
Załącznik nr 2 B do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Pieczęć Firmowa

System Radiografii Cyfrowej Pośredniej - 1 komplet, wraz z licencjami, kosztami konfiguracji, integracją i podłączeniem do systemu PACS/RIS Zamawiającego

SYSTEM RADIOGRAFII CYFROWEJ (CR)

L.p. PARAMETRY TECHNICZNE
WYMAGANIA

OBLIGATORYJNE
WARTOŚCI OFEROWANE

I.
WYMAGANIA OGÓLNE

1.
Wszystkie elementy zestawu wyprodukowane ≥ 2015 TAK

2.
Wszystkie elementy systemu radiografii cyfrowej CR fabrycznie nowe, niepowystawowe, 

nieużywane
TAK

3.
Gwarancja w okresie minimum 36 miesięcy na wszystkie urządzenia będące przedmiotem 

zamówienia
TAK
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4.
Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie 

zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia.
TAK

5.
Dokumenty wymagane ustawą o wyrobach medycznych TAK

6.
Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych urządzeń TAK

II.
CZYTNIK PŁYT OBRAZOWYCH, 1 szt.

7.

Obsługa kaset formatu:

18x24 cm

24x30 cm

15x30 cm

35x35 cm

35x43 cm

TAK

8.
Odczyt i przesyłanie obrazu w min. 12 bitach TAK

9. Możliwość ręcznego skasowania płyty (poza cyklem odczytu) z poziomu technika TAK

10. Waga ≤ 110 kg

11.
Powierzchnia podstawy ≤ 0,3 m2

12.
Maksymalna liczba ekspozycji, które można wykonać na jednej płycie obrazowej bez 

konieczności wymiany na nową (żywotność)

≥ 100 000 lub bez

ilościowego limitu

ekspozycji

13.
Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności 

ingerencji serwisu i/lub ponownego uruchamiania urządzenia
TAK

14. Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) <60s
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kasety dla kasety 35x43 cm (odczyt w rozdzielczości co najmniej 10 pikseli/mm)

15.
Wydajność obróbki dla płyt 35x43 cm i rozdzielczości minimum 10piks./mm ≥ 60 płyt/h

16. Minimalna wielkość plamki lasera odczytującego dla płyty 35x43 cm
< 90 μm 

17. Maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 35cm) dla płyty 35x43cm ≥ 4000 px

18.
Maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 43cm) dla płyty 35x43cm ≥ 4500 px

19.
Możliwość  wyboru  dokładności  kasowania  płyty  z  poziomu  technika  (dotyczy  kasowania

niezależnego od cyklu odczytu)
TAK

20.
Bezkontaktowy odczyt płyty obrazowej TAK

21.
Zakres temperatur pracy co najmniej od 15°C do 30°C TAK

III.
STACJA TECHNIKA, 1 szt.

22.
Producent Podać

23.
Nazwa i typ Podać

24.
Interfejs użytkownika w języku polskim TAK

25.
Obsługa oprogramowania stacji technika poprzez ekran dotykowy, z możliwością dołączenia 

zewnętrznej klawiatury
TAK

26.
Co najmniej 2 różne metody rejestracji pacjenta/badania TAK

27. Elektroniczne przypisywanie kasety do badania danego pacjenta TAK

28. Możliwość wydruku zdjęcia na drukarce DICOM z poziomu technika TAK

29.
Wydruk min. 4 obrazów pacjenta na jednej błonie na drukarce DICOM TAK
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30.

Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie:

- zmiana jasności i kontrastu

- obracanie/odbijanie

- blendowanie (maskowanie)

TAK

31.
Możliwość umieszczania dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie TAK

32. Możliwość predefiniowania komentarzy do umieszczenia na obrazie TAK

33. Możliwość wpisywania parametrów ekspozycji do nagłówków wysyłanych plików DICOM TAK

34.
Możliwość zapisu na nośniku wymiennym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie 

JPEG z poziomu technika z wyborem rozmiaru i stopnia kompresji
TAK

35.
Logowanie użytkowników z umieszczaniem na zdjęciu informacji o osobie wykonującej 

badanie.
TAK

36.
Stacja technika przechowująca na dysku twardym ostatnio wykonane zdjęcia (kolejka FIFO) z 

możliwością ich ponownej obróbki i wysłania
TAK

37.
Wielkość pamięci dyskowej do przechowywania zdjęć ≥20 GB TAK

38. Przesyłanie obrazów na serwer, suchy system wydruku lub stację lekarską w formacie DICOM TAK

39. Obsługa protokołów DICOM: STORE, PRINT, MWM TAK

40.
Funkcja automatycznego rozpoznawania typu projekcji (AP/LAT) i dopasowywania obróbki 

obrazu do danej projekcji
TAK

41. Podgląd skanowanego obrazu w czasie rzeczywistym (podczas skanowania płyty) TAK

42. Konsola sterująca technika niezintegrowana ze skanerem płyt TAK

43.
Obsługa funkcji DICOM GSDF dla wydruku TAK
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44.
Możliwość nagrywania płyt CD zawierających zdjęcia pacjenta wraz z przeglądarką TAK

45.
Zasilacz awaryjny UPS o mocy dobranej do obciążenia pochodzącego od stacji technika i 

czytnika płyt obrazowych
TAK

46.
Możliwość usunięcia lub zmiany przypisania kasety do badania TAK

47.
Próba przypisania kasety, która jest już przypisana do innego badania powoduje wyświetlenie

ostrzeżenia.

TAK

48.
Zakończenie badania powoduje automatyczne usunięcie przypisania dla kaset nieoczytanych TAK

49.
Możliwość zmiany wielkości czcionki, kąta obrotu linii tekstu, koloru liter i tła dla 

wprowadzanego komentarza

TAK

50.
Pełna integracja z istniejącym w szpitalu systemem PACS oraz systemem zarządzającym 

przepływem badań w Zakładzie Radiologii - Szpital. 
TAK

IV.  Zestaw kaset.

51.
Producent Podać

52.
Nazwa i typ Podać

53.
Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm – skanowanie  z rozdzielczością co najmniej 10 

pikseli/mm – 3 sztuki
TAK

54.
Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35cm – skanowanie  z rozdzielczością co najmniej 10 

pikseli/mm – 2 sztuki
TAK

55.
Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30cm – skanowanie  z rozdzielczością co najmniej 10 

pikseli/mm – 2 sztuki
TAK

56.
Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24cm – skanowanie  z rozdzielczością co najmniej 10 

pikseli/mm – 2 sztuki
TAK
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57.

Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie i bezdotykowo 

(żadna część płyty obrazowej nie może mieć styczności z mechaniką skanera) przez skaner, 

bez potrzeby ręcznego przełączania rodzaju formatu 

TAK

V.
Kamera do wydruku klisz.

58.
Producent Podać

59.
Nazwa i typ Podać

60.

Urządzenie pracujące w systemie suchym. Technologia laserowa 

Interface DICOM Print SCP
TAK

61. Możliwość pracy z filmem o formacie 35 x 43 cm TAK

62.
Urządzenie kompatybilne przynajmniej z trzema różnymi formatami filmów. TAK

63.
W danym momencie załadowany  jeden format  filmów z  możliwością  rozbudowy  o drugą

szufladę
TAK

64.
System automatycznej kontroli jakości wbudowany w drukarkę TAK

65.
Wydruk w skali szarości  14 bit TAK

66.
Rozdzielczość wydruku min. 320 DPI TAK

67.
Interface DICOM Print SCP TAK

VI. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

68.
Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjecie zgłoszenie-podjecie naprawy) maksymalnie 

do 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
TAK

69.
Możliwość zgłoszenia awarii w godzinach 8-18, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, TAK
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70.
Adres najbliższego - ze względu na siedzibę Zamawiającego – punktu serwisowego (na terenie

kraju)
TAK

71.
Dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne sprzętu rocznie w okresie trwania gwarancji TAK

72.
Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych TAK

73. Dostawa wszystkich urządzeń w ciągu 4 tygodnia od daty podpisania umowy. TAK

74

Instalacja systemu (wraz z integracją z systemem zarządzającym przepływem badań w 

Zakładzie Radiologii  oraz z PACS) w ciągu maks. 1 tygodnia od daty dostawy sprzętu 

potwierdzonej stosownym protokołem

TAK

Komputer RIS   - 2 sztuki, wraz z licencjami, kosztami konfiguracji, integracją i podłączeniem do systemu PACS/RIS Zamawiającego

Parameter

Wymagania ogólne Wymagania 

graniczne

Punktacja Oferowany parametr. 

potwierdzić, lub podać 

zakresy/opisać

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. TAK  Bez punktacji

Zastosowanie Komputer  będzie  wykorzystywany  dla  potrzeb  aplikacji  biurowych,  aplikacji  edukacyjnych,  aplikacji

obliczeniowych,  dostępu  do  internetu  oraz  poczty  elektronicznej,  jako  lokalna  baza  danych,  stacja

programistyczna

TAK

 Bez punktacji

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.

