacje kliniczne
1. Badania neurologiczne
1.1. Rutynowe badania 

neurologiczne
Tak, podać nazwę sekwencji i
oferowanych opcji

Bez oceny

1.2. Dyfuzja
1,2.1. Obrazowanie dyfuzji w oparciu o 

single-shot EPI
Tak Bez oceny

1.2.2. Obrazowanie dyfuzji z wysoką 
rozdzielczością (non-single-
shot, np. sekwencjami typu 
PSIF-Diffusion, High-Resolution 
Diffusion lub odpowiednik)

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt.

1.2.3. Max wartość b ≥ 7000 s/mm2 Podać wartość 
w [s/mm2]

- 7000 s/mm2- 0 pkt. 
> 7000 s/mm2- 2 pkt za 
wartość największą; punktacja 
dla pozostałych wartości 
zostanie wyliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)

1.2.4. Liczenie map ADC i TRACĘ Tak Bez oceny
1.2.5. Automatyczne liczenie map 

ADC i TRACĘ na konsoli 
podstawowej (Inline Diffusion 
lub odpowiednik zgodnie z 
nomenklaturą producenta

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt

1.3. Perfuzja
1.3.1. Obrazowanie perfuzji w 

oparciu o single-shot EPI
Tak Bez oceny

1.3.2. Mapy TTP (Time-to-Peak) Tak Bez oceny
1.3.3. Automatyczne liczenie map TTP, 

PBP (Percentage of Baseline at 
Peak) i GBP (Globar Bolus Plot) 
na konsoli podstawowej (Inline 
Perfusion lub odpowiednik 
zgodnie z nomenklatura 
producenta)

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 2 pkt, 
Nie - 0 pkt.

(*)

1.4. Obrazowanie ważone 
podatnością tkanki na 
magnetyzację (Susceptibility 
Weighted Imaging, SWI, 
Inhance, SWAN lub 
odpowiednik zgodnie z 
nomenklaturą producenta)

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

1.5. Automatyczne pozycjonowanie
i ułożenie przekrojów  skanu 
lokalizującego głowy na 
podstawie cech anatomicznych, 
funkcjonujące niezależnie od 
wieku pacjenta, ułożenia głowy, 
czy ew. zmian patologicznych

Tak Bez oceny (*)

1.6. Spektroskopia protonowa
1.6.1. Protokoły i sekwencje do 

spektroskopii protonowej typu 
Single- Voxel (SVS)

Tak Bez oceny
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1.6.2. Protokoły i sekwencje do 
spektroskopii protonowej typu 
Multi-Voxel (CSI)

Tak Bez oceny

2. Angiografia
2.1. Time-of-Flight MRĄ Tak Bez oceny
2.2. Phase Contrast MRĄ Tak Bez oceny
2.3. Contrast-enhanced MRĄ 

(ceMRA)
Tak Bez oceny

2.4. Dynamiczne 3D Angio MR Tak Bez oceny
2.5. Bolus Timing (Bolus Trak, Care 

Bolus lub odpowiednio do 
nomenklatury producenta)

Tak, podać nazwę 
zaoferowanej opcji

Bez oceny

3 Badania abdominalne

3.1. Obrazowanie dyfuzji w 
obszarze abdominalnym 
(DWIBS, BodyVision, REVEAL 
lub odpowiednik)

Tak, podać nazwę oferowanej 
opcji realizującej tę 
funkcjonalność

Bez oceny

3.2. Dynamiczne badania wątroby Tak Bez oceny
3.3. Cholangiografia MR Tak Bez oceny
3.4. Nawigator 2D prospektywny dla 

badań w obszarze 
abdominalnym (detekcja i 
korekcja artefaktów ruchowych 
w dwóch kierunkach 
jednocześnie - np. w 
płaszczyźnie obrazu) - 2D 
PACE lub odpowiednio do 
nomenklatury producenta

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt.

4. Badania ortopedyczne
4.1. Protokoły i sekwencje do 

badań stawów
Tak, Podać nazwy 
zaoferowanych opcji

Bez oceny

4.2. Badanie stawu kolanowego Tak Bez oceny
4.3. Badanie barku Tak Bez oceny
4.4. Badanie nadgarstka Tak Bez oceny
4.5. Badanie stawu skokowego Tak Bez oceny
5. Obrazowanie równoległe
5.1. Obrazowanie równoległe

(ASSET, iPAT, SENSE , 
SPEEDER lub odpowiednio wg 
nomenklatury producenta)

Tak Bez oceny (*)

5.2. Technika autokalibracji 
niewymagająca wykonywania 
oddzielnego pomiaru (skanu), w 
procesie kalibracji czułości 
cewek

Tak / Nie Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

5.3. Max współczynnik 
przyspieszenia dla obrazowania 
równoległego

≥ 4; 
podać wartość

= 4-0 pkt,, 
> 4 - 2 pkt.

(*)

6. Techniki do spektralnej 
saturacji /pobudzani a

6.1. Częstotliwości owo selektywna 
saturacja tłuszczu

Tak Bez oceny

6.2. Częstotliwościowe selektywna 
saturacja wody

Tak Bez oceny

7. Techniki redukcji 
artefaktów ruchowych

7.1. Technika redukcji artefaktów 
ruchowych przy obrazowaniu 
T2-ważonym głowy (BLADE, 
PROPELLER lub odpowiednio 
do nomenklatury producenta)

Tak, podać nazwę 
zaoferowanej opcji

Bez oceny (*)
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7.2. Technika redukcji artefaktów
ruchowych przy obrazowaniu 
FLAIR głowy (BLADE, 
PROPELLER lub odpowiednio 
do nomenklatury producenta)

Tak, podać nazwę 
zaoferowanej opcji

Bez oceny (*)

7.3. Technika redukcji artefaktów 
ruchowych przy obrazowaniu 
T1 -ważonym głowy (BLADE, 
PROPELLER lub odpowiednio 
do nomenklatury producenta)

Tak / Nie,
Jeżeli tak - podać nazwę 
oferowanej opcji

Tak - 2 pkt.,
Nie - 0 pkt.

(*)

7.4. Technika redukcji artefaktu 
podatności przy obrazowaniu 
dyfuzyjnym głowy (DWI 
PROPELLER lub odpowiednio 
do nomenklatury producenta)

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

VIII Sekwencje pomiarowe
1. Spin Echo (SE) Tak, Podać min TE i TR dla 

matrycy 256x256
Bez oceny (*)

2. Inversion Recovery (IR) Tak Bez oceny
3. Gradient Echo (GRĘ)
3.1. 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE

lub odpowiednik
Tak, podać nazwę stosowaną 
przez producenta

Bez oceny

3.2. 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub
odpowiednik

Tak, podać nazwę stosowaną 
przez producenta

Bez oceny

3.3. 2D i 3D Fast GRĘ z impulsami
preparacyjnymi (TurboFLASH, 
MPGRASS, TFE lub 
odpowiednik)

Tak, podać nazwę 
zaoferowanych sekwencji

Bez oceny

3.4. Szybkie 3D GRĘ z „puick fat 
saturation" (rj. tylko jeden 
impuls saturacji tłuszczu 
nacykl kodowania 3D) dla 
wysokorozdzielczego 
obrazowania 3D w obszarze 
brzucha przy zatrzymanym 
Oddechu (VIBE, LAVA, 
THRIVE lub odpowiednik)

Tak / Nie,
Jeżeli tak - podać nazwę 
oferowanej opcji

Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

3.5. 2D GRĘ z full transverse 
rephrasing (Balanced FFE, 
FIESTA TrueFISP, lub 
odpowiednik)

Tak, podać nazwę 
zaoferowanych sekwencji

Bez oceny

3.6. 3D GRĘ z full transverse 
rephrasing (Balanced FFE, 
FIESTA lub odpowiednik)

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 1 pkt, 
Nie - 0 pkt.

(*)

4. Turbo Spin Echo, Fast Spin 
Echo (TSE, FSE)

4.1. Multi-Shot Tak Bez oceny
4.2. Single-Shot Tak, podać nazwę 

zaoferowanych sekwencji
Bez oceny

4.3. Turbo IR Tak Bez oceny
5. Trójwymiarowe sekwencje 

podwójnego echa w stanie 
ustalonym do wyróżniania 
chrząstki od płynu stawu - 3D 
Double Echo Steady State (3D 
DESS lub odpowiednio do 
nomenklatury producenta)

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 1 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)
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6. Trójwymiarowe sekwencje 
konstruktywnych interferencji w 
stanie ustalonym do 
obrazowania struktur drobnych 
np. kręgosłup szyjny, ucho 
wewnętrzne (FIESTA-C, 3D 
CISS lub odpowiednio do 
nomenklatury producenta)

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 1 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

IX Parametry obrazowania
1. Min FoV we wszystkich osiach 

(x, y, z)

 ≤ 1 cm; podać wartość = 1 cm - 0 pkt
< 1 cm - 1 pkt. za wartość 
najmniejszą; punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wyliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)

2. Max FoV w osiach x, y  ≥45 cm; podać wartość = 45 cm - 0 pkt. 
> 45 cm - 1 pkt. za wartość 
największą, punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wyliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)

3. Max FoV w  osi z (efektywny 
zakres skanowania w osi 
wzdłużnej pacjenta w 
automatycznych krokach 
sterowanych z protokołu 
badania)

 ≥120 cm; podać wartość = 120 cm - 0 pkt. 
> 120 cm - 2 pkt. za wartość 
największą; punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wyliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)

4. Matryca akwizycyjna 1024 x 
1024, bez interpolacji

Tak Bez oceny

5. Min. grubość warstwy (skany 
2D)

≤ 0,5 mm; podać wartość = 0,5 mm - 0 pkt 
< 0,5 mm - 2 pkt. za wartość 
najmniejszą; punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wylliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)

6. Min. grubość warstwy (skany 3D)  ≤ 0,1 mm; podać wartość = 0,1 mm - 0 pkt
< 0,1 -2 pkt. za wartość 
najmniejszą; punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wylliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)

7. Max współczynnik 
przyspieszenia dla sekwencji 
Turbo Spin Echo/Fast Spin 
Echo TSE, FSE)

 ≥ 256; podać wartość. Bez oceny

X Konsola akwizycyjna aparatu MR
1. Komputer sterujący (procesor, 

system operacyjny)
Opisać Bez oceny

1.1. Liczba obrazów  archiwizowana 
na HD w matrycy 512 x 512 bez 
kompresji

 ≥200 000, podać wartość [n] Bez oceny

1.2. Archiwizacja obrazów na CD-R 
oraz DVD z dogrywaniem 
DICOM'owego viewer'a 
umożliwiającego odtwarzanie 
obrazów na PC

Tak Bez oceny

2. Komputer obrazowy (procesor, 
system operacyjny)

Opisać Bez oceny

2.1. Matryca rekonstrukcyjna 1024 x 1024 Bez oceny
2.2. Szybkość rekonstrukcji dla 

obrazów w matrycy 256 x 256 
przy 100% FOV

≥900 obrazów /s; 
podać wartość

= 900 cm - 0 pkt. 
> 900 cm - 2 pkt. za wartość 
największą; punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wyliczona za pomocą 
proporcjonalności.

(*)
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3. Monitor
3.1. Monitor w technologii LCD. Tak Bez oceny
3.2. Przekątna monitora Min. 19" dla formatu 4: 3 lub 

min 23" dla formatu 16: 9 
podać wartość i format

Bez oceny

3.3. Matryca monitora Min. 1280 x 1024; podać 
wartość

Bez oceny

3.4. Wykresy time-intensity dla 
badań z kontrastem

Tak Bez oceny

3.5. MPR Tak Bez oceny
3.6. MIP Tak Bez oceny
3.7. Rekonstrukcje 3D SSD Tak Bez oceny
3.8. Oprogramowanie do łączenia 

poszczególnych obrazów z 
badań krokowych obszarów 
rozległych przekraczających 
statyczne FoV w jeden obraz 
całego badanego obszaru

Tak, podać nazwę Bez oceny

3.9. Oprogramowanie do łączenia 
poszczególnych obrazów z 
badań krokowych obszarów 
rozległych przekraczających 
statyczne FoV w jeden obraz 
całego badanego obszaru 
działające w sposób całkowicie 
automatyczny (Inline 
composing lub inne według 
nomenklatury producenta)

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 2 pkt., 
Nie - 0 pkt.

(*)

3.10. Analiza wyników  spektroskopii Tak, podać nazwę Bez oceny

3.11. Filtr obrazów Tak Bez oceny

3.12. Oprogramowanie
umożliwiające zdalny podgląd 
konsoli i przejęcie kontroli nad 
nią z poziomu stanowiska 
komputerowego posiadającego 
dostęp do radiologicznej sieci 
komputerowej.

