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Zał�cznik nr 2 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-U�YTKOWYCH URZ�DZE�

(Nale�y wypełni� i zał�czy� do oferty) 
�

�

�

�

Lp. Parametr/Warunek Wymagania graniczne Parametr oferowany 

A. WYMAGANIA OGÓLNE � �

1. Rok produkcji czytnika płyt obrazowych �������� �

2. Producent ��	
�� �

B. 
SYSTEM PO�REDNIEJ 
RADIOGRAFII CYFROWEJ 

� �

I. 
CZYTNIK PŁYT 
OBRAZOWYCH, 1 szt. 

� �

1.  Producent Poda�  

2.  Nazwa i typ urz�dzenia Poda�  

3.  Gł�bia szaro�ci obrazu generowanego min.  16 bitów, poda�  

4.  Gł�bia szaro�ci obrazu wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej min. 12 bitów, poda�  

5.
Mo�liwo�� zdalnego nadzoru i serwisowania urz�dzenia (np. przez 

modem) 
Tak  

6.

Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej 

kasety do bada� ogólnodiagnostycznych formatów 

35x43 cm (14x17”), 35x35 cm (14x14”), 24x30 cm lub 25x30 cm 

(10x12”), 18x24 cm lub 20x25 cm (8x10”) 

Tak, poda� wszystkie 

rodzaje i formaty 

7.
Przepustowo�� dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczo�ci skanowania min. 10 

pikseli/mm 

min. 30 płyt/godz, 

poda�

8.

Podtrzymywanie bateryjne systemu (UPS) umo�liwiaj�ce zako�czenie 

cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napi�cia 

zasilaj�cego 

Tak  

9.
Mo�liwo�� rozbudowy o skanowanie kaset do zdj�� ko�ci długich, min. 

format 35x83 cm 
Tak  

10.

Urz�dzenie zarejestrowane w Polsce, jako wyrób medyczny spełniaj�ce 

wymogi przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach 

medycznych 

Tak, zał�czy�

dokumenty 

II. 
ZESTAW KASET Z PŁYTAMI 
OBRAZOWYMI 

1.  Producent Poda�  

2.  Nazwa i typ Poda�  

3.
Gwarantowana trwało�� płyty obrazowej, co najmniej 10 000 (ilo�� cyklów 

zapisu i odczytu) 
Tak, poda�  

4.
Kaseta do bada� ogólnodiagnostycznych z płyt� obrazow� rozmiar 35x43 

cm (14x17”) – 2 szt. 
Tak  

5.
Kaseta do bada� ogólnodiagnostycznych z płyt� obrazow� rozmiar 18x24 

cm lub 20x25 cm (8x10”) – 2 szt. 
Tak  

6.

Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie 

automatycznie przez skaner, bez potrzeby r�cznego przekładania przez 

obsług�

Tak  

7.
Płyty obrazowe nie zintegrowane z kaset� – mo�liwo�� niezale�nej 

wymiany płyt obrazowych i kaset 
Tak  

8.

Kasety z ekranem zarejestrowane w Polsce, jako wyrób medyczny 

spełniaj�ce wymogi przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o 

wyrobach medycznych; ekrany jako element zapisu powinny by�

zarejestrowane lub posiada� deklaracj� zgodno�ci w klasie IIa 

Tak, zał�czy�

dokumenty 
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III. STACJA TECHNIKA, 1 szt. 

1.  Producent Poda�  

2.  Nazwa i typ urz�dzenia Poda�  

3.  Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych Tak  

4.

Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 2,0 GHz, 2 GB 

pami�ci RAM, dysk twardy 160 GB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 

100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny 

Tak 

5.

Monitor dedykowany do zastosowa� medycznych LCD kolorowy z 

kalibracj� DICOM, min. 19” (4:3), o min. rozdzielczo�ci 1280x1024 i min. 

kontra�cie 700:1 

Tak, poda� nazw�, typ i 

parametry 

6.  Obsługa stanowiska poprzez klawiatur� i mysz Tak  

7.  Interfejs oprogramowania medycznego stacji w j�zyku polskim Tak  

8.
Oprogramowanie dedykowane do wykonywania bada�

ogólnodiagnostycznych 
Tak  

9.
Ł�czenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem 

CR 
Tak  

10.  Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist Tak  

11.  Wpisywanie danych pacjentów bezpo�rednio na stanowisku Tak  

12.
Mo�liwo�� rozszerzenia oprogramowania stacji o wykonywanie bada�

nagłych (bez rejestracji pacjenta) 
Tak  

13.
Mo�liwo�� pobierania listy pacjentów z  systemu RIS poprzez mechanizm 

DICOM WORKLIST 
Tak 

14.

Wyszukiwanie obrazów/bada� na podstawie zadanych kryteriów, co 

najmniej: Imi� i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania 

badania, rodzaj badania 

Tak  

15.

Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i 

kontrastu, powi�kszanie, obracanie, funkcje pozytyw – negatyw. 

Mo�liwo�� przywrócenia obrazu pierwotnego. 

Tak  

16.  Mo�liwo�� rejestracji pacjentów bezpo�rednio na stacji Tak  

17.  Mo�liwo�� zdefiniowania charakterystyki skanowania dla ka�dego aparatu Tak  

18.
Wy�wietlanie obrazu badania ka�dorazowo po wykonaniu skanowania 

projekcji z mo�liwo�ci� akceptacji lub odrzucenia 
Tak  

19.
Funkcjonalno�� przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształce� do 

pierwotnej wersji jednym klikni�ciem 
Tak  

20.  Automatyczne blendowanie niena�wietlonych fragmentów obrazu Tak  

21.  Oprogramowanie umo�liwiaj�ce usuwanie obrazu kratki stałej Tak  

22.
Automatycznie dodawany do obrazu marker umo�liwiaj�cy ustalenie 

pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) 
Tak  

23.

Wska�niki statusu: 

- wymagaj�ce zatwierdzenia, 

- zaakceptowane, 

- przesłane,  

- nieprzesłane 

Tak, poda� dost�pne 

wska�niki statusu 

24.  Generowanie histogramu dla obrazu Tak 

25.  Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy Tak  

26.  Powi�kszanie obrazu, powi�kszanie wybranego fragmentu obrazu Tak, poda�  

27.
Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystuj�ce algorytm wst�pnej 

automatycznej obróbki obrazu 

Tak, poda� nazw�

handlow�

programowania 

28.
Funkcjonalno�� automatycznego dopasowywania parametrów obróbki 

obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji 
Tak  

29.
Funkcjonalno�� automatycznego dopasowywania parametrów obróbki 

obrazu wg zdefiniowanych procedur 
Tak  

30.
Oprogramowanie umo�liwiaj�ce wykonywanie bada� pantomograficznych 

rozmiaru 15x30 cm 
Tak  

31.

Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płyt� CD 

i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z 

przegl�dark� DICOM uruchamiaj�ca si� automatycznie na komputerze 

klasy PC 

Tak  

32.  Wydruk bada� poprzez DICOM Print Tak  

Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 3,0 GHz, 4 GB 

pami ci RAM, dysk twardy 1 TB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 

1 Gbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 7 Pro
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33.
Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na 

jednej błonie 
Tak  

34.  Dost�p do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu si� przez technika Tak  

35.  UPS dobrany moc� do zastosowanego komputera Tak, poda� nazw� i typ  

C. STACJA OPISOWA, DRUKARKA LASEROWA � �

VI. 
TRZYMONITOROWA LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA 
Z OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM, 1 szt. 

1. 

Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i3 min.3GHz, 

pami�� min.4 GB DDR3 1333MHz, dysk 500 GB SATA (7200), 

nagrywarka DVD, mysz USB Klawiatura USB,2x LAN 1Gb, system 

operacyjny Windows7 64bit, MSOffice 2010, dedykowana karta graficzna 

do monitorów diagnostycznych umo�liwiaj�ca wy�wietlanie ze skal�

szaro�ci 10 bit, druga karta graficzna do obsługi monitora wy�wietlaj�cego 

m.in. dane demograficzne 

Tak  

2. 

2 monitory diagnostyczne o parametrach minimalnych:

- monitory monochromatyczne, LCD 

- oba monitory tego samego producenta, ten sam typ i model, o takich 

samych parametrach 

- przek�tna ekranu co najmniej 21” 

- min. 1200x1600 pikseli 

- pionowy układ wy�wietlania 

- kontrast min. 700:1 

- jasno�� min. 500cd/m2

- gł�bia wy�wietlanego obrazu min. 10 bitów 

Tak  

3. 

Trzeci monitor do danych demograficznych 

- monitor kolorowy LCD 

- przek�tna ekranu min. 19" 

- min. 1280x1024 pikseli 

Tak  

4. 
Zasilacz UPS: moc min. 600W, 

czas podtrzymania min. 15 min. 
Tak 

5. Oprogramowanie stacji opisowej w j�zyku polskim 

Tak, poda� nazw�

handlow�

programowania 

6. 
Oprogramowanie stacji opisowej umo�liwiaj�ce wy�wietlanie, co najmniej 

1024 poziomów szaro�ci jednocze�nie 
Tak  

7. 
Stacja umo�liwia jednoczesne wy�wietlanie ró�nych obrazów na dwóch 

monitorach medycznych 
Tak 

8. Mo�liwo�� wy�wietlenia jednocze�nie kilku bada� ró�nych pacjentów Tak  

9. 