7200 punktów. Wynik opublikowany na stronie  http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, do oferty

nalezy dolaczyc wydruk ze strony z widocznym wynikiem oferowanego procesora.

TAK

 Bez punktacji

Pamięć

operacyjna RAM

8GB (1x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, TAK
 Bez punktacji

Parametry 

pamięci masowej

Min. 500 GB SATA 7200 obr./min TAK  Bez punktacji
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Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX

11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana do min.

1,7GB 

; obsługująca rozdzielczości :

3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo) 

2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) 

4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo) 

1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo) 

TAK

 Bez punktacji

Wyposażenie

multimedialne

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny

głośnik 2W w obudowie komputera 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

TAK

 Bez punktacji

Obudowa Obudowa typu MT

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 55 cm,  waga 3.30 kg

Zasilacz o mocy 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy

obciążeniu  zasilacza  na  poziomie  50%  oraz  o  efektywności  min.  87%  przy  obciążeniu  zasilacza  na

poziomie 100%,

Moduł konstrukcji  obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart

rozszerzeń,  napędu optycznego bez konieczności  użycia  narzędzi  (wyklucza się użycia  wkrętów,  śrub

motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi  być otwierana bez konieczności  użycia narzędzi (wyklucza się

użycie standardowych wkrętów, śrub) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący

TAK  Bez punktacji
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z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci  linki  metalowej (złącze

blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi  posiadać  wbudowany  wizualny  system  diagnostyczny,  służący  do  sygnalizowania  i

diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM

- uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

- uszkodzenie kontrolera Video

- uszkodzenie dysku twardego

- awarię BIOS’u

- awarię procesora
Oferowany  system  diagnostyczny  nie  może  wykorzystywać  minimalnej  ilości  wolnych  slotów

wymaganych w specyfkacji,

Każdy  komputer  powinien  być  oznaczony  niepowtarzalnym  numerem seryjnym  umieszonym  na

obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) TAK

 Bez punktacji

Bezpieczeństwo Zintegrowany  z  płytą  główną  dedykowany  układ  sprzętowy  służący  do  tworzenia  i  zarządzania

wygenerowanymi przez komputer  kluczami szyfrowania.  Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość

szyfrowania  poufnych  dokumentów  przechowywanych  na  dysku  twardym  przy  użyciu  klucza

sprzętowego.

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający 

jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 

komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o 

funkcjonalność :

TAK  Bez punktacji
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- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora

-  test wentylatora dodatkowego

-  test napędu

-  test portów USB  

-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej

oraz  w   BIOS  systemu  (możliwość  włączenia/wyłączenia  sprzętowego  wsparcia  wirtualizacji  dla

poszczególnych komponentów systemu).

TAK

 Bez punktacji

BIOS • BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

� wersji BIOS, 
� nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
� ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
� typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 
� pojemności zainstalowanego dysku twardego
� rodzajach napędów optycznych
� MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
� kontrolerze audio

• Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantu-
jący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i 
podtrzymania BIOS)

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

TAK  Bez punktacji
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• Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną 
PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłą-
czonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjo-
nalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, admi-
nistratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy 
nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania ha-
sła administratora.

• Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem sys-
temowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany usta-
wień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu rów-
noległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dys-
ku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wy-
krywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego por-
ty USB są aktywne.

• Możliwość wyłączania portów USB w tym:
- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne

- tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne

- tylko 2 porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym pozostałe wyłączone

Certyfikaty  i

standardy

• Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wy-
mogu)

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jed-
nostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie  propozycji  kryteriów  środowiskowych  dla  produktów  zużywających  energię
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji  na potrzeby zamówień publicz-

TAK  Bez punktacji
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nych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4
dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

• Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany  wpis  dotyczący  oferowanego  komputera  w   internetowym  katalogu

http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony

internetowej

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO

9296  w  pozycji  obserwatora  w  trybie  pracy  dysku  twardego  (IDLE)  wynosząca  maksymalnie  25  dB

(załączyć oświadczenie producenta

TAK

 Bez punktacji

Warunki

gwarancji

3-letnia  gwarancja  producenta  świadczona na miejscu  u  klienta,  Czas  reakcji  serwisu  -  do końca

następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania

usterek przez portal internetowy

- mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji

-  dostępność  wsparcia  technicznego  przez  24  godziny  7  dni  w tygodniu  przez  cały rok (w języku

polskim w dni robocze)

-  dostęp do portalu technicznego producenta,  który umożliwi zamawianie części  zamiennich i/lub

wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu

usnięcia usterki

- szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call  center

bazujace na skryptach rozmów telefonicznych

-  w  przypadku  wystąpienia  usterki  wsparcie  techniczne  ma  rozwiązywać  problemy  z  fabrycznie

zainstalowanym oprogramowaniem

- w przypadku wystąpienia usterki  wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego

(diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii)

TAK  Bez punktacji
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W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie

do  oferty  oświadczenia  podmiotu  realizującego  serwis  lub  producenta  sprzętu  o  spełnieniu  tego

warunku.

Firma  serwisująca  musi  posiadać  ISO  9001:2000  na  świadczenie  usług  serwisowych  oraz  posiadać

autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego

Producenta  –  wymagane dołączenie  do  oferty  oświadczenia  Producenta  potwierdzonego,  że  serwis

będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez

Producenta

Wsparcie

techniczne

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po

podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez

podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera –

do oferty należy dołączyć link strony.

TAK

 Bez punktacji

Wymagania 

dodatkowe

• Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający ak-
tywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. 
Wbudowane porty: 

• min. 1 x RS232,

• min. 1 x VGA, 

• min. 2 x DisplayPort v1.1a;

• min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 2
porty USB 3.0 z przodu obudowy i  min 4 porty na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, wyma-
gana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta
w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

• porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 

• Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL
(funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 

• Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale ozna-
czona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urzą-

TAK  Bez punktacji
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dzenia; wyposażona w 
min 1 złącze mini-PCIe 

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, 

min. 2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 

• Klawiatura USB w układzie polski programisty, 

• Mysz trwale oznaczona logo producenta

• Nagrywarka DVD +/-ROM 

• Dołączony nośnik ze sterownikami

• Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

Monitor RIS - 2 sztuki

Parameter

Wymagania ogólne Wymagania 

graniczne

Punktacja Oferowany parametr. 

potwierdzić, lub podać 

zakresy/opisać

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 19” (5:4) TAK  Bez punktacji

Rozmiar plamki 0,29 mm TAK  Bez punktacji

Jasność 250 cd/m2 TAK  Bez punktacji

Kontrast Typowy 1000:1 TAK  Bez punktacji

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni TAK  Bez punktacji

Czas reakcji matrycy max 8ms (gray to gray) TAK  Bez punktacji

Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 przy 60Hz TAK  Bez punktacji
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Obrót monitora w pionie 

(PIVOT)
TAK

TAK
 Bez punktacji

Wydłużenie w pionie TAK, min. 120 mm TAK  Bez punktacji

Zyżycie energii Normalne działanie 16W (typowe), 37W (maksymalne) 

uwzględniając wykorzystanie wszystkich portów USB i 

podłączonych głośników,

tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W

TAK

 Bez punktacji

Powłoka powierzchni 

ekranu
Antyodblaskowa utwardzona

TAK
 Bez punktacji

Podświetlenie System podświetlenia LED TAK  Bez punktacji

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo

zabezpieczenia przed kradzieżą

Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do 

panelu)

TAK

 Bez punktacji

Waga bez podstawy Maksymalnie 2,80 kg TAK  Bez punktacji

Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP), DisplayPort(wer. 1.2a)

3x USB do pobierania danych, 1x USB do przesyłania danych

TAK
 Bez punktacji

Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 

producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

TAK  Bez punktacji
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Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania 

się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

związane z serwisem.