Tak / Nie, Jeżeli tak - 
podać nazwę oferowanej 
opcji

Tak - 4 pkt 
Nie - 0 pkt

(*)

3.13. Biurko/stół firmowe pod 
konsolę

Tak Bez oceny

XI Konsola postprocessingowa
1. Komputer obrazowy (procesor, 

system operacyjny)
Opisać Bez oceny

2. Monitor w  technologii LCD/TFT Min. 19" dla formatu 4:3 i min 
23" dla formatu 16: 9 podać

Bez oceny

3. Matryca monitorów Min. 1280 x 1024 dla formatu 
4:3 i min 1600 x 1024 dla 
formatu 16:9 podać

Bez oceny

4. Wykresy time-intensity 
dla badań z kontrastem

Tak Bez oceny

5. MPR Tak Bez oceny
6. MIP Tak Bez oceny
7. Rekonstrukcje 3D SSD Tak Bez oceny
8. 3D VRT Tak Bez oceny
9. Oprogramowanie do fuzji 

obrazów  TK z MR oraz MR 
z MR

Tak, podać nazwę Bez oceny

10. Oprogramowanie do łączenia 
poszczególnych obrazów z 
badań krokowych obszarów 
rozległych przekraczających 
statyczne FoV w jeden obraz 
całego badanego obszaru

Tak, podać nazwę Bez oceny

11. Analiza wyników  spektroskopii Tak, podać nazwę Bez oceny
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12. Oprogramowanie do ilościowej 
analizy badań perfuzji (neuro), 
a w szczególności kalkulacja i 
prezentacja w kolorze 
następujących wskaźników: 
-   TTP (Time-to-Peak) 
-   relMTT (relative Mean 
Transit Time) 
-   relCBV (relative Cerebral 
Blood Volume) 
-   relCBF (relative Cerebral 
Blood Flow)

Tak, podać nazwę Bez oceny

13. Filtr obrazów Tak Bez oceny
14. Konsola niezależna, mogąca 

działać po całkowitym 
wyłączeniu konsoli 
podstawowej aparatu MR

Tak Bez oceny

XII Praca w sieci
1. DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE Tak Bez oceny
2. DICOM 3.0 

-QUERY/RETRIEVE
Tak Bez oceny

3. DICOM 3.0 - DICOM PRINT Tak Bez oceny
4. DICOM 3.0 - Storage 

Commitment
Tak Bez oceny

5. DICOM 3.0 - Modality worklist Tak Bez oceny
XIII Wyposa żenie dodatkowe
1. Kabina RF (min. 1 okno 

podglądowe i 1 drzwi) 
-dostawa i montaż z 
kompletnym wykończeniem

Tak Bez oceny

2. Detektor implantów 
metalowych

Tak Bez oceny

3. Gaśnica niemagnetyczna Tak Bez oceny
4. Leżanka antymagnetyczna do 

transportu pacjentów w pozycji 
leżącej

Tak Bez oceny

5. Wózek inwalidzki 
antymagnetyczny do transportu 
pacjentów w pozycji siedzącej

Tak Bez oceny

6. Strzykawka automatyczna 
dwugłowicowa do MR,

Tak Bez oceny

7. Pulsoksymetr działający w 
środowisku MR

Tak Bez oceny

XIV Wymagania dodatkowe
1. Uzupełnienie helu w magnesie 

do poziomu maksymalnego 
przed przekazaniem 
uruchomionego systemu 
Zamawiajacemu

Tak, w cenie oferty Bez oceny

2. Szkolenie aplikacyjne w 
siedzibie Zamawiającego.

Tak, min 15 dni roboczych po 
8 godz - do wykorzystania 
sukcesywnie od daty 
podpisaniu protokołu 
przekazania uruchomi onego 
sprzętu, w  cenie oferty.

Bez oceny
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3. Podręczniki do merytorycznej 
obsługi MR: 
- Magnetic Resonance 
Tomography. M. F. Reiser, W. 
Semmier, H. Hricak. Springer, 
2007, 
- Clinical MR Imaging. R. R. 
Edelman, J. R. Hesselink. 3rd 
edition, Elsevier, 2006 Bonę 
and Joint Imaging. D. Resnick, 
M. Krasdorf. Brd edition, W. B. 
Saunders comp, 3rd edition, 
2004, 
- MR Spectroscopy of the Brain. 
L. Brandao, R. Domigues. 
Lippincott Williams & Wilkins, 
2003. 
- Clinical MR Spectroscopy: 
Techigues and Applications. P. 
B. Barker, A. Bizzi, N. di Stefano. 
Cambridge University Press, 
2009

Tak, w  cenie oferty Bez oceny

4. Zestaw fantomów do kalibracji i 
testowania aparatu

Tak Bez oceny

5. Zestaw podgłówków i podkładek 
do pozycjonowania przy różnych 
badaniach z szafą na podgłówki 
i fantomy

Tak Bez oceny

6. Instrukcje obsługi w języku 
polskim

Tak Bez oceny

8. Rok produkcji oferowanego
systemu

2011 r.
System fabrycznie nowy.

Bez oceny

W kryterium ocena techniczna maksymalnie można uzyskać 81 punków.

Serwis, przeglądy i naprawy gwarancyjne
Lp. Nazwa parametru Wartość 

wymagana
Wartość 
oferowana

1 Autoryzowany serwis (podać adres) Tak, podać lokalizację 
punktu serwisowego

3 Okres gwarancji Minimum 12 miesięcy, 
podać

4 Czas reakcji serwisu technicznego od zgłoszenia awarii - nie dłuższy niż 24 
godziny (dotyczy dni roboczych)

Tak, podać

5 Czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 3 dni robocze, a w przypadku 
konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski - nie dłuższy niż 7 dni 
roboczych.

Tak

6 Zagwarantowanie dostępności części zamiennych - przez okres co najmniej 
10 lat od daty dostawy

Tak

7 Przeglądy okresowe zalecane przez producenta i naprawy w okresie 
gwarancyjnym dokonywane przez autoryzowany serwis bezpłatnie, również 
w ostatnim miesiącu zakończenia terminu gwarancji z uwzględnieniem 
koniecznej wymiany zużywalnych części w  układzie chłodzenia. Wykonawca 
pokrywa wszelkie koszty związane z przeglądami oraz naprawami 
gwarancyjnymi tj. koszty dojazdów, noclegów, robocizny oraz części i 
elementów zamiennych.

Tak

Uwagi:  Dla  umożliwienia  Zamawiającemu  weryfikacji  udzielonych  odpowiedzi  należy  załączyć aktualne  materiały  źródłowe 
producenta tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku angielskim lub polskim, w 
oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z  oryginałem). W kolumnie  „Odpowiedzi"  w punktach oznaczonych 
symbolem (*)  należy  wyraźnie  wskazać  dokument  i  stronę,  na  której  znajdują się  informacje  potwierdzające  udzielone 
odpowiedzi.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we 
wszystkich dostępnych  źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się  do Wykonawców o udzielenie  dalszych  wyjaśnień 
niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
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System relacyjnej bazy danych (RDBMS) dla części medycznej, radiologia 
PACS/RIS

Nazwa bazy danych, producent oraz wersja:.........................................................................................................................

L.p Parametr Wartości 
wymagane

Wartości 
oferowane

1 Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy 
Unix  (HP-UX  dla  procesorów  PA-R1SC  i  Itanium,  Solaris  dla 
procesorów SPARC,  IBM AIX),  Intel  Linux  32-bit  i  64-bit,  MS 
Windows 32-bit  i  64-bit.  Identyczna funkcjonalność  serwera bazy 
danych na w/w platformach.

TAK

2 Możliwość  przeniesienia  (migracji)  struktur  bazy  danych  i 
danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji 
aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego

TAK

3 Obsługa wielu baz danych w ramach jednej instancji TAK

4 Obsługa przynajmniej 200. znakowych nazw tabel i indeksów TAK

5 Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID  (Atomicity, 
Consistency, Independency,  Durability) z zachowaniem spójności i 
maksymalnego możliwego stopnia współbieżności.

TAK

6 Obsługa transakcji rozproszonych TAK

7 Możliwość zagnieżdżania transakcji TAK

8 Motor  bazy  danych  powinien  umożliwiać  wskazywanie 
optymalizatorowi  SQL  preferowanych  metod  optymalizacji  na 
poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz 
dla wybranych zapytań.

TAK

9 Brak formalnych ograniczeń na liczbę wierszy w tabelach. TAK

10 Brak formalnych ograniczeń na wielkość bazy danych. TAK

11 Wsparcie  dla  procedur  i  funkcji  składowanych  w bazie  danych. 
Język  programowania  powinien  być  językiem  proceduralnym, 
blokowym  (umożliwiającym  deklarowanie  zmiennych  wewnątrz 
bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków.

TAK

12 Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość 
parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i 
parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika

TAK

13 Motor bazy danych powinien udostępniać możliwość zrównoleglenia 
operacji  SQL  (zapytania,  instrukcje  DML,  ładowanie  danych, 
tworzenie  indeksów,  przenoszenie  tabel/indeksów  pomiędzy 
przestrzeniami danych)

TAK

14 Motor bazy danych powinien umożliwiać wykonywanie niektórych 
operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności 
pozbawienia dostępu użytkowników do danych. W szczególności 
dotyczy  to  tworzenia  /  przebudowywania  indeksów  oraz 
reorganizacji bądź redefinicji tabel

TAK
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15 Umożliwienie   wymuszenia   zastosowania   przez   optymalizator 
SQL   metody   wskazanej przez administratora bazy danych

TAK

16 Możliwość  zarządzania  przydziałem zasobów  obliczeniowych  dla 
użytkowników bazy danych

TAK

17 Obsługa sprawdzania spójności danych bez ich blokowania TAK

18 Możliwość  uruchomienia  serwera  bazy  danych  in-memory.  Cały 
silnik bazy danych wraz ze wszystkimi danymi rezyduje w pamięci. 
Dane nie są zapisywane na dysk

TAK

19 Baza  danych  in-memory  korzysta  z  tego  samego  silnika  co 
zwykła  baza  danych,  ma  ten  sam  SQL  i  te  same  narzędzia 
administracyjne.

TAK

20 Wsparcie standardu JDBC i ODBC TAK

21 Obsługa natywnego silnika XML TAK

22 Obsługa WebServices TAK

23 Wbudowana  maszyna  Javy.  Obsługa  klas  javy  jako:  typy 
bazodanowe, funkcje użytkownika, procedury składowane.

TAK

24 Dostęp do aktualizacji zakupionego RDBMS. Prawo do nowych 
wersji RDBMS przez okres trwania gwarancji dostawcy

TAK

Administracja i zarządzanie serwerem

1 Graficzne środowisko do zarządzania. TAK

2 Automatyczne odświeżanie statystyk TAK

3 Wbudowane funkcje samozarządzania i automatyzacji zadań. TAK

4 Wbudowane  narzędzia  do  monitorowania  wszystkich  parametrów 
pracy bazy danych

TAK

5 Automatyczne rozszerzanie bazy danych w razie gdy kończy się w 
niej miejsce.

TAK

6 Obsługa ustawienia maksymalnej ilości jednoczesnych połączeń do 
bazy danych

TAK

7 Możliwość inteligentnego partycjonowania tablic. TAK

8 Możliwość   dzielenia   tablic   na   niezależnie   zarządzane   części. 
Możliwość    wykonywania    zadań  administracyjnych  tylko  na 
niektórych partycjach bez spadku wydajności zapytań.

TAK

9 Wbudowany mechanizm replikacji TAK

10 Obsługa przenoszenia binarnych kopii  zapasowych pomiędzy 
platformami (np. Linux-Windows) 

TAK

11 Obsługa  wbudowanego  mirroringu  pojedynczych  urządzeń 
bazodanowych i/lub baz danych

TAK

12 Obsługa  przydzielenie  określonej  wielkości  pamięci  tylko  dla 
wybranej tabeli

TAK

13 Obsługa eksportu i  importu danych do plików tekstowych z TAK
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określonym separatorem kolumn z zachowaniem polskich liter

14 Ilość  jednoczesnych  użytkowników  nie  ma  wpływu  na 
ilość procesów w systemie operacyjnym

TAK

15 Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów 
znaków włącznie z Unicode

TAK

16 Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode TAK

17 Możliwość  redefmiowania ustawień  narodowych -  symboli  walut, 
formatu dat, porządku sortowania znaków

TAK

SQL i Optymalizacja

1 Tworzenie graficznego planu zapytań TAK

2 Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla 
optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL

TAK

3 Obsługa próbkowania indeksów TAK

4 Wykorzystanie  przez  optymizator  zapytań  partycjonowania  tablic. 
Optymalizoator  powinien  pomijać  partycje,  które  nie  zawierają 
danych potrzebnych do wykonania danego zapytania

TAK

5 Wsparcie dla agregacji wektorowej i skalarnej TAK

6 Możliwość tworzenia i zapisywania procedur nawet w wypadku kiedy 
jeszcze  nie  istnieją  obiekty  do  których  są  odwołania  w  ciele 
procedury

TAK

7 Możliwość  agregacji  danych  w  zapytaniach  z  użyciem  funkcji 
statystycznych związanych z odchyleniem standardowym i wariancją

TAK

8 Możliwość ustawienia blokad na tabelach na poziomie całej 
tabeli, strony z danymi i wiersza z danymi.

TAK

9 Obsługa wielu baz tymczasowych TAK

10 Możliwość tworzenia kursorów dwukierunkowych TAK

11 Obsługa odczytania danych z systemu operacyjnego bezpośrednio 
przez zapytanie SQL (np. Wczytanie
zawartości pliku)

TAK

12 Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie 
instrukcji DML (INSEKT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na 
tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję 
DML

TAK

13 Możliwość dokonywania połączeń pomiędzy tabelami lokalnymi i 
zdalnymi znajdującymi się na zdalnym serwerze.

TAK

14 Możliwość tworzenia kolumn wyliczanych, zarówno wirtualnych 
jak i zmaterializowanych, bazujących na obliczeniach serwera.