Mo�liwo�� wy�wietlenia bada� radiologii ogólnej, tomografii 

komputerowej, rezonansu magnetycznego i usg. Oprogramowanie�pozwala 

wy�wietla� jednocze�nie, co najmniej 2 rodzaje bada� tego samego 

pacjenta 

Tak  

10. Mo�liwo�� zmiany poło�enia wy�wietlanych obrazów wzgl�dem siebie Tak  

11. 

Mo�liwo�� przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na 

serwerach według ró�nych kryteriów, – co najmniej wg. Identyfikatora 

pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku pocz�tkowych liter) oraz daty 

Tak  

12. 
Mo�liwo�� przeszukiwania wielu archiwów jednocze�nie i pobierania z 

nich obrazów 
Tak  

13. 
Wy�wietlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width 

i Window Level 
Tak  

14. Mo�liwo�� regulacji kontrastu (szeroko�� i poziom okna) Tak  

15. 
Stacja umo�liwia wykonanie pomiarów odległo�ci, k�tów oraz pola 

powierzchni 
Tak  

16. 
Mo�liwo�� obracania obrazu o wielokrotno�� 90 st. oraz dokonywanie 

lustrzanego odbicia 
Tak  

17. 
Mo�liwo�� skalibrowania wy�wietlanych odległo�ci na ekranie tak, by 

mo�liwe było wy�wietlenie obrazu w powi�kszeniu naturalnym 
Tak  

Komputer klasy PC z parametrami minimum: procesor i5 min. 3GHz, 

pami  min. 4 GB DDR3 1333MHz, dysk 2 TB SATA (7200), 

nagrywarka DVD, mysz USB Klawiatura USB, 2x LAN 1Gb, system 

operacyjny Windows 7 Pro, MSOffice 2010, dedykowana karta graficzna 

do monitorów diagnostycznych ze skal  szaro ci 10 bit, druga karta 

graficzna do obs ugi monitora wy wietlaj cego m.in. dane demograficzne

Tak, poda  nazw

handlow  oprogramowania

- min. 1650x1050 pikseli
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18. 
Mo�liwo�� powi�kszania obrazu oraz ogl�dania powi�kszonego fragmentu 

obrazu (lupa) 
Tak  

19. 
Mo�liwo�� wy�wietlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu 

oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi ekranu 
Tak  

20. 

Mo�liwo�� wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce 

systemowej (na papierze); mo�liwo�� wydrukowania obrazów ró�nych 

pacjentów na jednym filmie 

Tak  

21. 

Mo�liwo�� konfigurowania opisów wy�wietlanych na obrazach 

odpowiednio dla ka�dego typu obrazu (wedle modality) oraz 

konfigurowania opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie; tre�� tych 

opisów stanowi� warto�ci odpowiednich tagów dicom 

Tak  

22. 

Mo�liwo�� zapisania jednego lub wi�cej bada� na płycie CD lub DVD, 

zgodnie ze standardem Dicom, z nagran� przegl�dark� umo�liwiaj�c�

przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom 

Tak  

23. 

Mo�liwo�� importowania obrazów w formacie dicom do archiwum 

lokalnego z systemu plików oraz eksportu z archiwum lokalnego do 

systemu plików 

Tak  

24. 
Oprogramowanie stacji diagnostycznej, spełniaj�ce wymogi przepisów 

ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych 
Tak  

VII. Drukarka laserowa medyczna 

1. 
Drukarka laserowa, sieciowa, umo�liwiaj�ca wydruki obrazów na foliach 

w standardzie DICOM o rozmiarze 35x43 cm 
Tak  

D. WARUNKI SERWISU � �

1. 
Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyj�cie zgłoszenie-podj�cie 

naprawy) maksymalnie do 72 godzin, z wył�czeniem dni wolnych od pracy 
TAK  

2. 
Mo�liwo�� zgłoszenia awarii 24 h/dob�, z wył�czeniem dni wolnych od 

pracy 
TAK  

3. 
Adres najbli�szego – ze wzgl�du na siedzib� Zamawiaj�cego – punktu 

serwisowego (na terenie kraju) 
Poda�:  

4. 
Minimum jeden przegl�d techniczny sprz�tu rocznie w okresie trwania 

umowy 
TAK  

5. 

Zapewnienie dostawy zast�pczego sprz�tu na czas naprawy, o parametrach 

niegorszych ni� opisane w niniejszej specyfikacji, je�li wydłu�y si� ona do 

ponad 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii 

TAK  

UWAGA:  

1. Wszystkie parametry i warto�ci podane w zestawieniu musz� dotyczy� oferowanej konfiguracji.  

2. Parametry okre�lone, jako „TAK” oraz parametry o okre�lonych warunkach liczbowych s� warunkami granicznymi. Nie 

spełnienie nawet jednego z ww. wymaga� spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych parametrów poprzez udost�pnienie dema, wizyt� w miejscu 

referencyjnym lub kontakt z producentem.  