Certyfikaty TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 6.0 TAK  Bez punktacji

Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie 

VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników 

producenta monitora lub głośniki wbudowane 

TAK

 Bez punktacji

Duplikator  - 1 sztuka, wraz z licencjami, kosztami konfiguracji, integracją i podłączeniem do systemu PACS/RIS Zamawiającego

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)
Parametr 

graniczny

Punktacja Oferowany parametr. potwierdzić, lub 

podać zakresy/opisać

Producent i model TAK  Bez punktacji

Pojemność zasobników 

wejściowych

Minimum 150 płyt TAK
 Bez punktacji

Wydajność Minimum 28 CD i 16 DVD na godzinę TAK  Bez punktacji

Obciążenie miesięczne Minimum 5000 płyt TAK  Bez punktacji

Ilość wbudowanych napędów 2 DVD TAK  Bez punktacji

Metoda wydruku Wydruk termotransferowy (dopuszczony wydruk 

atramentowy)

TAK
 Bez punktacji

Interfejs USB 2.0 TAK  Bez punktacji
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Funkcjonalność Serializacja płyt, możliwośc tworzenia minimum 2 projektów 

jednocześnie

TAK
 Bez punktacji

Materiały ekspolatacyjne Zestaw 1000 szt. płyt CD oraz taśm (w przypadku druku 

atramentowego, kartidży z tuszem)

TAK
 Bez punktacji

Komputer sterujący 

duplikatorem
Zgodny z punktem ( specyfikacja komputera RIS i monitora RIS)

TAK
 Bez punktacji

Gwarancja 3 lata  ( od odbioru końcowego a nie zakupu) na miejscu u 

klienta

TAK
 Bez punktacji

Oprogramowanie 
 Do obsługi duplikatora CD/DVD

TAK
 Bez punktacji

Serwer  w obudowie tower na 18 dysków 3,5"- 1 szt. 

Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

Parametr 

graniczny

Punktacja Oferowany parametr. 

potwierdzić, lub podać 

zakresy/opisać

Producent i model TAK  Bez punktacji

Serwer  w obudowie tower na 18 dysków 3,5" max. 4U
Chassis with up to 8, 3.5" Hard Drives, Rack Configuration 
Processor: min. Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz,20M Cache,8.00GT/s 
QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W), ilość rdzeni w strukturze prosesora min.4

Memory Capacity: 64GB (4x16GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x4 
Data Width)
RAID Configuration: C16A - RAID 1+RAID 5 for H330/H730/H730P (2 +
3-30 HDDs or SSDs)
RAID Controller: PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache

TAK  Bez punktacji
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Hard Drives (grupa 1): min. 2 x 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-
plug Hard Drive
Hard Drives (grupa 2): min. 4 x 4TB lub 8x 2TB 7.2K RPM NLSAS 
6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive
Power Management BIOS Settings: Performance BIOS Setting
Advanced System Configurations: UEFI BIOS Setting  
Power Supply: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
Power Cords: 2x European Power Cord 220V 
Embedded Systems Management: iDrac8, Enterprise with Open Man-
age Essentials
Internal Optical Drive: DVD+/-RW, SATA, Internal
System Documentation : Electronic System Documentation and 
OpenManage DVD Kit
Service: 5Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty
obsługa instrukcji 64-bitowych
Elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami 
producenta tego serwera oraz muszą być objęte gwarancją produ-
centa potwierdzoną przez orginalne karty gwarancyjne 
Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu I opro-
gramowania , podłączenia urządzeń oraz uruchomienia wszystkich 
funkconalności systemu 
W ofercie należy uwzględnić migrację posiadanego przez Zamawia-
jącego systemu PACS/RIS na nowy dostarczany serwer (konfigura-
cję+ licencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń 
diagnostycznych) 

Lekarska stacja diagnostyczna do  diagnostyki ogólnej - 1 komplet, wraz z licencjami, kosztami konfiguracji, integracją i podłączeniem do systemu PACS/RIS 
Zamawiającego

Parametr
Wymagania ogólne Wymagania graniczne Punktacja Oferowany parametr. potwierdzić, 

lub podać zakresy/opisać

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

modelu, symbolu oraz producenta

TAK
 Bez punktacji

Zastosowanie Komputer  będzie  wykorzystywany  dla  potrzeb  aplikacji

biurowych,  aplikacji  edukacyjnych,  aplikacji

obliczeniowych,  dostępu  do  internetu  oraz  poczty

TAK  Bez punktacji
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elektronicznej,  jako  lokalna  baza  danych,  stacja

programistyczna, stacja opisowa

Procesor Procesor  wielordzeniowy  ze  zintegrowaną  grafiką,

osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7200

punktów.  Wynik  opublikowany  na  stronie

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,  do  oferty

nalezy dolaczyc wydruk ze strony z widocznym wynikiem

oferowanego procesora.

TAK

 Bez punktacji

Pamięć

operacyjna RAM

8GB  DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do

min 16GB, 

TAK
 Bez punktacji

Parametry

pamieci masowej

Min. 1000 GB SATA 7200 obr./min TAK
 Bez punktacji

Wydajność grafiki Karta  grafiki  umożliwiająca  obsługę  min.  3  monitorów,

pamięć min. 2GB

TAK
 Bez punktacji

Wyposażenie

multimedialne

Min  24-bitowa  Karta  dźwiękowa  zintegrowana  z  płytą

główną, zgodna z High Definition,   wewnętrzny głośnik

2W w obudowie komputera 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym

panelu obudowy.

TAK

 Bez punktacji

Obudowa Obudowa typu MT

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 55 cm,

waga 3.30 kg

Zasilacz  o mocy 200W pracujący  w sieci  230V 50/60Hz

prądu  zmiennego  i  efektywności  min.  90%  przy

obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności

TAK  Bez punktacji
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min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,

Moduł  konstrukcji  obudowy  w  jednostce  centralnej

komputera  powinien  pozwalać  na  demontaż  kart

rozszerzeń,  napędu  optycznego  bez  konieczności  użycia

narzędzi  (wyklucza  się  użycia  wkrętów,  śrub

motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez

konieczności  użycia  narzędzi  (wyklucza  się  użycie

standardowych  wkrętów,  śrub)  oraz  powinna  posiadać

czujnik  otwarcia  obudowy  współpracujący  z

oprogramowaniem  zarządzająco  –  diagnostycznym

producenta  komputera. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia

fizycznego  w  postaci  linki  metalowej  (złącze  blokady

Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia

kłódki).

Obudowa musi  posiadać  wbudowany  wizualny  system

diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania

problemów  z  komputerem  i  jego  komponentami,  a  w

szczególności musi sygnalizować:

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM

- uszkodzenie  złączy  PCI  i  PCIe,  płyty
głównej

- uszkodzenie kontrolera Video

- uszkodzenie dysku twardego

- awarię BIOS’u

- awarię procesora
Oferowany  system  diagnostyczny  nie  może

wykorzystywać  minimalnej  ilości  wolnych  slotów
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wymaganych w specyfkacji,

Każdy  komputer  powinien  być  oznaczony

niepowtarzalnym  numerem seryjnym  umieszonym  na

obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami

Potwierdzenie  kompatybilności  komputera  na  daną

platformę systemową (wydruk ze strony)

TAK

 Bez punktacji

Bezpieczeństwo Zintegrowany  z  płytą  główną  dedykowany  układ

sprzętowy  służący  do  tworzenia  i  zarządzania

wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania

poufnych  dokumentów  przechowywanych  na  dysku

twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Zaimplementowany  w  BIOS   system  diagnostyczny  z

graficznym  interfejsem  użytkownika  umożliwiający

jednoczesne  przetestowanie  w  celu  wykrycia  usterki

zainstalowanych  komponentów  w  oferowanym

komputerze  bez  konieczności  uruchamiania  systemu

operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

-  sprawdzenie  Master  Boot  Record  na  gotowość  do

uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora

TAK  Bez punktacji
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-  test wentylatora dodatkowego

-  test napędu

-  test portów USB  

-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane

łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS

systemu  (możliwość  włączenia/wyłączenia  sprzętowego

wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów

systemu).