TAK

15 Możliwość  tworzenia  indeksów  funkcjonalnych,  budowanych 
na podstawie  wyników  funkcji co przyspiesza działanie zapytań 
zawierających funkcje.

TAK
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16 Wykorzystanie   technik  optymalizacji   zapytań:      star-joins, 
hash-join,  join   histogram,   pomijanie
nieistotnych partycji

TAK

Bezpieczeństwo

1 Baza danych powinna umożliwiać wymuszanie złożoności hasła 
użytkownika,  czasu  życia  hasła,  sprawdzanie  historii  haseł, 
blokowanie  konta  przez  administratora  bądź  w  przypadku 
przekroczenia limitu nieudanych logowań

TAK

2 Przywileje użytkowników bazy danych powinny być  określane za 
pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do 
bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) 
oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / 
modyfikacji  tabeli,  wykonania  procedury).  Baza  danych  powinna 
umożliwiać  nadawanie  ww.  przywilejów  za  pośrednictwem 
mechanizmu  grup  użytkowników  /  ról  bazodanowych.  W danej 
chwili  użytkownik  może  mieć  aktywny  dowolny  podzbiór
nadanych ról bazodanowych.

TAK

3 Możliwość  integracji  z  powszechnie  stosowanymi  systemami 
backupu  (Legato,  Yeritas,  Tivoli,  OmniBack,  ArcServe  itd.). 
Wykonywanie  kopii  bezpieczeństwa  powinno  być  możliwe  w 
trybie offline oraz w trybie online

TAK

4 Możliwość  wykonywania  i  katalogowania  kopii  bezpieczeństwa 
bezpośrednio  przez  serwer  bazy  danych.  Możliwość 
zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy 
zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do 
założonej polityki nadmiarowości backup'ów

TAK

5 Silnik bazy danych umożliwia skalowanie procesu wykonywania / 
odtwarzania  kopii  zapasowej  poprzez  równoległe  uruchomienie 
kilku  procesów dzielących  między  siebie  zadania  skracając  tym 
samym czas wykonania procesu i zmniejszając obciążenie bazy

TAK

6 Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili 
wystąpienia awarii  bądź  cofnąć  stan  bazy  danych  do  punktu  w 
czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia 
awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych

TAK

7 Obsługa odtwarzania bazy danych z kopii zapasowej do określonej 
daty

TAK

8 Obsługa dostępu do danych zarchiwizowanych w kopii zapasowej 
bez potrzeby tworzenia bazy danych o rozmiarze przynajmniej takim 
jak baza źródłowa

TAK

9 Obsługa  wykonywania  pełnej  kopii  zapasowej  na  żądanie  tym 
samym  mechanizmem,  który  wykonuje  tą  operację  cyklicznie  i 
automatycznie

TAK

10 Ilość jednoczesnych użytkowników nie ma wpływu na ilość procesów 
w systemie operacyjnym

TAK

11 Możliwość wykorzystania LDAP TAK

Instalacja
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1 Instalacja  RDBMS  przez  certyfikowanego  przez  producenta  baz 
danych administratora

TAK

2 Gwarancja i wsparcie TAK

3 Dostęp  do  aktualizacji  zakupionego  RDBMS.  Prawo do  nowych 
wersji RDBMS przez okres trwania gwarancji dostawcy

TAK

4 Prawo  do  konsultacji  dotyczących  zakupionego  RDBMS  z 
przynajmniej  dwoma  certyfikowanymi  administratorami baz 
danych Wykonawcy

TAK

System operacyjny (OS) dodatkowe funkcje dla części medycznej radiologia 
PACS/RIS

L.p Parametr Wartości 
wymagane

Wartości 
oferowane

1 Nazwa handlowa systemu operacyjnego, numer wersji i producent Podać

2 System operacyjny (OS) [STANDARD] TAK

3 System operacyjny z otwartym kodem źródłowym TAK

4 Tworzenie RAID 0,1,5,6,10 bez dedykowanego rozwiązania 
sprzętowego

TAK

5 Prawo   do   konsultacji   dotyczących   zakupionego   systemu 
operacyjnego przynajmniej  jednym  z certyfikowanym przez 
producenta, administratorem systemu operacyjnego

TAK

6 Instalacja  systemu  operacyjnego  przez  certyfikowanego  przez 
producenta administratora systemu operacyjnego

TAK

7 Prawo do aktualizacji zakupionego OS. Prawo do nowych wersji 
OS przez okres trwania gwarancji dostawcy

TAK

Centralny system zarządzania wydrukami dla części medycznej radiologia PACS/RIS)

L.p Parametr Wartości 
wymagane

Wartości 
oferowane

1 System musi zapewniać obsługę drukarek systemu Linux i Windows TAK

2 System musi umożliwiać kolejkowanie wydruków TAK

3 System musi umożliwiać zbieranie statystyk o liczbie wydruków 
z podziałem na rodzaj wydruku i urządzenie na jakie wydruk 
został zlecony

TAK

4 System  musi  umożliwiać  centralne  zarządzanie  drukarkami 
(dodawanie, usuwanie, modyfikacja  sterownika, nadawanie nazwy) 
poprzez graficzny interface

TAK

5 System musi umożliwiać definiowanie kilku odrębnych kolejek 
wydruków widocznych w systemie dla jednej fizycznej drukarki, 
wykorzystując  inne  opcje  wydruku  (wydruk  dwustronny, 
wydruk na domyślnym formacie A3, itp.)

TAK

6 System musi umożliwiać  konfigurację  drukarek JetDirect /Socket TAK
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/AppSocket

7 System  musi  umożliwiać  konfigurację  drukarek  IPP  (Internet 
Printing Protocol)

TAK

8 System musi umożliwiać konfiguracje drukarek LPD TAK

9 System  musi  umożliwiać  konfigurację  drukarek  SMB/Windows 
Printers

TAK

10 System  musi  umożliwiać  zdalny  start,  stop  i  restart  usługi 
centralnego systemu wydruków

TAK

11 System  musi  umożliwiać  centralne  dołączanie  sterowników  dla 
drukarek

TAK

12 System musi  umożliwiać  odświeżanie listy  drukarek w systemie 
automatycznie i na żądanie

TAK

13 System musi  umożliwiać  konfigurację  domyślnych  drukarek  dla 
stacji roboczej

TAK

14 System musi umożliwiać wydruk z systemu na dowolnej drukarce 
skonfigurowanej w systemie

TAK

15 System  musi  umożliwiać  mapowanie  nazw  drukarek 
(możliwość  nadania  innej  nazwy  w  systemie  operacyjnym, a 
innej w aplikacji)

TAK

16 System musi umożliwiać weryfikację pracy (dostępności, listy 
niewykonanych zadań, status) wszystkich drukarek z jednego 
miejsca

TAK

ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA

L.p Parametr Wartości oferowane

WYMAGANIA OGÓLNE

1 celem weryfikacji do oferty należy dołączyć próbki w 
postaci skonfigurowanego demo systemu w
części PACS/RIS, wraz z przykładową bazą danych i 
instrukcją jego użytkowania?

TAK

2 System posiada graficzny interfejs użytkownika dla 
wszystkich modułów oferowanego systemu oraz
pracuje w środowisku graficznym na wszystkich 
stanowiskach użytkowników.

TAK

3 System komunikuje się z użytkownikiem w języku 
polskim.

TAK

4 Polskie znaki diakrytyczne są dostępne w każdym 
miejscu i dla każdej funkcji w systemie - łącznie z
wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością 
liter w polskim alfabecie), drukowaniem i
wyświetlaniem na ekranie.

TAK
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5 Stale przyporządkowane klawisze służące do 
przejścia do edycji dokumentu/pozycji dokumentu w 
całym
systemie.

TAK

6 System weryfikuje możliwość wykonania ewidencji 
działań medycznych w stosunku do innych
wprowadzonych do systemu danych (np. Procedura 
medyczna - Płeć, wiek) funkcja dotyczy kodowania
świadczeń oraz zleceń medycznych

TAK

7 Do wszystkich przycisków widocznych w oknie 
programu muszą być przypisane skróty  klawiszowe.
Skróty muszą być stosowane konsekwentnie w całym 
systemie

TAK

8 Dla drukowalnych dokumentów jest dostępny 
podgląd wydruku.

TAK

9 Funkcje ogólne związane z obsługą pacjenta, z 
wyłączeniem modułów integrujących się 
bezpośrednio z urządzeniami medycznymi

TAK

10 a) system działa w oparciu o przeglądarkę stron 
WWW (minimum Mozilla Firefox), będącą klientem
końcowym aplikacji.

TAK

11 b) praca na bezdyskowych stacjach graficznych, z 
systemem operacyjnym o otwartym kodzie 
źródłowym, uruchamianych bezpośrednio z 
centralnego serwera terminali z wykorzystaniem 
protokołu PXE (tzn. uruchamianie systemu 
operacyjnego przez sieć) Dodatkowo system działa na 
stacjach roboczych wykorzystujących różne systemy 
operacyjne, w tym minimum: MS Windows, LINUX, 
MacOS

TAK

12 c) aktualizacja systemu informatycznego znajduje się 
na serwerze aplikacyjnym.

TAK

13 d) centralny mechanizm zarządzania wydrukami. 
Definiowanie i konfiguracja drukarek odbywa się z
jednego miejsca w systemie.

TAK

14 e) system komunikuje się z użytkownikiem w języku 
polskim. Dodatkowo istnieje możliwość
uruchomienia aplikacji w minimum 3 językach (np. 
polskim, angielskim i niemieckim)

TAK

15 f) komunikacja pomiędzy klientem końcowym 
aplikacji,  a serwerem aplikacji odbywa się przy
wykorzystaniu szyfrowanego połączenia https.

TAK

16 g) system posiada moduł weryfikujący działania 
personelu medycznego zawierającego funkcjonalność
niezbędną do definiowania mechanizmów weryfikacji 
poprawności dokumentowania realizacji procesu
leczniczego za pomocą operacji dopuszczenia lub 
zabronienia np. zabroni wykonania świadczenia

TAK

…………………………………………………………………………………………………………33
Przetarg nieograniczony- dostawa aparatu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędną informatyzacją 

Zakładu Diagnostyki Radiologicznej
SZNSPZOZ.N-ZP-372-48/11

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



dedykowanego dla dorosłych dziecku, kobiet 
mężczyznom.

17 h) system obsługuje zlecenia - wysłanie/skierowanie 
pacjenta na konsultację, badanie diagnostyczne,
laboratoryjne, zabieg, obsługa pacjenta 
konsultowanego w formie elektronicznej (sieć 
komputerowa) oraz tradycyjnej (wydruk zlecenia). 
Wszystkie funkcje opisane w module Zleceń 
Medycznych można uruchomić bezpośrednio z 
poziomu dowolnego modułu obsługi pacjenta z 
wyłączeniem modułów integrujących się 
bezpośrednio z urządzeniami medycznymi.

TAK

18 i) moduł w momencie logowania umożliwia wyboru 
trybu pracy ("skórki"). Tryb pracy powinien mieć
możliwość zdefiniowania takich cech dla 
użytkownika jak szata kolorystyczna (np. jasna 
czcionka i ciemne tło w przypadku, kiedy użytkownik 
korzysta z komputera w zaciemnionym 
pomieszczeniu). Moduł powinien oferować minimum 
3 tryby pracy

TAK

19 j)  System ma możliwość  definiowania dla każdej 
jednostki organizacyjnej  własnych zestawów
podręcznych rozpoznań, zleceń na bazie słowników 
centralnych.

TAK

INTEGRACJA HL7

1 Zgodność z wersją minimum 2.3 standardu HL7 TAK

2 Możliwość umieszczenia zleceń oczekujących w 
kolejce zleceń oczekujących do wysłania. W 
przypadku braku potwierdzenia ich odbioru w 
systemie zewnętrznym następuje wysyłanie 
odpowiedniego komunikatu na adres email 
administratora.