TAK

 Bez punktacji

BIOS • BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyj-
nego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o: 

� wersji BIOS, 
� nr seryjnym komputera wraz z datą 

jego wyprodukowania, 
� ilości i sposobu obłożenia slotów pa-

mięciami RAM, 
� typie procesora wraz z informacją o ilo-

ści rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i 
L3, 

� pojemności zainstalowanego dysku 
twardego

� rodzajach napędów optycznych
� MAC adresie zintegrowanej karty sie-

ciowej
� kontrolerze audio

• Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz bloko-

TAK  Bez punktacji
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wania startu systemu operacyjnego, (gwarantu-
jący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przy-
padku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i 
podtrzymania BIOS)

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owa-
nia stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

• Możliwość polegająca na kontrolowaniu urzą-
dzeń wykorzystujących magistralę komunikacyj-
ną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych podłą-
czonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod 
pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjo-
nalność polegającą na blokowaniu/odblokowa-
niu slotów PCI.

• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyj-
nego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 
ustawienia hasła na poziomie systemu, admini-
stratora oraz dysku twardego oraz możliwość 
ustawienia następujących zależności pomiędzy 
nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalają-
cego na uruchomienie systemu bez podania ha-
sła administratora.

• Musi posiadać możliwość ustawienia zależności 
pomiędzy hasłem administratora a hasłem sys-
temowy tak, aby nie było możliwe wprowadze-
nie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie
hasła administratora przy próbie zmiany usta-
wień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło 
systemowe.

• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej 
karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równo-
ległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych 

23



do niego, urządzeń zewnętrznych.

• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no 
BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykry-
wa urządzeń bootujących typu USB, natomiast 
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty 
USB są aktywne.

• Możliwość wyłączania portów USB w tym:
- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 

nieaktywne

- tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 

nieaktywne

- tylko 2 porty USB 2.0 aktywne na panelu 

tylnym pozostałe wyłączone

Certyfikaty i 

standardy

• Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załą-
czyć  dokument  potwierdzający  spełnianie  wy-
mogu)

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowisko-
wych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecz-
nych  w  postaci  oświadczenia  producenta  jed-
nostki  (wg wytycznych Krajowej  Agencji  Posza-
nowania Energii S.A., zawartych w dokumencie
„Opracowanie propozycji kryteriów środowisko-
wych dla produktów zużywających energię moż-
liwych do wykorzystania przy formułowaniu spe-
cyfikacji  na  potrzeby  zamówień  publicznych”,
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szcze-
gólności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyżej 25 gram

• Komputer musi spełniać wymogi normy Energy
Star 5.0

TAK  Bez punktacji
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Wymagany  wpis  dotyczący  oferowanego

komputera  w   internetowym  katalogu

http://www.eu-energystar.org lub

http://www.energystar.gov –  dopuszcza  się

wydruk ze strony internetowej

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą

ISO 7779 oraz  wykazana zgodnie z  normą ISO 9296 w

pozycji  obserwatora  w  trybie  pracy  dysku  twardego

(IDLE)  wynosząca  maksymalnie  25  dB  (załączyć

oświadczenie producenta

TAK

 Bez punktacji

Warunki

gwarancji

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u

klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia

roboczego.  Gwarancja  musi  musi  oferować  przez  cały

okres :

-  usługi  serwisowe  świadczone  w  miejscu  instalacji

urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek

przez portal internetowy

- mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7

dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni

robocze)

-  dostęp  do  portalu  technicznego  producenta,  który

umożliwi  zamawianie  części  zamiennich  i/lub  wizyt

technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i

procesu diagnostyki i skrócenia czasu usnięcia usterki

-  szybkie  wsparcie  telefoniczne  świadczone  przez

wyszkolonych  inżynierów,  a  nie  przez  call  center

TAK  Bez punktacji
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bazujace na skryptach rozmów telefonicznych

- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne

ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym

oprogramowaniem

-  w  przypadku  wystąpienia  usterki  wymagana  jest

natychmiastowa  reakcja  wsparcia  technicznego

(diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii)

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u

Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty

oświadczenia  podmiotu  realizującego  serwis  lub

producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

Firma  serwisująca  musi  posiadać  ISO  9001:2000  na

świadczenie  usług  serwisowych  oraz  posiadać

autoryzacje  producenta  komputera  –  dokumenty

potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta

lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

–  wymagane  dołączenie  do  oferty  oświadczenia

Producenta  potwierdzonego,  że  serwis  będzie

realizowany  przez  Autoryzowanego  Partnera

Serwisowego  Producenta  lub  bezpośrednio  przez

Producenta

Wsparcie

techniczne

producenta

Możliwość  telefonicznego  sprawdzenia  konfiguracji

sprzętowej  komputera  oraz  warunków  gwarancji  po

podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta

lub jego przedstawiciela.

TAK  Bez punktacji
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Dostęp  do  najnowszych  sterowników  i  uaktualnień  na

stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie

na  dedykowanej  stronie  internetowej  producenta

numeru  seryjnego  lub  modelu  komputera  –  do  oferty

należy dołączyć link strony.

Wymagania 

dodatkowe

• Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainsta-
lowany system operacyjny nie wymagający aktywa-
cji  za  pomocą  telefonu  lub  Internetu  w  firmie
Microsoft + nośnik. 
Wbudowane porty: 

• min. 1 x RS232,

• min. 1 x VGA, 

• min. 2 x DisplayPort v1.1a;

• min.  6  portów  USB  wyprowadzonych  na  zewnątrz
komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 2 porty
USB 3.0 z przodu obudowy i  min 4 porty na tylnym
panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i
rozmieszczenie  (na  zewnątrz  obudowy  komputera)
portów USB nie może być osiągnięta w wyniku sto-
sowania konwerterów, przejściówek itp.

• porty słuchawek i  mikrofonu na przednim oraz tyl-
nym panelu obudowy. 

• Karta  sieciowa 10/100/1000 Ethernet  RJ  45,  zinte-
growana z  płytą  główną,  wspierająca obsługę WoL
(funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 

• Płyta główna zaprojektowana i  wyprodukowana na
zlecenie  producenta  komputera,  trwale  oznaczona
na etapie  produkcji  logiem producenta oferowanej
jednostki   dedykowana dla danego urządzenia; wy-
posażona w 
min 1 złącze mini-PCIe 

min.  2  złącza  DIMM  z  obsługą  do  16GB  DDR3

TAK  Bez punktacji
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pamięci RAM, 

min. 2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 

• Klawiatura USB w układzie polski programisty, 

• Mysz trwale oznaczona logo producenta

• Nagrywarka DVD +/-ROM 

• Dołączony nośnik ze sterownikami

• Opakowanie musi byc wykonane z materiałów pod-
legających powtórnemu przetworzeniu.