TAK

3 Transakcje HL7 obsługiwane przez system 
radiologiczny
Transakcje HIS  system radiologiczny 
Nowe zlecenie -ORMˆO01
Anulowanie  zlecenia -ORMˆO01
Transakcje system radiologiczny HIS
Nowe zlecenie -ORMˆO01
Zmiana statusu zlecenia-ORMˆO02
Transakcja z wynikami - QRUˆR01

TAK

4 Możliwość  automatycznej  synchronizacji  danych 
pacjenta z danymi pacjenta w systemie zewnętrznym 
podczas  dodawania  nowego pacjenta  oraz  możliwość 
synchronizacji  na  żądanie  użytkownika  (transakcje 
ADT).

TAK

5 Możliwość   generowania   dziennego  podsumowania 
przetwarzanych  transakcji   HL7   i   wysyłania

TAK
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zestawienia e-mailem do wskazanych odbiorców.

INTEGRACJA Z SYSTEMEM 
SZPITALNYM MODUŁÓW  
SPECJALIZOWANYCH

1 Minimalny  zestaw transakcji HL7 obsługiwanych 
przez  system Ruchu Chorych:
Transakcje HIS
Nowe Zlecenia-ORMˆO01
Anulowanie zlecenia -ORMˆO01
Transakcje Moduł diagnostyczny- HIS
Nowe zlecenia -ORMˆO01
Zmiana danych zlecenia-ORMˆO01
Anulowanie zlecenia -ORMˆO01
Zmiana statusu zlecenia-ORMAO02
Wyniki -ORUˆRO l

TAK

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I 
SŁOWNIKAMI

1 Użytkownicy/uprawnienia TAK

2 Wyszukiwanie użytkowników według następujących 
kryteriów: nazwisko, kod, login, typ użytkownika, 
aktywność.

TAK

3 Sortowanie użytkowników według następujących 
kryteriów: typ personelu, typ użytkownika.

TAK

4 Możliwość dodawania nowych użytkowników. TAK

5 Dostęp do listy użytkowników z możliwością zmiany 
danych wybranego użytkownika

TAK

6 Możliwość usuwania użytkownika z listy aktywnych. TAK

7 Dostęp do listy uprawnień z poziomu użytkownika. TAK

8 Możliwość dodawania / odbierania uprawnień 
wybranemu użytkownikowi.

TAK

9 Zarządzanie typami/grupami użytkowników. TAK

10 Wyszukanie typów/grup użytkowników według 
następujących kryteriów: kod, nazwa, aktywność.

TAK

11 Sortowanie typów/ grup użytkowników według 
następujących kryteriów: kod, nazwa.

TAK

12 Możliwość dodawania oraz edytowania nowych typów/ 
grup użytkowników.

TAK

13 Możliwość dodawania oraz odbierania uprawnień 
typowi/grupom użytkownika.

TAK

14 Możliwość przypisania grupy użytkowników do 
listy jednostek organizacyjnych szpitala (w celu 
ograniczenia uprawnień do wybranych jednostek w 
strukturze organizacyjnej szpitala).

TAK

15 Export / import danych użytkowników do pliku. TAK
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16 Zarządzanie personelem TAK

17 System pozwala na zdefiniowanie struktury jednostki 
organizacyjnej w pełnym układzie hierarchicznym oraz 
określenie odpowiednich parametrów elementu 
każdego poziomu (stosownie do typu elementu)
 Przykład:

– Szpital Kliniczny
– Jednostka X
– Jednostka X
– Poradnia A
– Poradnia B
– ODDZIAŁ
– sala 1
– łóżko 1
– łóżko …...
– łóżko n
– Sala 2
– łóżko n +1
– łóżko n+2

system będzie kontrolował poprawność budowy 
hierarchii

TAK

18 Wyszukiwanie personelu według następujących 
kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność

TAK

19 Możliwość   dodawania   nowego   pracownika   z 
wprowadzeniem   podstawowego zakresu danych
-dane osobowe
-dane o zatrudnieniu
-przynależność do grupy zawodowej
- numer prawa wykonywania zawodu (dla 
lekarzy).

TAK

20 Dostęp do listy personelu z możliwością zmiany danych 
wybranego pracownika.

TAK

21 Możliwość usuwania pracownika z listy aktywnych. TAK

22 Przypisanie pracownikowi funkcji w systemie (lekarz, 
pielęgniarka, konsultant)

TAK

23 Możliwość  wprowadzenia informacji dodatkowych 
dla pracownika, jak: 
- rodzaj i stopień specjalizacji, 
- znajomość języków obcych.

TAK

24 Możliwość określenia dodatkowych informacji 
dotyczących usług, które wykonuje lekarz (lista usług, 
wiek pacjenta).

TAK

25 Export / import danych personelu do pliku. TAK

Zarządzanie strukturą organizacyjną

1 Definiowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej 
jednostki Zamawiającego.

TAK

2 Możliwość dodawania nowej jednostki 
organizacyjnej z wprowadzeniem podstawowego 
zakresu danych:

TAK
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- kod i nazwa jednostki,
- NIP, REGON,
- dane adresowe,
- rodzaj jednostki,
- kod resortowy jedn. organizacyjnej

3 Dostęp do listy struktury organizacyjnej z możliwością 
zmiany danych wybranej jednostki.

TAK

4 Wyszukiwanie jednostki organizacyjnej według 
następujących kryteriów: kod, nazwa, rodzaj 
jednostki.

TAK

5 Widok struktury organizacyjnej w postaci drzewa 
hierarchii.

TAK

6 Zarządzanie grupami jednostek organizacyjnych z 
możliwością dodawania, przeglądania, zmiany 
danych i usuwania pozycji oraz przypisania 
wybranych jednostek organizacyjnych do grupy.

TAK

7 Możliwość zdefiniowania prefbcu ksiąg, do których 
będą się odbywały automatyczne wpisy podczas
operacji w systemie.

TAK

8 Export / import danych jednostek organizacyjnych do 
pliku.

TAK

9 Zarządzanie słownikiem usług i procedur medycznych.TAK

10 Możliwości ograniczenia słownika ICD9/ICD10 w danej 
jednostce organizacyjnej.

TAK

11 Zarządzanie słownikami TAK

12 Aktualizacja słownika kodów terytorialnych oraz 
miejscowości bezpośrednio z plików udostępnianych
przez GUS

TAK

13 Zarządzanie listą lekarzy kierujących TAK

14 Zarządzanie listą jednostek kierujących TAK

15 Zarządzanie wydrukami TAK

KOMUNIKATOR

1 Funkcje  komunikatora dostępne są dla wszystkich 
modułów związanych z obsługą pacjenta,  z 
wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z 
urządzeniami medycznymi

TAK

2 Moduł przesyła informacje o zmianach w 
oprogramowaniu Dostawcy

TAK

3 Moduł umożliwia odbieranie komunikatów RSS TAK

4 Moduł umożliwia wymianę informacji w tekstowej 
pomiędzy użytkownikami on-Hne (chat)

TAK

5 Moduł  umożliwia  w  przypadku  wykrycia  błędu 
aplikacji  przesłanie  jej  do  działu  informatyki 

TAK
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Zamawiającego. Moduł umożliwia też przesyłanie tą 
drogą uwag dotyczących oprogramowania do  Działu 
Informatyki Zamawiającego.

6 Moduł  posiada  zaimplementowaną  komputerową 
komunikację,  umożliwiającą  przekazywanie 
wiadomości  tekstowych  pomiędzy  użytkownikami 
systemu minimum w zakresie modułów medycznych w 
tym: ruch chorych, zlecenia medyczne, dokumentacja 
medyczna,  diagnostyka,  poradnia,  blok  operacyjny, 
patomorfologia.

TAK

7 Możliwość przekazywania wiadomości tekstowych 
tak na poszczególne stacje jak i na poszczególne 
grupy, zdefiniowane w systemie

TAK

8 Wiadomości są oznaczone jako: pilna lub zwykła TAK

9 W wiadomościach można umieszczać odnośniki do 
stron zewnętrznych WWW np. do strony z 
rozporządzeniem prezesa NFZ.

TAK

GENERATOR FORMULARZY

1 System umożliwia zdefiniowanie formularzy 
związanych obsługą pacjenta (z wyjątkiem 
dedykowanych modułów integrujących się 
bezpośrednio z urządzeniami) na potrzeby 
Zamawiającego przez personel Zamawiającego. 
Moduł ten jest integralną częścią systemu.

TAK

2 Możliwość własnoręcznego definiowania 
ustrukturyzowanych formularzy wyników badań, 
wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, 
liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi 
ograniczeniami na wartości (minimalne, 
maksymalne) i ułożonymi na ekranie.

TAK

3 Możliwość definiowania bezpośrednio przez personel 
Zamawiającego ustrukturyzowanych formularzy 
wyników badań, wywiadów, konsultacji 
zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, 
słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na 
wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na 
ekranie

TAK

4 Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku 
zawierającego dane wprowadzone na wcześniej 
zdefiniowanych przez siebie formularzach.

TAK

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA

1 Ewidencja badań i wyników - elektroniczny odbiór 
zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do
zleceniodawcy

TAK

2 Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań 
do opisania na dziś - panel zawiera minimum dane

TAK
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pacjenta, nazwę badania, status, datę zlecenia, dane 
jednostki kierującej i lekarza kierującego

3 Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością 
przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno 
danych osobowych jak również danych z 
poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i 
Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań 
dla pacjenta.

TAK

4 Dostęp     do     skorowidza    pacjenta     z 
możliwością     zmiany     danych    pacjenta     w 
zakresie:
- Imię i  Nazwisko,
-PESEL,  dokument tożsamości,
-data i miejsce urodzenia, Płeć,
-adres zamieszkania  /   czasowy  / pobytu,
-ubezpieczyciel
- kod TERYT.

TAK

5 Prezentacja badań w postaci listy roboczej 
zawierającej:
-imię i nazwisko,
-wiek,
-kod i nazwę badania,
-numer zlecenia,
-status zlecenia,
-priorytet zlecenia,
-jednostkę zlecającą,
-jednostkę wykonującą,
-datę wykonania,
-datę zlecenia 

TAK

6 System umożliwia każdemu użytkownikowi 
zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie 
wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne 
również po ponownym zalogowaniu się do systemu. 
Dodatkowo istnieje możliwości wyboru kolumn i 
zapisie tego wyboru.

TAK

7 Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej 
kolumny.

TAK

8 System umożliwia każdemu użytkownikowi 
zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie
sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco 
lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po
ponownym zalogowaniu się do systemu.

TAK

9 Możliwość prezentacji listy roboczej wg 
następujących parametrów:
-zakres dat,
-jednostki wykonujące,
-jednostki kierujące,
-rodzaj badania,
-status badania,

TAK
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-priorytet badania.

10 Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu 
numeru badania lub imienia i nazwiska pacjenta, 
numeru
PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.

TAK

11 Możliwość wydruku listy roboczej. TAK

12 Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem 
następujących danych:
- imię i  nazwisko,
-PESEL,  dokument tożsamości,
-data i miejsce urodzenia, płeć,
-adres zamieszkania  /   czasowy  /pobytu,
-ubezpieczyciel
- kod TERYT.

TAK

13 Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących 
danych:
-data i rodzaj skierowania,
-lekarz kierujący,
-jednostka kierująca,
-rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 
10,
-płatnik
-tryb przyjęcia

TAK

14 Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego 
kliknięcia, system powinien automatycznie 
uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, 
datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z 
numerem PESEL - liczbami
zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia

TAK

15 Administracja słownikami lekarzy i jednostek 
kierujących z poziomu aplikacji:
-dodawanie nowego wpisu do rejestru,
-edycja istniejącego wpisu,
-usunięcie istniejącego wpisu.

TAK

16 Wbudowane  mechanizmy  kontroli  poprawności 
numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru 
prawa
wykonywania  zawodu  dla  lekarza  kierującego. 
Uniemożliwienie  wprowadzania  w  systemie 
duplikatów
jednostek i lekarzy kierujących

TAK

17 Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie.TAK

18 Obsługa Księgi Pracowni. TAK

19 Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych. TAK

20 Planowanie wizyt w zakładzie. TAK

21 Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem 
uzasadnienia.

TAK

…………………………………………………………………………………………………………40
Przetarg nieograniczony- dostawa aparatu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędną informatyzacją 

Zakładu Diagnostyki Radiologicznej
SZNSPZOZ.N-ZP-372-48/11

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



22 Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością 
modyfikacji cennika badań.

TAK

23 Realizacja   zlecenia   w  pracowni   (zaplanowanie 
badania,   rejestracja  badania,   opis,   zużycie 
zasobów, weryfikacja wyników),

TAK

24 Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników 
badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy 
składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola 
tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy 
rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające 
załączenie pliku związanego z danym badaniem)

TAK

25 Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za 
pomocą modułu administracyjnego.

TAK

26 Możliwość  wprowadzenia jednego opisu badania dla 
kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach 
jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza 
wynikowego.

TAK

27 Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia 
badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania 
wyniku

TAK

28 System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku 
przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W 
przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik 
otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane 
badanie.

TAK

29 System  umożliwia  wyświetlenie  listy  aktualnie 
edytowanych  badań  wraz  z  danymi  użytkownika 
wprowadza wynik.

TAK

30 System  umożliwia  uprawnionym  użytkownikom 
awaryjne zdjęcie blokady badania.

TAK

31 Dostęp  do  wcześniejszych  badań  pacjenta  z  ekranu 
wprowadzania wyniku.

TAK

32 Zapis  zużytych  zasobów  w  kontekście  wykonanego 
badania.

TAK

33 Możliwość  zapisania  kliku  usług  dodatkowych 
wykonanych w ramach badań.

TAK

34 Możliwość  podglądu  danych  zlecenia  na  ekranie 
wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania 
w  zakresie  danych  osobowych  pacjenta  i  danych 
zlecenia.

TAK

35 Czynności  analityczno-sprawozdawcze,  możliwość 
wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego
modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu 
i postaci raportu

TAK

36 Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w 
zakładzie.

TAK
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37 Rejestracja  pacjentów  z  podziałem  na  szpitalnych, 
ambulatoryjnych i innych.

TAK

38 Tworzenie list oczekujących na badania. TAK

39 Możliwość    tworzenia    predefmiowanych    fraz 
opisowych   ogólnodostępnych   lub   ograniczonych 
do pojedynczego użytkownika /autora.

TAK

40 Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia 
materiałów, klisz.

TAK

41 Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów 
wykonywanych  badań  wg  kryteriów:  pracowni,
rozpoznań,  jednostek  zlecających,  pacjentów 
ambulatoryjnych  i  szpitalnych;  raporty  o  liczbie, 
rodzaju
wykonanych  badań;  raporty  własne  użytkownika: 
system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia
raportów.

TAK

42 Udostępnianie danych wyłącznie osobom 
uprawnionym przez rozbudowany system praw 
dostępu.

TAK

43 Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.TAK

44 Raport zdublowanych pacjentów. TAK

45 Możliwość  łączenia  zdublowanych  pacjentów  z 
poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji 
w systemie.

TAK

46 Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik 
odebrał.

TAK

47 Narzędzie  do  raportowania  błędów  w  systemie, 
umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji 
o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego 
administratora.

TAK

48 Wyszukiwanie  zaawansowane,  m.in.  12  kryteriów  z 
dowolnego  przedziału  czasowego  wybranego  przez 
użytkownika,  w  tym  według:  wieku,  płci  pacjenta, 
jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania (1CD 10), 
frazy  opisu  badania,  lekarzy  opisujących,  statusu 
zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych 
zasobów.

TAK

ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM RADIOLOGII (RIS)

1 Ewidencja badań i wyników - elektroniczny odbiór 
zleceń  badań  i  elektroniczne  przesyłanie  ich  do
zleceniodawcy.

TAK

2 Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu 
danych  archiwalnych  dotyczących  zarówno  danych
osobowych  jak  również  danych  z  poszczególnych 

TAK
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badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane 
są wszystkie wyniki badań dla pacjenta.

3 Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością 
zmiany danych pacjenta w zakresie:
- imię i  nazwisko,
-PESEL,  dokument tożsamości,
-data i miejsce urodzenia, płeć,
-adres zamieszkania  /   czasowy  /pobytu,
-ubezpieczyciel
- kod TERYT.

TAK

4 Prezentacja badań w postaci listy roboczej 
zawierającej:
-imię i nazwisko,
-wiek,
-kod i nazwę badania,
-numer zlecenia,
-status zlecenia,
-priorytet zlecenia,
-jednostkę zlecającą,
-jednostkę wykonującą,
-datę wykonania,
-datę zlecenia 

TAK

5 System umożliwia każdemu użytkownikowi 
zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie
wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne 
również po ponownym zalogowaniu się do systemu.

TAK

6 Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej 
kolumny.

TAK

7 System umożliwia każdemu użytkownikowi 
zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie
sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco 
lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po
ponownym zalogowaniu się do systemu.

TAK

8 Możliwość  prezentacji  wg  następujących 
parametrów:
-zakres dat,
-jednostki wykonujące,
-jednostki kierujące,
-rodzaj badania,
-status badania,
-priorytet badania.

TAK

9 Wyszukanie  badania  na  liście  roboczej  po  wpisaniu 
numeru badania lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru 
PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.

TAK

10 Możliwość wydruku listy roboczej.

11 Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem 
następujących danych:

TAK
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- imię i  nazwisko,
-PESEL,  dokument tożsamości,
-data i miejsce urodzenia, płeć,
-adres zamieszkania  /   czasowy  /pobytu,
-ubezpieczyciel
- kod TERYT.

12 Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących 
danych:
-data i rodzaj skierowania,
-lekarz kierujący,
-jednostka kierująca,
-rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 
10,
-płatnik
-tryb przyjęcia

TAK

13 Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, 
system  powinien  automatycznie  uzupełniać  pola:
imię,  nazwisko  informacjami  NN,  datę  i  godzinę 
przyjęcia  pacjenta  oraz  pole  z  numerem  PESEL  – 
liczbami  zero,  z  możliwością  późniejszego  ich 
uaktualnienia.

TAK

14 Administracja słownikami lekarzy i jednostek 
kierujących z poziomu aplikacji:
-dodawanie nowego wpisu do rejestru,
-edycja istniejącego wpisu,
-usunięcie istniejącego wpisu.

TAK

15 Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru 
REGON,  NIP  jednostki  kierującej  i  numeru  prawa
wykonywania  zawodu  dla  lekarza  kierującego. 
Uniemożliwienie  wprowadzania  w  systemie 
duplikatów jednostek i lekarzy kierujących

TAK

16 Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie.TAK

17 Obsługa Księgi Pracowni. TAK

18 Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych. TAK

19 Planowanie wizyt w zakładzie. TAK

20 Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem 
uzasadnienia.

TAK

21 Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością 
modyfikacji cennika badań.

TAK

22 Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie 
badania,  rejestracja badania,  opis,  zużycie 
zasobów,
weryfikacja wyników).

TAK

23 Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników 
badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy 
składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola 

TAK
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tekstowe , pola numeryczne, pola wyboru, listy 
rozwijane,
pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie 
dowolnego pliku związanego z danym badaniem).

24 Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za 
pomocą modułu administracyjnego

TAK

25 Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla 
kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach
jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza 
wynikowego.

TAK

26 Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia 
badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania 
wyniku.

TAK

27 System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku 
przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. 
W przypadku zablokowania wyniku do edycji 
użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy 
zablokował dane badanie.

TAK

28 System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie 
edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, 
który wprowadza wynik.

TAK

29 System umożliwia uprawnionym użytkownikom 
awaryjne zdjęcie blokady badania.

TAK

30 Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu 
wprowadzania wyniku.

TAK

31 Zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z 
użyciem narzędzia typu Olympus DR-1000 lub 
innych, równoważnych narzędzi wspomagania 
dyktowania.

TAK

32 Odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z 
użyciem narzędzi Olympus AS-4000 lub innych,
równoważnych narzędzi wspomagających możliwość 
szybkiego wpisywania opisu.

TAK

33 Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem 
badania, umożliwiające jego odczyt w dowolnym 
czasie.

TAK

34 Możliwość zapisu zużytych zasobów w kontekście 
wykonanego badania.

TAK

35 Możliwość zapisania kliku usług dodatkowych 
wykonanych w ramach badań.

TAK

36 Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie 
wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania 
w zakresie danych osobowych pacjenta i danych 
zlecenia.

TAK

37 Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość 
wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego

TAK
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modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu 
i postaci raportu.

38 Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w 
zakładzie.

TAK

39 Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, 
ambulatoryjnych i innych.

TAK

40 Tworzenie list oczekujących na badania. TAK

41 Możliwość   tworzenia   predefiniowanych   fraz 
opisowych   ogólnodostępnych   lub   ograniczonych 
do pojedynczego użytkownika / autora.

TAK

42 Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia 
materiałów, klisz.

TAK

43 Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów 
wykonywanych  badań  wg  kryteriów:  pracowni,
rozpoznań,  jednostek  zlecających,  pacjentów 
ambulatoryjnych  i  szpitalnych;  raporty  o  liczbie, 
rodzaju  wykonanych  badań;  raporty  własne 
użytkownika:  system  umożliwia  predefmiowanie 
kryteriów tworzenia raportów.

TAK

44 Udostępnianie danych wyłącznie osobom 
uprawnionym przez rozbudowany system praw 
dostępu.

TAK

45 Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.TAK

46 Integracja z systemem informacji szpitalnej, archiwum 
radiologii, laboratorium, patologii nowotworów, przy
wykorzystaniu standardu komunikacji medycznej HL7.

TAK

47 Raport zdublowanych pacjentów. TAK

48 Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z 
poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji 
w systemie.

TAK

49 Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z 
badaniem zarchiwizowanym w PACS.

TAK

50 Funkcja łączenia badań musi umożliwiać 
wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w 
postaci diagnostycznej (m.in. celem dostępu do 
nagłówka DICOM)

TAK

51 Dostęp do funkcji łączenia badań tylko dla uprawnionych 
użytkowników.

TAK

52 Możliwość skanowania skierowań oraz innych 
dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla 
danego badania z możliwością ich przeglądania.

TAK

53 Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik 
odebrał.

TAK

54 Narzędzie do raportowania błędów w systemie, TAK
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umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji 
o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego 
administratora.

55 Wyszukiwanie  zaawansowane,  m.in.  12  kryteriów  z 
dowolnego  przedziału  czasowego  wybranego  przez 
użytkownika,  w  tym  według:  wieku,  płci  pacjenta, 
jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania (1CD 10), 
frazy  opisu  badania,  lekarzy  opisujących,  statusu 
zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych 
zasobów.

TAK

56 Możliwość definiowania grafików dla 
urządzeń/personelu.

TAK

57 Możliwość definiowania grafików dla urządzeń / 
personelu

TAK

58 Możliwość  wprowadzania czasowych blokad na 
grafikach (np.  serwis urządzenia  lub nieobecność
pracownika).

TAK

59 Możliwość podglądu zajętości wybranego grafika TAK

60 Możliwość przemieszczania badań w ramach grafika 
za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia (drag-and-
drop).

TAK

61 Możliwość przeglądania grafika w widoku 
dziennym / tygodniowym / miesięcznym lub w 
zakresie czasowym określonym przez użytkownika

TAK

62 Możliwość szybkiego planowania zlecanych badań za 
pomocą listy podpowiedzi, prezentowanej w trakcie
zlecania badania i zawierającej proponowane, dostępne 
terminy.

TAK

63 Możliwość określania, które usługi wymagają 
planowania.

TAK

64 Możliwość określania typowych czasów trwania usług 
na potrzeby planowania badań

TAK

65 Dedykowane formularze wynikowe dla:
– radiologii,
– endoskopii,
– kardiologii,
– USG

TAK

66 Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie 
wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek.

TAK

67 Możliwość pobrania wyniku badania obrazowego w 
formacie DICOM bezpośrednio na stację roboczą z
zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym:
-eFilm,
-Osiris,
lub innym równoważnym programem 

TAK
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diagnostycznym

68 Wybór badania do opisu automatycznie otwiera 
obrazy w formacie DICOM 3    na stacji roboczej z
zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym:
-eFilm,
-Osiris,
lub innym równoważnym programem 
diagnostycznym

TAK

69 Możliwość nagrywania wyników badań z poziomu listy 
roboczej na płytach CD/DVD.

TAK

70 Zapewnienie zintegrowanego podejścia dla całej 
jednostki - dostarczanie radiologom i lekarzom 
obrazów
medycznych w jakości diagnostycznej i referencyjnej. 
Wyniki obrazowe dostępne są również w R1S.

TAK

71 Możliwość definiowania usług oraz zarządzania 
cennikiem badań.

TAK

72 Generowanie i wykonywanie standardowych 
raportów, wykazów, podsumowań (ilości 
wykonanych badań w
miesiącu z rozbiciem na kierującego, procedurę 
wykonaną).

TAK

73 Możliwość generowania następujących raportów:
- Księga pracowni,
- Liczba badań wg jednostek chorobowych,
- Liczba badań wg jednostek kierujących,
- Liczba badań wg oddziałów NFZ,
- Liczba badań wg lekarzy kierujących,
- Liczba badań wg lekarzy opisujących,
- Raport niepełnych danych,
- Lista badań wykonanych na urządzeniach 
diagnostycznych,
- wykaz pacjentów bez podanego NFZ.

TAK

CD EXPORT

1 Rozszerzenie funkcji RIS. TAK

2 Zapis na płycie CD / DVD wybranych badań w 
zakresie:
- danych pacjenta,
- danych zlecenia,
-opisu,
- wyniku obrazowego w jakości referencyjnej i 
diagnostycznej wraz z programem do ich 
przeglądania,
- plik DICOMDIR.

TAK

3 Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie 
zapisane badanie.