• Zasilacz UPS z min. 5 minutowym podtrzymaniem 
zasilania przy 80% max obciążenia dla całego zesta-
wu ( stacja, monitory)

Monitory 

medyczny

Para (2 szt.) monitorów medycznych o parametrach: 

1. Rodzaj podświetlenia LED  
2. Matryca IPS 
3. Przekątna 54 cm / 21,3" (540 mm) 
4. Naturalna rozdzielczość 1200 x 1600 (3:4) 
5. Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 178°, 178° 
6. Jasność min. 420 cd/m²  
7. Kontrast min. 1500:1 
8. Czas reakcji (typowy) maks. 20ms 
9. Wejścia sygnałowe DVI-I x 1, DisplayPort 
10. Maksymalny pobór mocy maks. 50W 
11. Typowy pobór mocy maks. 20W 
12. Zarządzanie energią Digital: DVI DMPM, 

DisplayPort 1.1a, Analog: VESA DPM  
13. Certyfikaty i standardy CE (Medical Device 

Directive), EN60601-1, UL60601-1
14. Gwarancja : minimum 3 lata

Monitor LCD 1. Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą 19” 

(5:4)
2. Rozmiar plamki 0,29 mm
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3. Jasność 250 cd/m2
4. KontrastTypowy 1000:1
5. Kąty widzenia (pion/poziom): 178/178 stopni
6. Czas reakcji matrycy maks. 8ms (gray to gray)
7. Rozdzielczość maksymalna: 1280 x 1024 przy 

60Hz
8. Obrót monitora w pionie (PIVOT)
9. Wydłużenie w pionie min. 120 mm
10. Zużycie energii Normalne działanie 16W 

(typowe), 37W (maksymalne) uwzględniając 

wykorzystanie wszystkich portów USB i 

podłączonych głośników, tryb wyłączenia 

aktywności mniej niż 0,5W
11. Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa 

utwardzona
12. System podświetlenia LED
13. Monitor musi być wyposażony w tzw. 

Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed 

kradzieżą
14. Gniazdo blokady podstawy chroniące przed 

kradzieżą (do panelu)
15. Waga bez podstawy: maksymalnie 2,80 kg
16. Złącza: 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (HDCP), 

DisplayPort (wer. 1.2a), 3x USB do pobierania 

danych, 1x USB do przesyłania danych
17. Gwarancja identyczna jak dla jednostki głównej
18. Możliwość podłączenia do obudowy 

dedykowanych głośników producenta monitora 

lub głośniki wbudowane

Drukarka 

laserowa

1. Monochromatyczna drukarka laserowa
2. Możliwość instalacji  tonerów o wydajności  nie

mniejszej niż 8500 stron 
3. Waga nie większa niż 14,5 kg
4. Szybkość druku:
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• Jednostronne przy 600 x 600 dpi,  minimum
38 str./min (A4)

• Dwustronne przy 600 x 600 dpi, minimum 16
str./min (A4)

5. Rozdzielczość drukowania:  1200 x 1200 dpi (lub
większa)

6. Czas wydruku pierwszej strony:
• Ze stanu gotowości: nie więcej niż 8,5 s

7. Maksymalne  wykorzystanie  (obciążenie)  :  nie
mniej niż 80 000 stron miesięcznie

8. Źródła nośników
• Min. 50 arkuszy z podajnika uniwersalnego
• Min. 250 arkuszy z podajnika standardowe-

go
• Możliwość instalacji dodatkowego podajnika

o pojemności min. 500 arkuszy
9. Pojemność wyjściowa: min. 150 arkuszy
10. Pamięć min. 256 MB
11. Obsługiwane rodzaje nośników

• Etykiety papierowe
• Papier zwykły
• Folie
• Papier dokumentowy
• Papier listowy
• Papier kolorowy
• Niestandardowe
• Papier lekki (gramatura od 60 g/m2)
• Papier ciężki

12. Interfejsy
• Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• USB 2.0 High-Speed
• Opcjonalnie  łączność  bezprzewodowa

802.11x
13. Obsługiwane języki

• PCL-XL, PCL5e, 5C i PS3 (UPD)
• XPS (WWW)

14. Zgodne klienckie systemy operacyjne:
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• Windows  (Windows  8,  Windows  Server
2008  R2,  Windows  Server  2008  R2  SP1,
Windows  Server  2008  SP1  6,  Windows
Server 2012, Windows 7, Windows 7 SP1,
Windows XP SP2, Windows XP SP3, Win-
dows  Server  2003  SP1,  Windows  Server
2003  SP2,  Windows  Vista  SP1,  Windows
Vista SP2)

• Mac OS (Apple Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7)
• Linux
• Novell  NetWare 5.x,  6.x z usługami iPrint

lub  Novell  Distributed  Print  Services
(NDPS)

15. W zestawie toner na minimum 2500 wydruków
16. Gwarancja identyczna jak dla jednostki głównej

Oprogramowanie PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH 2 Licen-
cje na 2 oddzielne stanowiska

TAK  Bez punktacji

Wyświetlanie miniaturek obrazu TAK  Bez punktacji

Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie TAK  Bez punktacji

Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8 TAK  Bez punktacji

Lokalne archiwum badań TAK  Bez punktacji

Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum badań za po-
mocą kryteriów:
- identyfikator pacjenta
- nazwisko pacjenta
- imię pacjenta
- płeć pacjenta
- numer badania (Accession Number)
- opis badania
- lekarz zlecający
- modalność serii w badaniu
- data wykonania

TAK  Bez punktacji
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Szybkie wyszukiwanie badań wykonanych w dniu bieżą-
cym i wczorajszym

TAK  Bez punktacji

Otwarcie jednego lub więcej badań z archiwum lokalne-
go

TAK  Bez punktacji

Podgląd listy serii w badaniu TAK  Bez punktacji

Wysłanie badań z archiwum lokalnego do zdalnych syste-
mów PACS

TAK  Bez punktacji

Nagrywanie badań z archiwum lokalnego na płytach 
CD/DVD

TAK  Bez punktacji

Tworzenie obrazów płyt z badaniami z lokalnego archi-
wum

TAK  Bez punktacji

Dołączanie przeglądarki i obrazów w formacie JPEG do 
zawartości płyty

TAK  Bez punktacji

Usuwanie badań z archiwum lokalnego TAK  Bez punktacji

Automatyczne zarządzenie miejscem w archiwum lokal-
nym - usuwanie badań z archiwum lokalnego po przekro-
czeniu ustalonej zajętości dysku

TAK
 Bez punktacji

Wskaźnik graficzny aktualnej zajętości dysku na którym 
znajdują się badania w lokalnym archiwum

TAK  Bez punktacji

Import badań DICOM z dysku do lokalnego archiwum TAK  Bez punktacji

Wyszukiwanie badań w zdalnych archiwach PACS badań 
za pomocą kryteriów:
- identyfikator pacjenta
- nazwisko pacjenta
- imię pacjenta
- płeć pacjenta
- numer badania (Accession Number)
- opis badania
- lekarz zlecający
- modalność serii w badaniu
- data wykonania

TAK

 Bez punktacji

Pobieranie badań ze zdalnych archiwów PACS do lokalne-
go archiwum

TAK  Bez punktacji
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Podgląd listy serii w badaniu, które znajduje się w zdal-
nym systemie PACS

TAK  Bez punktacji

Prezentacja statusu dostępności badania w zdalnym sys-
temie PACS

TAK  Bez punktacji

Podgląd kolejki badań pobieranych ze zdalnych systemów
PACS jak i badań wysyłanych z lokalnego archiwum do 
zdalnych systemów PACS

TAK
 Bez punktacji

Otwieranie w przeglądarce obrazów w formacie DICOM z
dysku 

TAK  Bez punktacji

Otwieranie w przeglądarce obrazów z formatu DICOMDIR TAK  Bez punktacji

Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, 
tif, dcm 

TAK  Bez punktacji

Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI TAK  Bez punktacji

Kopiowanie wybranego obrazu do schowka systemowe-
go

TAK  Bez punktacji

Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) 
wyświetlanego obrazu 

TAK  Bez punktacji

Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości 
okno/poziom 

TAK  Bez punktacji

Możliwość definiowania własnych ustawień wartości 
okno/poziom

TAK  Bez punktacji

Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie za-
znaczonego obszaru 

TAK  Bez punktacji

Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/po-
ziom

TAK  Bez punktacji

Powiększanie obrazu: 
- płynne
- powiększenie zaznaczonego obrazu
- 1 : 1 (pixel-to-pixel)
- dopasowanie obrazu do okna
- rozmiar rzeczywisty

TAK

 Bez punktacji

Przesuwanie obrazu TAK  Bez punktacji
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Przechodzenie pomiędzy obrazami serii TAK  Bez punktacji