TAK

4 Możliwość anonimizowania zapisywanego na płycie 
badania.

TAK
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5 Możliwość podziału dużego badania na kilka płyt. TAK

6 Możliwość wyboru kilku badań związanych z jednym 
skierowaniem z listy roboczej i zapisania wyniku na
płycie CD/DVD.

TAK

7 Możliwość  wyświetlenia  listy  zleconych  płyt  do 
nagrania  na  wszystkich  zdefiniowanych  stacjach
nagrywających  w  systemie.  Przy  każdej  pozycji  na 
liście znajduje się nr badania, nazwisko pacjenta oraz
nazwa stacji nagrywającej.

TAK

8 Możliwość usunięcia z kolejki zadania nagrania płyty TAK

9 Obsługa duplikatorów min. Rimage, Primera. TAK

10 Oprogramowanie komunikuje się z użytkownikiem w 
języku polskim.

TAK

11 Oprogramowanie prezentuje listę zadań do 
wykonania przez duplikator oraz możliwość ich 
filtrowania.

TAK

12 Na liście zadań prezentowane są pola przynajmniej:
-unikalny numer zadania,
-nazwa zadania,
typ zadania,
status zadania,
postęp wykonania zadania.

TAK

13 Oprogramowanie pozwala na zarządzanie kolejką 
zadań do nagrania  w zakresie: 
-zmiana priorytetu zadania,
-wstrzymanie zadania,
-anulowanie zadania,
-wznowienie zadnia,
-usunięcie zadania

TAK

14 Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i 
prezentację historii wykonanych zadań.

TAK

15 Oprogramowanie umożliwia weryfikację poprawności 
nagranych płyt

TAK

16 Oprogramowanie umożliwia wykonanie nadruku na 
płytach.

TAK

17 Oprogramowanie umożliwia przełączanie typu nośnika, 
na którym nagrywane są płyty.

TAK

18 Oprogramowanie umożliwia jednoczesne 
przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 
nagrywarkach)

TAK

19 Program działa poprawnie na komputerze PC o 
parametrach: 
- Procesor : klasy Pentium 4
- RAM : 1 GB
- HDD: 3x80 GB: 
- Napęd optyczny: DVD±RW l GB

TAK
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- Karta: sieciowa:1 GB
- Złącze USB : 2.0
- System operacyjny: Windows XP Professional
- Monitor 19" LCD

ARCHIWUM BADA Ń OBRAZOWYCH (PACS)

1 Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie 
DICOM 3.0 będących na wyposażeniu zakładu 
diagnostyki obrazowej i zapisania cyfrowych wyników 
obrazowych w centralnym archiwum.

TAK

2 Automatyczny  proces  zarządzania  starzeniem  się 
danych  w  pamięci  masowej.  System  w  sposób
automatyczny przenosi najstarsze badania na wybrany 
nośnik  (Jukebox,  urządzenie  typu  NAS  -  macierz
RAID, DVD/LTO).

TAK

3 System archiwizuje zarówno wyniki obrazowe w 
jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich
odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie 
JPG).Proces starzenia oddzielnie zarządza 
archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) 
oraz referencyjnych (JPG).

TAK

4 Serwer archiwum wyposażony jest w dyski 
skonfigurowane w technologii RAID.

TAK

5 Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów 
referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy
odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego 
badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD.

TAK

6 System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze 
wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia 
referencyjne. 

TAK

7 System archiwizuje badania obrazowe w archiwum 
on-line, którego pojemność może być rozszerzana.

TAK

8 System    daje    możliwość    współpracy    z 
następującymi    urządzeniami    archiwizującymi 
dane:
Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID - 
urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego 
rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu 
NAS.
Archiwizacja off-line:
-Duplikator - robot automatycznie zapisujący 
najstarsze badania na płytach DVD oraz wykonujący 
nadruk na płycie.
- Napęd taśmowy - LTO
-Autoloader, biblioteka taśmowa

TAK

9 System gwarantuje archiwizację badań na trwałe 
nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 
lat).

TAK

10 System gwarantuje identyfikowalność nośników off- TAK
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line i przechowuje identyfikatory tych nośników w
połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach.

11 System automatycznie archiwizuje wyniki obrazowe 
na nośnikach trwałych. System daje możliwość pełnej
parametryzacji czasu, po którym badania są 
zapisywane na nośniku. Parametry te są oddzielnie 
definiowane
dla obrazów diagnostycznych i referencyjnych.

TAK

12 Możliwość  składowania sekwencji ruchomych 
(filmów, np.  z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń
diagnostycznych niepracujących w standardzie 
DICOM.

TAK

13 Integracja z modułem zarządzania zakładem 
diagnostyki (RIS).

TAK

14 Zaimplementowany mechanizm autoroutingu. System 
umożliwia zdefiniowanie reguł, według których
badania obrazowe są automatycznie przesyłane do 
skonfigurowanych aplikacji DICOM.

TAK

15 Zaimplementowany mechanizm prefetchingu. System 
umożliwia zdefiniowanie reguł, według których
historyczne badania pacjenta, o treści powiązanej z 
bieżącym badaniem, są automatycznie przesyłane do
stacji diagnostycznej.

TAK

ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADA Ń 
OBRAZOWYCH PACS

1 Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku 
polskim.

TAK

2 Aplikacja dostępna z każdego miejsca w szpitalu poprzez 
przeglądarkę WWW.

TAK

3 Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony loginem i 
hasłem.

TAK

4 Możliwość zarządzania użytkownikami i ich 
uprawnieniami.

TAK

5 Możliwość zarządzania siecią PACS oraz 
monitorowanie bieżących zdarzeń.

TAK

6 Aplikacja graficznie przedstawia przepływ danych 
pomiędzy urządzeniami DICOM a serwerem PACS.

TAK

7 Możliwość wybrania z listy ikony reprezentującej typ 
urządzenia DICOM.

TAK

8 Możliwość sprawdzenia aktualnego stanu połączenia 
serwera PACS z urządzeniem za pomocą polecenia 
PING i C-ECHO.

TAK

9 Dostęp do konfiguracji węzła po jednym kliknięciu 
myszy w jego reprezentację graficzną.

TAK

10 Narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia całej sieci 
PACS w zakresie komunikacji pomiędzy wszystkimi 

TAK 
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jej elementami. Aplikacja informuje administratora, 
które węzły dicomowe są niedostępne.

11 Status połączenia serwera z urządzeniem DICOM jest 
prezentowany w formie graficznej.

TAK

12 Możliwość konfiguracji automatycznego przesyłania 
(autorouting) obiektów DICOM do wskazanych stacji 
w zależności od charakterystycznych cech badania 
m.in. typ wykonanego badania, urządzenia na którym 
zostało wykonane badanie.

TAK

13 Możliwość definiowania przedziałów czasu w których 
badania są przesyłane do stacji.

TAK

14 Możliwość konfiguracji list roboczych ( MWL) dla 
poszczególnych urządzeń.

TAK

15 Możliwość konfiguracji selekcji zleceń trafiających 
na listę roboczą urządzenia  min. w zakresie:
-wykonywanej usługi,
- typu usługi,
- jednostki wykonującej,
- zaplanowanej daty wykonania badania,
-statusu badania

TAK

16 Podgląd bieżącej listy zleceń udostępnianej dla danego 
urządzenia DICOM.

TAK

17 Dostęp do dzienników logów. Komunikacja z każdym 
węzłem w oddzielnym dzienniku.

TAK

18 Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie 
pacjenta/badania, serii i obrazka.

TAK

19 Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do 
wybranych urządzeń DICOM.

TAK

20 Możliwość wyszukiwania badań na urządzeniach 
DICOM podłączonych do PACS wraz z możliwością 
pobrania ich do PACS lub przesłania do innych 
urządzeń DICOM podłączonych do PACS.

TAK

21 Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów 
w formacie JPG.

TAK

22 Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w 
postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR 
(wg standardu DICOM).

TAK

23 Możliwość wyświetlenia treści raportu strukturalnego 
(DICOM SR).

TAK

24 Możliwość wydruku raportu strukturalnego (DICOM 
SR) na domyślnej drukarce.

TAK

25 Możliwość nagrania płyty CD/DYD z wybranymi 
badaniami na nagrywarce umieszczonej w serwerze 
PACS. Płyta zawiera strukturę DICOMDIR.

TAK

26 Możliwość  zmiany danych pacjenta i badania TAK

…………………………………………………………………………………………………………
Przetarg nieograniczony- dostawa aparatu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędną informatyzacją 

Zakładu Diagnostyki Radiologicznej
SZNSPZOZ.N-ZP-372-48/11

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



znajdującego  się  w archiwum  DICOM w zakresie:
- imię, nazwisko pacjenta,
- data urodzenia pacjenta,
-płeć pacjenta,
-numer badania,
-opis badania.

27 Możliwość przenoszenia badań pomiędzy pacjentami. TAK

28 Możliwość przenoszenia serii obrazów lub 
pojedynczych obrazów pomiędzy badaniami w 
przypadku błędu technika.

TAK

29 Śledzenie dokonanych zmian danych pacjenta   i 
badania w bazie danych oraz    możliwość wycofania 
dokonanych zmian.

TAK

30 Możliwość odtwarzania badań z nośników off-line. TAK

31 Możliwość podglądu historii zmian danych pacjenta 
prezentując poprzednie wersje jedna pod drugą z 
wyróżnieniem tych elementów które uległy zmianie.

TAK

32 Możliwość podglądu historii zmian danych badania. TAK

33 Możliwość podglądu obrazów DICOM w zewnętrznej 
przeglądarce obrazów diagnostycznych.

TAK

34 Możliwość porównania zgodności danych pacjenta i 
badania pomiędzy bazą danych a nagłówkami plików 
DICOM.

TAK

35 Możliwość usunięcia wybranego badania z archiwum 
PACS.

TAK

36 Możliwość konfiguracji serwera DICOM  w zakresie 
zmian:
-AE Title,
-numer portu nasłuchu,
-poziomu logowania zdarzeń,
-ilości połączeń do serwera,
-Storage Commitment,
-parametrów komunikacji HL7 z RIS

TAK

37 Podgląd stanu i kontroli usług serwera PACS. TAK

38 Podgląd wykorzystania licencji w dostępie do serwera 
PACS.

TAK

39 Podgląd poziomu zajętości miejsca w archiwum krótko i 
długo terminowym.

TAK

40 Dystrybucja Badań Obrazowych TAK

41 Dystrybucja badań obrazowych poprzez przeglądarkę 
WWW dla celów teleradiologicznych

TAK

42 Możliwość   dostępu   do   archiwum  wyników 
obrazowych  PACS   spoza   zakładu 
diagnostycznego   z wykorzystaniem standardowej 
przeglądarki internetowej, min: MS Internet Explorer, 

TAK
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Mozilla, Netscape, FireFox.
System prezentuje dane pacjenta, opis oraz miniaturkę 
obrazu (thumbnails) z możliwością podglądu obrazu
w jakości referencyjnej.

43
Moduł  dla  celów  szybkiego  dostępu  do  obrazów 
archiwalnych generuje kopię obrazu diagnostycznego
DICOM  w  formacje  JGP  w  jakości  referencyjnej, 
archiwizuje  w  systemie  PACS  i  wykorzystuje  w 
procesie dystrybucji obrazów poza zakładem radiologii. 
W  przypadku  wyniku  serii  obrazów  DICOM  (np. 
tomografia)  moduł generuje odrębny JPG dla każdego 
obrazu  serii,  a  następnie  umożliwia  jego  płynne 
odtworzenie w jakości referencyjnej.

TAK

44 Możliwość przeglądania badań pacjenta wg różnych 
kryteriów:
- danych pacjenta (nazwisko, imię, płeć, wiek, 
PESEL, numer pacjenta),
- danych badania (data wykonania, jednostka 
kierująca, lekarz kierujący, typ badania, usługa, lekarz
opisujący, wiek pacjenta, płeć, status zlecenia, numer 
badania)

TAK

45 Dostęp do wyników obrazowych bezpośrednio z 
tego modułu i przeglądanie cyfrowych obrazów z 
możliwością realizacji następujących funkcji:
-powiększyć i pomniejszyć,
- dopasować pionowo i poziomo,
-obrócić,
-pokazać w oryginalnym rozmiarze,
-uzyskać jego lustrzane odbicie,
-obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien 
przeglądowych , (leveling) dedykowanych dla tomografii,
angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe 
(system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 
12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów 
w celu uwypuklenia wybranych tkanek).

TAK

46 Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej 
wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM 
poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez 
WWW zapewniająca:
- Wyświetlanie miniaturek obrazów.
-Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę 
obrazu ( 1x1, 2x1, 1x2, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x8, 
8x4).
-Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie,
-Możliwość otwarcia kilku serii badań,
-Pomiar odległości,
-Pomiar kąta,
-Powiększenie obrazu,
-Zmiana kontrastu obrazu,
-Zmiana jasności obrazu,
-Pomiar pola,

TAK
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-Przewijanie,
-Przesuwanie,
- Obracanie,
- Odwracanie,
-Lupa,
-Odtwarzanie serii,
-Podgląd nagłówka DICOM,
-Eksport obrazów do formatów: AVI, BMP, DCM, JPG, 
PNG, TIFF.

47 Prezentacja przebieg EKG dla badań 
angiograficznych na podstawie danych zawartych 
nagłówku DICOM

TAK

48 Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie 
wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji.

TAK

49 Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od 
systemu operacyjnego min Windows/Limix/MAC 
OS.

TAK

50 Wybrany obraz w jakości diagnostycznej można albo 
uruchomić w zewnętrznym programie 
diagnostycznym (min. obsługa 2 programów 
diagnostycznych, np. eFilm, Osiris lub równoważne) 
albo przesłać na inną zdefiniowaną stację 
diagnostyczną (szablony routingu).

TAK

51 System umożliwia pełną integrację z 
oprogramowaniem diagnostycznym eFilm, Osiris, 
tzn. istnieje możliwość automatycznego 
uruchomienia programu diagnostycznego z poziomu 
Systemu wraz z obrazem w jakości diagnostycznej.

TAK

52 Udostępnianie obrazów diagnostycznych i 
referencyjnych zgodnie z wymogami ACR - 
American College of Radiology.

TAK

53 Możliwość dostępu do obrazów na terenie całego 
szpitala ze zwykłych (biurowych) komputerów PC.

TAK

54 Możliwość dostępu do danych spoza terenu szpitala z 
zapewnieniem poufności danych.

TAK

55 Dostęp do obrazów limitowany jest przez system 
uprawnień (użytkowników).

TAK

56 System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze 
wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia 
referencyjne.

TAK

ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH 
VIDEO

1 Możliwość podłączenia do urządzeń medycznych, 
które nie są zgodne z protokołem DICOM, ale są
wyposażone w wyjście VIDEO.

TAK

2 Moduł archiwizacji umożliwia przechwycenie obrazu 
video na stacjach akwizycyjnych,o konfiguracji

TAK
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spełniającej następujące minimalne wymagania:
Procesor: dwurdzeniowy 2.0GHz,
Pamięć: l GB
Dysk twardy: 80GB,
-Monitor: 1024x768.

3 Rejestracja    obrazów    medycznych   poprzez 
bezpośrednie    podłączenie    urządzeń 
diagnostycznych posiadających wyjście S-VIDEO 
(tor wizyjny). Obraz wykonywanego badania jest 
widoczny w programie.

TAK

4 Zapisywanie    obrazów   wybranych   badań   w 
formacie    BMP    i   JPG,    kompresja   obrazu 
video i zapisywanie w formacie DV, DivX/MPG4

TAK

5 Możliwość oznaczenia video logiem szpitala. TAK

6 Współpraca z innymi systemami informatycznymi w 
standardzie HL7.

TAK

7 Integracja z systemem rejestracji systemu szpitalnego 
poprzez moduł List Roboczych. Informacje o
badaniach zarejestrowanych dla pacjentów są 
automatycznie przesyłana do programu.  

TAK

8 Integracja z systemem rejestracji systemu szpitalnego 
poprzez moduł List Roboczych.  Informacje o
badaniach zarejestrowanych dla pacjentów są 
automatycznie przesyłana do programu.

TAK

9 Dokumentacja badania pacjenta na standardowej 
płycie CD-R lub DVD-R lub innym nośniku np. 
pendriyę.

TAK

10 Odczytanie dokumentacji badania zapisanego na 
płycie CD-R poprzez komputery klasy PC z 
wykorzystaniem standardowego oprogramowania 
multimedialnego (przeglądarek internetowych np. 
Microsoft Internet Explorer, czy odtwarzaczy 
multimedialnych np.: Windows Media Player).

TAK

11 Archiwizacja badania pacjenta w zakresie opisu 
całego badania lub jego elementów jak również jego
wyników obrazowych (obrazy statyczne oraz sekwencje 
video).

TAK

12 Możliwość identyfikacji lekarza wykonującego badanie. TAK

13 Tworzenie raportów z badania w oparciu o 
predefiniowane w systemie frazy (bloki tekstowe).

TAK

14 Możliwość definiowania własnych fraz opisowych. TAK

15 Wydruk wyników badania wraz z wykonanymi 
zdjęciami.

TAK

16 Sterowanie oprogramowaniem za pomocą 
przycisków nożnych uruchamiających funkcje: 
rozpoczęcie - zakończenie zapisu video, zapisanie 

TAK
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pojedynczego zdjęcia badania.   

17 Możliwość zapisania wyniku badania w formacie PDF.TAK

18 Możliwość rejestracji głosu osoby wykonującej 
badania podczas zgrywania sekwencji video.

TAK

19 Integracja z RIS polegająca na pobieraniu listy 
zleconych badań oraz odesłaniu wyniku badania 
(opis oraz obraz video) do systemu zewnętrznego. W 
efekcie w rekordzie medycznym systemu szpitalnego 
można zobaczyć wynik opisowy oraz obraz video 
związany z danym badaniem.

TAK

ARCHIWUM DYDAKTYCZNE

1 Dostęp do modułu z każdego komputera w sieci 
szpitalnej, bez konieczności instalowania 
dodatkowego oprogramowania.

TAK

2 Specjalne konto edukacyjne umożliwiające 
przeglądanie wyników badań bez możliwości 
jakiejkolwiek edycji danych - tylko do odczytu.

TAK

3 Konto edukacyjne z dostępem tylko do 
zanonimiowanych wyników badań.

TAK

4 Dostęp do zanonimizowanych obrazów w jakości 
diagnostycznej w dostępnej aplikacji DiconWewer.

TAK

5 Dostęp do badań spoza diagnostyki obrazowej - np. z 
laboratorium (pod warunkiem że są zarchiwizowane 
w systemie produkcyjnym).

TAK

6 Dla lekarza opisującego (opiekuna) w systemie 
produkcyjnym możliwość oznaczania badań 
dostępnych dla studentów podczas wprowadzania 
wyniku badania.

TAK

7 Wprowadzanie dodatkowych informacji 
dydaktycznych przy badaniach radiologicznych 
przez lekarza opisującego (opiekuna).

TAK

8 Prezentacja badań w postaci listy roboczej 
zawierającej: 
- wiek pacjenta,
-kod i nazwę badania,
- numer zlecenia,
- status zlecenia,
-priorytet zlecenia,
-jednostkę wykonującą,
- datę wykonania,
-datę zlecenia.

TAK

9 System umożliwia każdemu użytkownikowi 
zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie 
wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne 
również po ponownym zalogowaniu się do systemu.

TAK
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10 Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej 
kolumny.

TAK

11 System umożliwia każdemu użytkownikowi 
zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie 
sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco 
lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po 
ponownym zalogowaniu się do systemu.

TAK

12 Możliwość prezentacji listy roboczej wg 
następujących parametrów:
-zakres dat,
-rodzaj badania,
-status badania
-priorytet badania,
-jednostki wykonujące.

TAK

13
Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu 
numeru badania lub identyfikatora pacjenta.

TAK

14 Możliwość dostępu do wcześniejszych badań pacjenta 
podczas przeglądania wyniku badania.

TAK

15 Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.TAK

16 Narzędzie do raportowania błędów w systemie, 
umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji 
o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego 
administratora.

TAK

17 Wyszukiwanie  zaawansowane,  m.in.  8  kryteriów  z 
dowolnego  przedziału  czasowego  wybranego  przez 
użytkownika,  w  tym  według:  wieku,  płci  pacjenta, 
diagnozy ze skierowania (1CD 10), frazy opisu badania, 
lekarzy  opisujących,  statusu  zlecenia,  nazwy  usługi, 
typu usługi.

TAK

18 Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie 
wprowadzania wyniku bez konieczności jego 
zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i 
danych zlecenia.

TAK

19 Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie 
wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek.

TAK

20 Zapewnienie zintegrowanego podejścia dla całej 
jednostki - dostarczanie radiologom i lekarzom 
obrazów medycznych w jakości diagnostycznej i 
referencyjnej. Wyniki obrazowe dostępne są również w 
RIS.

TAK

21 Możliwość  dostępu  do  archiwum  wyników 
obrazowych PACS  spoza  zakładu  diagnostycznego 
z wykorzystaniem standardowej przeglądarki 
internetowej, min: MS Internet Expłorer, Mozilla, 
Netscape, FireFox.
System prezentuje dane pacjenta, opis oraz 
miniaturkę obrazu (thumbnails) z możliwością 

TAK
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podglądu obrazu w jakości referencyjnej.

22 Możliwość przeglądania badań pacjenta wg różnych 
kryteriów:
- danych pacjenta (płeć, wiek, numer pacjenta),
- danych badania (data wykonania, typ badania, 
usługa, lekarz opisujący, wiek pacjenta, płeć, status 
zlecenia, numer badania).

TAK

23 Każdy obraz uruchomiony przez przeglądarkę WWW w 
jakości referencyjnej można:
- powiększyć i pomniejszyć,
- dopasować pionowo i poziomo,
- obrócić,
- pokazać w oryginalnym rozmiarze,
- uzyskać jego lustrzane odbicie,
- obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien 
przeglądowych (leveling) dedykowanych dla tomografii,
angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe 
(system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 
12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 
Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek).

TAK

24 Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej 
wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM 
poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez 
WWW zapewniająca:
- Wyświetlanie miniaturek obrazów.
-Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę 
obrazu ( 1x1, 2x1, 1x2, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x8, 
8x4).
-Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie,
-Możliwość otwarcia kilku serii badań,
-Pomiar odległości,
-Pomiar kąta,
-Powiększenie obrazu,
-Zmiana kontrastu obrazu,
-Zmiana jasności obrazu,
-Pomiar pola,
-Przewijanie,
-Przesuwanie,
- Obracanie,
- Odwracanie,
-Lupa,
-Odtwarzanie serii,
-Podgląd nagłówka DICOM,
-Eksport obrazów do formatów: AVI, BMP, DCM, JPG, 
PNG, TIFF

TAK

25 Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie 
wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji.

TAK

26 Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od 
systemu operacyjnego min Windows/Linux/MAC 
OS.

TAK
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27 Udostępnianie obrazów diagnostycznych i 
referencyjnych zgodnie z wymogami ACR - American 
College of Radiology.

TAK

28 Możliwość dostępu do obrazów na terenie całego 
szpitala ze zwykłych (biurowych) komputerów PC.

TAK

29 Możliwość dostępu do danych spoza terenu szpitala z 
zapewnieniem poufności danych

TAK

30 Dostęp do obrazów limitowany jest przez system 
uprawnień (użytkowników).

TAK

31 System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze 
wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia 
referencyjne.

TAK

ZLECANIE  BADAŃ TELERADIOLOGICZNYCH

1 Moduł instalowany na minimum oddzielnym 
komputerze klasy PC z systemem Windows XP, 
posiadającym dostęp do Internetu.

TAK

2 Zlecania konsultacji badań do wskazanej jednostki 
konsultującej.

TAK

3 Wyposażony w lokalne archiwum PACS w którym 
gromadzone są badania do przesłania.

TAK

4 Lokalne  archiwum nie  wymagające  dodatkowej 
konfiguracji,  a w szczególności brak konieczności
deklarowania w archiwum węzłów dicomowych, 
przesyłających badania do stacji zlecającej

TAK

5 Wyświetlanie podglądu obrazów znajdujących się w 
lokalnym archiwum PACS.

TAK

6 Automatyczne oczyszczenie archiwum przy niedoborze 
miejsca na HDD.

TAK

7 Możliwość kontroli dostępu do aplikacji poprzez moduł 
logowania.

TAK

8 Wyświetlanie listy wysłanych zleceń z możliwą jej 
kategoryzacji zgodnie z różnymi kryteriami.

TAK

9 Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum oraz 
zewnętrznych archiwach PACS.

TAK

10 Przeszukiwanie lokalnego archiwum PACS wg różnych 
kryteriów (m. in. imię, nazwisko, numer badania, typ 
badania, data wykonania badania)

TAK

11 Przeszukiwanie archiwum zleceń wg różnych 
kryteriów (m. in. imię, nazwisko, pacjenta, PESEL, 
numer badania, jednostka do, której wysłano zlecenie, 
osoba zlecająca).

TAK

12 Przeglądanie i pobieranie badań z zewnętrznych urządzeń 
DICOM.

TAK
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13 Wysyłanie zleceń dla badań z:
– lokalnego archiwum PACS,
– lokalnego dysku lub napędu,
– zdalnego urządzenia DICOM (Query/Retrieve)

TAK

14 Edycja słownika osób zlecających badania. TAK

15 Wybranie priorytetów wg których zlecenia będą 
wysyłane.

TAK

16 Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych 
dostępnych w nagłówku DICOM.

TAK

17 Ponowne przesyłanie badania po zerwaniu połączenia 
internetowego.

TAK

18 Zapewnienie przeglądania lokalnej bazy zleceń i 
wyników przy braku połączenia internetowego z 
centralnym systemem.

TAK

19 Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych 
dzięki asymetrycznemu szyfrowaniu.