Sortowania obrazów w serii po: 
- numerze instancji
- lokalizacji przekroju
- odwróconej lokalizacji przekroju
- czasu akwizycji

TAK

 Bez punktacji

Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt TAK  Bez punktacji

Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół TAK  Bez punktacji

Lupa z możliwością regulacji powiększenia TAK  Bez punktacji

Zmiana window/level w lupie bez zmian w/l na obrazie TAK  Bez punktacji

Zmiana powiększenia lupy za pomocą myszy lub klawia-
tury

TAK  Bez punktacji

Odwracanie kolorów TAK  Bez punktacji

Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywa-
nie krawędzi, gamma

TAK  Bez punktacji

Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz 
został przefiltrowany

TAK  Bez punktacji

Pomiar odległości TAK  Bez punktacji

Trzy-punktowy pomiar kąta TAK  Bez punktacji

Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi, w tym Cobba TAK  Bez punktacji

Pomiar stosunku długości dwóch prostych TAK  Bez punktacji

Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny
kształt 

TAK  Bez punktacji

Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: 
- średnia gęstość
- standardowe odchylenie

TAK  Bez punktacji
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- obwód
- ilość pikseli 

Pomiar natężenia obrazu w punkcie TAK  Bez punktacji

Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze TAK  Bez punktacji

Przesuwanie i zmiana położenia wykonanych pomiarów i 
adnotacji 

TAK  Bez punktacji

Wyświetlanie/ukrycie informacji o pacjencie i badaniu TAK  Bez punktacji

Wyświetlenie/ukrycie adnotacji użytkownika TAK  Bez punktacji

Kalibracja obrazu TAK  Bez punktacji

Wyświetlanie adnotacji na obrazie informującej że obraz 
został ręcznie skalibrowany

TAK  Bez punktacji

Wyświetlanie linijki ekranowej TAK  Bez punktacji

Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych po-
miarów i adnotacji na serwerze PACS 

TAK  Bez punktacji

Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: 
- raz
- pętla
- wahadło

TAK
 Bez punktacji

Przejście do poprzedniej/następnej serii podczas anima-
cji

TAK  Bez punktacji

Zmiana kierunku animacji TAK  Bez punktacji

Prezentacja informacji o badaniu na obrazie w trybach: 
szczegółowe, podstawowe, brak

TAK  Bez punktacji

Synchronizacja obrazów w seriach, ręczna i automatycz-
na

TAK  Bez punktacji

Obsługa wielu monitorów TAK  Bez punktacji

Konfigurowalne podręczne menu TAK  Bez punktacji
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Podgląd nagłówka DICOM TAK  Bez punktacji

Zmiany wielkości czcionki w aplikacji TAK  Bez punktacji

Autoukrywania paska narzędzi TAK  Bez punktacji

Drukowanie na drukarkach DICOM TAK  Bez punktacji

Drukowanie adnotacji naniesionych przez użytkownika TAK  Bez punktacji

Podgląd wydruku DICOM TAK  Bez punktacji

Drukowanie obrazów na drukarkach systemowych TAK  Bez punktacji

Podgląd obrazów drukowanych na drukarkach systemo-
wych

TAK  Bez punktacji

Podglądu i zarządzanie zadaniami (anulowanie, usunię-
cie) wysłanymi do wydruku na drukarkę DICOM

TAK  Bez punktacji

Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych TAK  Bez punktacji

Pomoc do programu w języku polskim, angielskim, nie-
mieckim i rosyjskim

TAK  Bez punktacji

Funkcja reformatowania wielopłaszczyznowego (MPR) z 
w czasie rzeczywistym z możliwością zmiany grubości 
warstwy. Rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej i sko-
śnej

TAK
 Bez punktacji

Regulacji grubości warstwy w trybach MIP, MinIP, AveIP. TAK  Bez punktacji

Wykonanie rekonstrukcji 3D. Edytor mapowania odcieni 
szarości na kolory

TAK  Bez punktacji

Przycinanie rekonstrukcji 3D TAK  Bez punktacji

Przeglądarka działa w systemie Windows 32 i 64-bito-
wym

TAK  Bez punktacji

 Oprogramowa-
nie

PRZEGLĄDARKA EKG - 1 Licencja na jedną instalację TAK  Bez punktacji
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Poprawnie odtwarza badania zapisane w standardzie 
ECG DICOM i SCP

TAK  Bez punktacji

Prezentacja nagłówka DICOM TAK  Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania informacji o pa-
cjencie i badaniu. Wyświetlane dane zawierają takie in-
formacje jak: imię i nazwisko pacjenta, id pacjenta, data 
urodzenia, wiek, płeć, pesel, id badania, data badania 
oraz opis badania.

TAK

 Bez punktacji

Możliwość zmiany skali amplitudy dla wszystkich odpro-
wadzeń spośród czterech predefiniowanych wartości: 5 
mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość zmiany skali amplitudy w sposób krokowy, z 
krokiem co 5 mm/mV. 

TAK  Bez punktacji

Możliwość zmiany amplitudy z zakresu: 1 mm/mV – 100 
mm/mV.

TAK  Bez punktacji

Funkcja zmiany skali czasu dla wszystkich odprowadzeń 
spośród czterech predefiniowanych wartości: 12,5 mm/s,
25 mm/s, 50 mm/s, 100 mm/s. 

TAK
 Bez punktacji

Możliwość zmiany skali czasu w sposób krokowy, z kro-
kiem co 5 mm/s.

TAK  Bez punktacji

Możliwość zmiany skali czasu z zakresu: 1 mm/s – 100 
mm/s.

TAK  Bez punktacji

Możliwość wyświetlania odprowadzeń w układzie: 4x3, 
3x4, 2x6 lub 1x12.

TAK  Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania wybranych od-
prowadzeń.

TAK  Bez punktacji

Możliwość zmiany kolejności odprowadzeń. TAK  Bez punktacji

Funkcja zaznaczania punktów charakterystycznych: P, Q, 
R, S, T, on P, off P, on QRS, off QRS, on T, off T, ST.  Funkcja
ta umożliwia zaznaczane punktów za pomocą myszki lub 
za pomocą odpowiednich skrótów klawiszowych.
• Punkty P, Q, R, S, T są zaznaczane w postaci punktów 
na przebiegu.
• Punkty on P, off P, on QRS, off QRS, on T, off T są zazna-

TAK  Bez punktacji
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czane w postaci pionowych kresek na przebiegu.
• Odcinek ST jest zaznaczany w postaci pogrubionej linii 
na przebiegu.

Funkcja edycji istniejących punktów. Funkcja edycji obej-
muje:
• zmiana typu punktu;
• dodanie i edycja komentarza;
• zmiana położenia punktu oraz usunięcie punktu.

TAK

 Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania zaznaczonych 
punktów. Przeglądarka umożliwia wyświetlanie oraz 
ukrywanie pojedynczego punktu lub wszystkich punktów 
dla pojedynczego przebiegu lub dla wszystkich przebie-
gów.

TAK

 Bez punktacji

Funkcja wyświetlająca informacje o wybranym punkcie 
charakterystycznym. Wyświetlane informacje obejmują:
• Informacja o amplitudzie (mV);
• Informacja o czasie wystąpienia od początku badania 
(s);
• Informacja o odległości wystąpienia punktu charaktery-
stycznego od początku badania (mm);
• Informacja o wprowadzonym komentarzu;
• Informacja o typie punktu;
• Informacja o częstości skurczu serca, względem wcze-
śniejszego punktu R (tylko dla punktu typu R).

TAK

 Bez punktacji

Funkcja szybkiego namierzania zaznaczonych punktów. 
Funkcja ta namierza najbliższy punkt względem kursora 
myszy.

TAK
 Bez punktacji

Funkcja namierzania maksymalnego lub minimalnego 
punktu w określonym obszarze. Możliwa jest zmiana ob-
szaru, w którym jest namierzany min./maks. punkt za po-
mocą odpowiednich skrótów klawiszowych.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość wyświetlania informacji dla punktu pomocni-
czego wraz z informacją o jego amplitudzie (mV), czasie 
wystąpienia od początku badania (s) oraz odległości od 
początku badania (mm).

TAK  Bez punktacji
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Funkcja rysowania kreski pomocniczej, która za pomocą 
odpowiednich skrótów klawiszowych pozwala na precy-
zyjne zaznaczenie punktów oraz zmianę liczby próbek, o 
którą przesuwa się kreska pomocnicza.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania kreski pomiaro-
wej.

TAK  Bez punktacji

Funkcja rysowania kreski pomiarowej. Kreska pomiarowa
zawiera informacje o wysokości kreski (mm/mV), długo-
ści kreski (mm/s) oraz częstości skurczu serca.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania powielonych 
kresek pomiarowych.

TAK  Bez punktacji

Możliwość powielenia kresek pomiarowych. Powielone 
kreski pomiarowe mają taką samą długość jak kreska po-
czątkowa. Powielenie kresek pomiarowych wykonuje się 
od początkowej kreski pomiarowej, aż do końca badania.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania zaznaczonych 
bloków.

TAK  Bez punktacji

Funkcja rysowania, edytowania oraz usuwania bloków 
dla pojedynczego przebiegu.

TAK  Bez punktacji

Funkcja rysowania, edytowania oraz usuwania wspólne-
go bloku dla wielu przebiegów jednocześnie.

TAK  Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania zaznaczonych li-
nii izoelektrycznych.

TAK  Bez punktacji

Funkcja rysowania, edytowania i usuwania linii izoelek-
trycznej. Funkcja ta umożliwia również zmianę położenia 
linii izoelektrycznej za pomocą odpowiednich skrótów 
klawiszowych.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania reprezentantów 
odprowadzeń. Jako reprezentanta odprowadzeń rozumie 
się jedną ewolucję serca.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość wyświetlania oraz ukrywania tabeli średnich 
cech charakterystycznych dla wszystkich przebiegów. 
Średnia cech charakterystycznych jest wyliczana na pod-
stawie zaznaczonych punktów charakterystycznych.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość wyznaczenia głównego przebiegu. TAK  Bez punktacji
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Funkcja podglądu głównego przebiegu, na którym jest 
wyświetlany fragment czasowy wyświetlanych przebie-
gów.

TAK
 Bez punktacji

Funkcja zmiany wyświetlanego fragmentu wszystkich 
przebiegów względem osi czasu.

TAK  Bez punktacji

Funkcja automatycznego zwiększenia czytelności prezen-
towanych przebiegów. Funkcja ta zwiększa odległość po-
między przebiegami w zależności od amplitudy, dzięki 
czemu  wykresy nie przecinają się wzajemnie.

TAK
 Bez punktacji

Możliwość powiększenia lub pomniejszenia wyświetla-
nych przebiegów.

TAK  Bez punktacji

Możliwość wydruku przebiegów na drukarce TAK  Bez punktacji

Zamawiający wymaga prezentacji zaoferowanych funk-
cjonalności, w tym  Przeglądarki Obrazów Diagnostycz-
nych, Przeglądarka EKG  i żąda dołączenia do oferty wer-
sji instalacyjnej tego oprogramowania. Prezentacja może 
odbyć się w terminie do 5 dni po otwarciu ofert w siedzi-
bie zamawiającego

TAK

 Bez punktacji

Podniesienie posiadanego systemu PACS/RIS do najnowszej wersji i objecie go serwisem, dostawą bezterminowych licencji niezb ędnych do prawidłowego 

funkcjonowania urz ądzeń diagnostycznych  oraz gwarancją w zakresie prawidłowego funkcjonowania zainstalowanego oprogramowania na okres min. 36 miesięcy 

Wymagania ogólne Wymagania graniczne Punktacja Oferowany parametr. potwierdzić, lub 

podać zakresy/opisać

WARUNKI INTEGRACJI SYSTEMU

Dostarczony przez Wykonawcę interfejs wymiany danych - integracji – objęty będzie
gwarancyjnymi usługami serwisowymi. Oznacza to, że przez cały okres gwarancji Wy-
konawca zobowiązany będzie do rekonfiguracji interfejsu wymiany danych, po stronie
systemu PACS i RIS, w przypadku gdy będzie to konieczne po aktualizacji systemu
HIS.

 (konfiguracj ę+ licencje niezb ędne do prawidłowego funkcjonowania urz ądzeń
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diagnostycznych) 

OPIS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Gwarancja na oprogramowanie aplikacyjne 
TAK  Bez punktacji

Aktualizacja produktu w zakresie niezbędnym do naprawy błędów gwarancyjnych
TAK

 Bez punktacji

Modyfikacje produktu uwzględniające zmieniającymi się przepisami ogólnymi, rozpo-
rządzeniami, ustawami, obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jed-
nostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorzą-
dowy Wydział Zdrowia, inne).

TAK

 Bez punktacji

Zgłaszanie błędów poprzez system serwisowy i  telefonicznie (helpdesk) w godz. min.
9:00-17:00 we wszystkie dni robocze

TAK

 Bez punktacji

Dostęp do systemu serwisowego np. helpdesk 24/7  Bez punktacji

Ilość osób upoważnionych do zgłaszania błędów
2

 Bez punktacji

Możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji produktu, które będą uwzględnia-
ne w najbliższych planach rozwojowych produktu, za pomocą systemu serwisowego
np. helpdesk 

TAK
 Bez punktacji

Doradztwo w zakresie rozbudowy systemu o kolejne moduły TAK  Bez punktacji

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

TAK  Bez punktacji

Gwarantowany czas reakcji na błędy krytyczne, czyli:

- niedziałająca usługa, 

max. 8 godzin
 Bez punktacji
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- zagrożenie utraty danych, 

- błąd systemu uniemożliwiający pracę lub blokujący wszystkie funkcjonalno-
ści systemu

Gwarantowany czas reakcji na usterki Następny dzień roboczy  Bez punktacji

Gwarantowany czas naprawy błędów krytycznych Następny dzień roboczy  Bez punktacji

Gwarantowany czas naprawy usterki max. 14 dni  Bez punktacji

Możliwość uczestnictwa w szkoleniach in-company organizowanych przez Wykonawcę TAK  Bez punktacji

Ucyfrowienie oraz integracja urządzenia diagnostycznych RTG  z posiadanym system PACS/RIS:

Parametry techniczne: 

1. skanera do płyt obrazowych  – 1 szt.

2. kaset z płytami obrazowymi  

3. stacji / konsoli dla techników – 1 szt. 

4. integracja systemu radiografii cyfrowej pośredniej z systemem PACS CGM Polska,

5. dostawa stacji do opisów badań RTG – 1 szt.

oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

I. Wymagane parametry poszczególnych składników systemu: 
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Lp.
Szczegółowa specyfikacja techniczna

Wymagane wartości
graniczne

Oferowane wartości,
parametry, dane techniczne

(wypełnia Wykonawca)

1. Skaner wolnostojący (nie wymagający podstawy) do płyt obrazowych – 1 szt. - -

1.1 Producent, nazwa, typ urządzenia Podać

1.2 Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie ≥ 1 Tak

1.3 Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm Tak

1.4 Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 
35x43 cm

Tak

1.5 Możliwość rozbudowy (po upgradzie oprogramowania) o skanowanie dedykowanych płyt  (mammograficznych) formatu 
18x24 i 24x30 z rozdzielczością  min.  20 pikseli/mm – jednocześnie proszkowych i igłowych

Tak

1.6 Możliwość współpracy urządzenia z kasetą (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa
jedną ekspozycją, rozmiar 35x85 cm (+/_ 2 cm)

Tak

1.7 Możliwość współpracy urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości 
długich i kręgosłupa jedną ekspozycją, minimalny osiągany obraz o wymiarach 43x130cm (+/_ 2 cm)

Tak, podać 
dostępne rozmiary 
obrazu

1.8 Transport ekranu z kasety wewnątrz skanera odbywa się automatycznie w sposób bezdotykowy (poprzez chwytniki podłoża 
ekranu) zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie

Tak

1.9 Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniem płynami ustrojowymi i kurzem – podczas wysuwania ekranu z kasety 
obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie

Tak

1.10 Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) Tak

1.11 Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu Tak

1.12 Możliwość podłączenia kilku konsoli techników, min. 2 Tak

1.13 Skala szarości generowanych obrazów  min, 16 bit/piksel Tak
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1.14 Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze  min. 12 bit/piksel Tak

1.15 Wydajność skanowania płyt  35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm  > 45 płyt/godz Tak

1.16 Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku 
zaniku napięcia zasilającego

Tak

1.17 Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez 
internet

Tak

1.18 Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego Tak

1.19 Fabryczny/firmowy stolik/podstawa pod komputer/monitor/kasety Tak

1.20 Skaner zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania
oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z 
dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych

Tak

2. Płyty z kasetami - -

2.1 Producent, nazwa, typ Podać

2.2 Ogólnodiagnostyczne 35x43 cm  Szt. 2

2.3 Ogólnodiagnostyczne 35x35 cm  Szt. 2

2.4 Ogólnodiagnostyczne 24x30 cm  Szt. 2

2.5 Ogólnodiagnostyczne 18x24 cm  Szt. 2

2.6 Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania) ≥ 45 000 Tak, Podać ilość
cykli

2.7 Kasety niezintegrowane z płytą obrazową (oddzielny element) – możliwość niezależnej wymiany albo kaset albo płyt 
obrazowych

Tak

2.8 Płyty obrazowe w kasecie „sztywne” Tak
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2.9 Kasety zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie 
składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający 
zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych

Tak

3.
Stacja/konsola technika – 1 szt.

- -

3.1 Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem Tak

3.2 Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu Tak

3.3 Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego,/ i klawiatury i myszy Tak

3.4 Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego Tak

3.5 Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom Tak

3.6 Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika Tak

3.7 Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST Tak

3.8 Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie, powiększanie (automatyczne-
skokowe: min. 50% i 100%), funkcje pozytyw – negatyw, możliwość przywrócenia obrazu pierwotnego

Tak

3.9 Oprogramowanie umożliwiające automatycznie blendowanie (przesłanianie) nienaświetlonych fragmentów obrazu, oraz 
możliwość  zmiany obszaru blendowanego przez osobę obsługującą

Tak

3.10 Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozrproszeniowej Tak

3.11 Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej na brzegu monitora Tak

3.12 Możliwość wprowadzenia pola tekstowego na zeskanowany obraz Tak

3.13 Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki)  ≥ 40 Tak

3.14 Wyświetlany na ekranie znacznik umożliwiający jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety Tak

3.15 Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) Tak, podać, opisać

3.16 Możliwość  rozbudowy o oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników Tak, podać, opisać
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3.17 Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zdjęć dzieci z podziałem na min. 3 grupy wiekowe Tak, podać opisać

3.18 Możliwość wydruku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4/8/12, z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń Tak

3.19 Możliwość dodawania kolejnych zdjęć do rozpoczętych wcześniej badań (procedur), np. podczas wykonywania zdjęć 
kontrastowych z odstępem czasowym

Tak

3.20 Możliwość współpracy z min. 2 skanerami do płyt obrazowych Tak

3.21 Możliwość uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku Tak

3.22 Możliwość wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs) Tak

3.23 Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową Tak

3.24 Przekątna ekranu monitora dotykowego  ≥≥≥≥ 19 ″ Tak, podać

3.25 Generowanie histogramu dla obrazu Tak

3.26 Możliwość zapisu na płycie CD otrzymanych obrazów w formacie DICOM wraz z oprogramowaniem przeglądającym Tak

3,27 Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, minimum Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, 
Mammography Image, Consistent Presentation of Images

Tak, podać

3.28 Oprogramowanie stacji/konsoli technika zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa 
lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co 
najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych  
(oddzielnie lub razem ze skanerem)

Tak

4. Inne -

4.1 Instrukcje obsługi w języku polskim Tak, przy dostawie

4.2 Deklaracje i certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski Tak, przy dostawie

4.3 Szkolenie lekarzy i techników rtg Tak

4.4 Gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia > 36  miesięcy Tak

4.5 Nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie gwarancji Tak
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4.6 Dostępność części zamiennych min. 10 lat Tak

4.7 Autoryzowany serwis producenta prowadzi:.........................................................................

(nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe)

Podać, załączyć
certyfikat

4.8 Podłączenie skanera do systemu PACS i RIS firmy CGM Polska użytkowanego przez Zamawiającego. Szpital nie posiada licencji 
PACS i jej pozyskanie leży po stronie Wykonawcy 

Tak

5. Stacja do opisów badań RTG – 1 szt. Tak

procesor: zgodny z x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem > 3,1GHz, pamięć RAM: ≥ 4GB DDR3, dysk twardy: ≥ 500GB SAS lub 
SATA, gigabitowa karta sieciowa, nagrywarka DVD, system operacyjny 64bitowy: Windows 7 Pro PL lub nowszy,

Dwa parowane monitory diagnostyczne o minimalnych parametrach: matryca 2 MPix o rozdzielczości naturalnej 1200x1600 
punktów (1600x1200), kontrast 1200:1, jasność 1400 cd/m2, przekątna 21,3" (541 mm), Wejście

cyfrowe DVI-D 24-pin oraz DisplayPort

Karta graficzna tego samego producenta co monitory diagnostyczne z możliwością podpięcia trzech monitorów

Dodatkowy, trzeci monitor do wyświetlana danych systemu RIS o parametrach: matryca TN z podświetleniem LED o rozdzielczości
naturalnej 1920x1080 punktów, kontrast 1000:1, jasność 250 cd/m2, przekątna 23" (584 mm), Wejście cyfrowe DVI-D 24-pin, 
DisplayPort oraz VGA, kąty widzenia: pionowo 170 stopni, poziomo 160 stopni, czas reakcji(typowy) 5ms

Oprogramowanie diagnostyczne: Merge eFilm lub równoważne:

- Otwieranie badań CR/DR/US i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych

- System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta

- Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań / pacjentów

- Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane 
lokalnie; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania (jeśli 
został stworzony w systemie RIS)

- Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane:

Tak
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- imię i nazwisko pacjenta

- rodzaj badania

- opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS)

- Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową)

- Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim,

obejmującego następujące tematy:

- jak korzystać z systemu pomocy

- opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować

- nawigacja po systemie

- wyszukiwanie badań

- odczytywanie, modyfikacja, badań wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print

- Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku – konfigurowanie informacji zawartych na wydruku

- Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji:

- funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta,

- funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu,

- funkcja podglądu wydruku,

- tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 obiektów na wydruk; obiektem może być

obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania.

- Nagrywanie na lokalnej nagrywarce na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką 
DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC

- Hierarchizacja ważności obrazów – minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny”

Funkcjonalność – przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod:
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- obraz po obrazie,

Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w rożnych trybach, min. tryby:

- pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są rożne badania, 

- dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, inny być na 
nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, 

- Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań

- Przeglądarka animacji, funkcje min.:

- ustawienia prędkości animacji,

- ustawienie przeglądania animacji w pętli,

- zmiana kierunku animacji,

- Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych  przez użytkownika

- Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta

- Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika

- Funkcja kolimacji obrazu badania

- Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie

- Funkcja powiększania obrazu, min.:

- powiększanie stopniowe,

- powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu,

- powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu),

- powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania.

- Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.:

- replikacji pikseli,
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- interpolacji.

- Pomiar kątów 

- Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków

- Funkcja dodania strzałki do obrazu badania

- Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie

- Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika

- Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo

- Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja 
  przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia

- Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje:

- zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu),

- zapisywanie powiększenia obrazu,

- zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki).

- Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu

- Funkcja wyświetlenia atrybutów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania

- Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami:

- powierzchnia regionu zainteresowania,

- średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania,

- odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie 
zainteresowania).

- Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania

- Funkcja importowania obrazów do badania, min.:
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- import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF,

- import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG,

- import obrazu do nowej serii.

- Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania.

..................................................................                            

                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych     

                                do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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