TAK

20 Zapewnienie pełnego raportowanie ewentualnych 
błędów wraz z opisem oraz możliwymi metodami
naprawienia problemu (np. błąd połączenia 
sieciowego)

TAK

21 Zapewnienie szybkiej transmisji danych dzięki 
kompresji bezstratnej plików DICOM przed 
wysłaniem.

TAK

22 Bezzwłoczne pobranie opisu badania wprowadzonego 
przez lekarza konsultującego

TAK

23 Możliwość wydruku opisu na drukarce oraz jego 
zapis do pliku w formacie PDF.

TAK

24 Dostosowanie wyglądu wydruku wyniku do potrzeb 
jednostki zlecającej.
Administracja lokalnym archiwum PACS.

TAK

25 Bezzwłoczne powiadomienie o pojawieniu się 
nowego opisu.

TAK

26 Zarządzanie przechowywanymi zleceniami. TAK

27 Możliwość włączenia anonimizacji zarówno danych 
zlecenia jaki i obrazów DICOM.

TAK

28 Możliwość zlecania konsultacji do różnych jednostek 
konsultacyjnych.

TAK

29 Możliwość sprawdzenia ceny konsultacji dla różnych 
typów badań.

TAK

30 Możliwość załączania do wysyłanego zlecenia 
plików nie będących w standardzie DICOM:
-JPEG,
-ZIP,
-RAR,
PDF,

TAK
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-RTF,
-DOC.

31 Możliwość śledzenia postępu wysyłania badania w czasie 
rzeczywistym.

TAK

32 Możliwość wysłania do konsultacji całego badania lub 
tylko jego części .

TAK

33 Oznaczanie kluczowych obrazów przed wysłaniem 
badania do konsultacji.

TAK

OPIS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH DLA 
SYSTEMU MEDYCZNEGO

Standardowy

1 Gwarancja na oprogramowanie aplikacyjne Dostawcy. TAK

2 Aktualizacja produktu w zakresie niezbędnym do 
naprawy błędów gwarancyjnych.

TAK

3 Modyfikacje produktu uwzględniające zmieniające 
się przepisy ogólne, rozporządzenia, ustawy, 
obowiązujące wykładnie prawne lub wskazówki 
jednostek nadrzędnych.

TAK

4 Zgłaszanie błędów przez system serwisowy  Bugzilla lub 
równoważny

Tak

6 Ilość osób upoważnionych do zgłaszania błędów. 2

7 Możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji 
produktu, które będą uwzględniane.

TAK

8 Doradztwo w zakresie rozbudowy systemu o kolejne 
moduły.

TAK

9 Gotowość przyjmowania i rozpatrywania 
indywidualnych żądań zmian (tj. modyfikacji 
płatnych) produktu.

TAK

10 Zgłaszanie błędów telefonicznie. TAK

11 Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi produktu. TAK  

12 Instalacja nowych wersji produktu. TAK 

13 Dostęp do dedykowanego stanowiska pomocy HelpDesk. 8/5
(dni robocze, pn- pt, 8:00-16:00)

14 Gwarantowany czas reakcji na błędy krytyczne, czyli: a) 
niedziałająca usługa, b) zagrożenie utraty danych 
związane z błędami bazy danych, c) błąd systemu 
uniemożliwiający pracę lub blokujący wszystkie 
funkcjonalności systemu

4 godziny

15 Gwarantowany czas reakcji na usterki. Następny dzień roboczy

16 Gwarantowany czas naprawy błędów krytycznych. Następny dzień roboczy

17 Gwarantowany czas naprawy usterki. 20 dni roboczych

18 Pakiet godzin miesięcznie na dodatkowe usługi 
serwisowe, bez możliwości przenoszenia 
niewykorzystanych godzin na kolejne miesiące, w tym:

5
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19 Możliwość  uczestnictwa  w  szkoleniach  in-company 
organizowanych w siedzibie Dostawcy.

TAK

20 Aktualizacja  motoru  bazy  danych  (pod  warunkiem 
wykupienia przez Klienta wsparcia producenta

TAK

21 Aktualizacja narzędzi administratora TAK

22 Konsultacje  z  zakresu  mechanizmów bezpieczeństwa 
(kopie  bezpieczeństwa,  odzyskiwanie  danych  z  kopii 
zapasowych).

TAK

23 Asysta przy rozliczeniach z NFZ TAK

24 Konsultacje w zakresie tworzenia nowych raportów. TAK

25 Konsultacje w zakresie optymalnego wykorzystania oraz 
dostosowania  produktu  do  potrzeb  Klienta  oraz 
wszelkich zmian definiowalnych elementów produktu. 
Konsultacje obejmują wszystkie moduły.

TAK

26 Pomoc  w  przygotowaniu  danych  przekazywanych 
przez  Zamawiającego  do  jednostek  nadrzędnych  i 
współpracujących  (np.  do  Narodowego  Funduszu 
Zdrowia, Wydziału Zdrowia  odpowiedniego Urzędu, 
banków  itp.)  w  formie  elektronicznej  (np.  CD, 
łącza telekomunikacyjne, itp)

TAK

Minimalne wymagania dla serwera

Lp Element 
składowy 
dostawy

Ilość i cechy techniczne Parametr 
wymagany

Parametr 
oferowany

1 Obudowa -Obudowa typu Tower, dająca możliwość 
konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U.

TAK

2 Procesor - Zainstalowany jeden  procesor   czterordzeniowy, 
w   architekturze   x86, osiągający w testach 
wydajności SPECint_base2006  min. 25,7 pkt. 
-   wymagana   obecność   certyfikatu 
potwierdzającego   osiągnięty  wynik  na stronie: 
www.spec.org  ( wydruk załączony do oferty ) lub 
dołączenie kompletnego protokołu z testów SPEC 
oferowanego modelu serwera potwierdzonego 
przez producenta.

TAK

3 Płyta główna -  dwuprocesorowa, umożliwiająca instalację 
procesorów 4 i 6 rdzeniowych, 
- minimum 18 gniazd pamięci RAM 
- minimum 7 slotów PCIe Gen2, w tym minimum 4 
muszą umożliwiać pracę kart z prędkością x8, 
możliwość obsadzania w min. 2 słotach kart PCIe 
x16 
- minimum 10 portów USB (w tym min 3 z przodu, 
min 4 z tyłu, min 3 wewnątrz obudowy), port VGA 
z tyłu, 2 porty RS-232 w tym jeden dostępny 

TAK
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zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera 
zdalnego zarządzania,

4 Pamięć RAM - nie mniej niż 12 GB RAM typu registred DDR3-
1333 z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje 
scrubbing i SDDC, opcja aktywnej rezerwy i 
zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone w trybie 
maksymalnej wydajności, 
- możliwość rozbudowy do minimum 192 GB 
DDR3

TAK

5 HDD -Zainstalowane  3   szt.  dysków twardych  6Gb/s 
typu  SAS  hot-plug,  nie mniejszych niż 300GB 15 
krpm 3,5" każdy, 
- Zainstalowane 3 szt. dysków twardych 6Gb/s 
typu NL-SAS hot-plug, nie mniejszych niż 1TB 7,2 
krpm 3,5" każdy,
-  możliwość instalacji min. 8 szt. Dysków 3,5

TAK

6 Kontrolery - kontroler dysków typu SAS 6Gb/s minimum 8 
portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60  z 
pamięcią cache  512MB  i podtrzymaniem 
bateryjnym pamięci cache 
- kontroler SATA, minimum 2 porty

TAK

7 Inne napędy i 
moduły

-napęd DVD wewnętrzny 
-napęd min. LTO-3 
-3 tasiemki LTO-3 RW 2
- tasiemki LTO-3 WORM 
- tasiemka LTO czyszcząca

TAK

8 Karta graficzna Zintegrowana w jednym module z kontrolerem 
zdalnego zarządzania, pamięć
własna 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min. 
1600 x 1200

TAK

9 Karty sieciowe -2 interfejsy na płycie  głównej  typu Ethernet 
10/100/1000  (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-
boot i  iSCSl-boot,
-l interfejs Ethernet 10/100 RJ45 wyłącznie dla 
komunikacji ze sprzętowym kontrolerem zdalnego 
zarządzania

TAK

10 Zasilanie i 
chłodzenie

-redundantne, dwa zasilacze zgodne ze standardem 
EPA o efektywności min 92% typu hot-plug,
- nadmiarowe chłodzenie - redundantne wentylatory 
typu hot-plug

TAK

11 Oprogramowanie Dostarczone   wraz   z   serwerem 
oprogramowanie   zarządzające   i   diagnostyczne 
wyprodukowane i wspierane przez producenta 
serwera umożliwiające m.in.:
- konfigurację kontrolera RAID bez konieczności 
konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera
- instalację systemów operacyjnych wspieranych 
przez producenta serwera (z nośników fizycznych 
lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami

TAK

…………………………………………………………………………………………………………
Przetarg nieograniczony- dostawa aparatu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędną informatyzacją 

Zakładu Diagnostyki Radiologicznej
SZNSPZOZ.N-ZP-372-48/11

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



- tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych 
umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną 
instalację systemu i konfigurację serwera zgodnie 
- zdalne   zarządzanie,   diagnostykę   i 
przewidywanie   awarii  w  oparciu  o informacje 
dostarczane  w  ramach zintegrowanego  w 
serwerze  systemu umożliwiającego   monitoring 
systemu  i   środowiska  (temperatura,   dyski,
zasilacze itd.), przekierowanie informacji i alertów 
poprzez email, bramkę SMS, popup.
- wykrywanie usterek z wyprzedzeniem,
-monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i 
zainstalowanymi dyskami twardymi (interfejs 
graficzny)

12 Zarządzanie -zintegrowany trwale z płytą główną kontroler 
zdalnego zarządzania zgodny ze
standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalne 
uruchomienie, wyłączenie i restart
serwera  -pełne  zarządzanie  sprzętowe: 
monitorowanie pracy kluczowych
układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, 
temperatur, itp.,
-logowanie błędów w zakresie ustalonym przez 
administratora,
-dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą 
przeglądarki MS Internet
Explorer lub Mozilla Firefox, bez konieczności 
instalowania jakiegokolwiek
software specyficznego dla producenta sprzętu,
-możliwość   przekierowania   konsoli   tekstowej, 
graficznej   (minimum   2
niezależne połączenia) i mapowania napędów 
zdalnych , bądź ich obrazów
(CD, DVD, FDD, klucz USB),
-połączenie z kartą zarządzającą musi być 
szyfrowane minimum 128 bitowym
kluczem SSL,
- monitorowanie zużycia energii serwera w trybie 
dziennym, miesięcznym,
rocznym  oraz  wizualizacja  raportów  w  postaci 
wykresów  graficznych,
kontrola zużycia energii w trybie rzeczywistym,
-funkcja konfiguracji i ograniczania zużycia energii 
elektrycznej przez serwer bezpośrednio    z  pozycji 
konsoli    graficznej    karty    sprzętowej    (tryby
minimalnego zużycia energii, pełnej wydajności),
-funkcja umożliwiająca konfigurację i 
automatyczne przełączanie się pomiędzy
trybami zużycia energii w czasie, w ciągu tygodnia 
z dokładnością do godzin (wymagane z uwagi na 
różne obciążenie maszyny w czasie),
-dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do 
komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego 

TAK
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zarządzania z możliwością przeniesienia tej 
komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z 
systemem operacyjnym serwera,
-możliwość konfiguracji 16 niezależnych kont 
administracyjnych (dostępowych) do karty 
zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników,
wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP,
-wsparcie   dla   aktualizacji   firmware   karty 
zarządzającej online, bez konieczności restartu 
serwera,
-system umożliwiający automatyczną rekonfigurację 
maszyny w przypadku uszkodzenia takich 
komponentów jak pamięć lub procesor i dalszą 
pracę z ograniczoną wydajnością.

13 Wsparcie dla 
systemów 
operacyjnych

kompatybilność  serwera  z  następującymi 
sieciowymi  systemami  operacyjnymi:  Windows 
2008,  SUSE  LINUX  SLES-10  X86,  Red  Hat 
LINUX RHEL5 X86

TAK

15 Dokumentacja Karty   gwarancyjne,instrukcje,   licencje 
oprogramowania,   nośniki   ze sterownikami

TAK

16 Gwarancja 4 lata z czasem reakcji następny dzień roboczy od 
zgłoszenia,  możliwość  zgłaszania  usterek  przez  9 
godziny na dobę, 5 dni w tygodniu 

TAK

17 Inne - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, 
musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta na rynek polski.  
- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą 
być produktami producenta tych serwerów lub być 
przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte 
gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne 
karty gwarancyjne.
-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, 
szczegółową specyfikację techniczną oferowanego 
sprzętu.
-Dostępność części zamiennych przez 5 lat od 
momentu zakupu serwera

TAK

l.p. Personel do przeszkolenia osoby

1 ADMINISTRATORZY SYSTEMU 2

2 IZBA PRZYJĘĆ - stanowiska rejestracja 2

3 ODDZIAŁY – stanowiska medyczne 8

4 DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 6

5 INNE 14

RAZEM SZKOLENIA 32

……………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)
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