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Załącznik nr 2 do SIWZ  
Oznaczenie sprawy SR/XV-270-17-EFK/19 

 
 
  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 

PAKIET nr 1 
 

W SKŁAD PAKIETU NR 1 WCHODZ Ą: 
- cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do r adiografii i fluoroskopii 
- cyfrowy aparat RTG do zdj ęć kostno-płucnych 
- mobilny aparat cyfrowy do zdj ęć przyłó żkowych 
 

 
CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI 

Z TOREM WIZYJNYM DO RADIOGRAFII I FLUOROSKOPII – 1 SZTUKA 
 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 
 

L.p. 
 
 
 
 
 
 
I 

Parametry  
 
 
 
 
 
 
II 

Parametr 
wymagany 
(graniczny)  
 
 
 
 
III 

Parametr  
oferowany  
TAK/NIE, 
poda ć/ opisa ć 
warto ści oferowane 
 
 
IV 
 

Zakres punktacji  
 
 
 
 
 
 
V 

 
I. WYMAGANIA 

 
1. Nazwa urządzenia Tak – podać   Bez punktacji 
2. Model/typ i numer katalogowy Tak – podać   Bez punktacji 
3. Producent i kraj pochodzenia Tak – podać   Bez punktacji 
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. Sprzęt 

musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i 
do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup 
dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany 
aparat ani jego część składowa, wyposażenie etc. 
nie jest sprzętem rekondycjonowanym, 
powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej 
przez innego użytkownika 

Tak – podać   Bez punktacji 

 
II. INFORMACJE OGÓLNE DO APARATU TELEKOMANDO 

 
5. Istotne elementy oferowanego aparatu  tj. 

generator, ścianka zdalnie sterowana, statyw 
wyprodukowane przez tego samego wytwórcę 

Tak   Bez punktacji 
 
 

6. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności na cały 
aparat rtg, nie na elementy składowe  

Tak   Bez punktacji 

7. Aparat musi być fabrycznie nowy, nie dopuszcza Tak  Bez punktacji 
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się powystawowych, rok produkcji  2019 
 

III. ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA (TELEKOMANDO) 
 
8. Zakres pochylania [°] Min. od  

+90° do –
45° 

 Bez punktacji 

9. Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi 
(ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające 
wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla 
technika (nie w trybie serwisowym) 

≤ 50 cm  Bez punktacji 

10. Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi 
(ścianka w pozycji poziomej) [cm] 

≥ 95 cm  Punktacja: 
95 cm – 0 pkt 
Wartość największa – 
10 pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

11. Wysokość blatu stołu płynnie regulowana 
pomiędzy krańcowymi pozycjami 

TAK  Bez punktacji 

12. Blat stołu płaski TAK  Bez punktacji 
13. Długość blatu [cm] ≥ 210 cm   Bez punktacji 
14. Szerokość blatu [cm]  ≥ 72 cm  Punktacja: 

> 80 cm – 10 pkt 
72 - 80 cm – 0 pkt 
 

15. Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do 
pacjenta m.in. podczas transportu 

TAK/NIE  Punktacja: 
TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 
 

16. Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od 
podłogi ≤ 7 cm lub możliwość obniżania podnóżka 
co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia 
pacjentom wchodzenia i schodzenia (dla podnóżka 
zamocowanego poprawnie) 

TAK/NIE  Punktacja: 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 
 

17. Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] ≥ +/- 12 cm  Bez punktacji 
18. Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. 

możliwości  pochylania i zmiany wysokości blatu 
ścianki dla pozycji poziomej [kg] 

≥ 200 kg  Bez punktacji 

19. Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al]  ≤ 0,8 mm Al  Bez punktacji 
20. Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu 

pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej 
ścianki, bez obudów przewyższających wysokość 
blatu 

TAK  Bez punktacji 

21. Wszystkie ruchy ścianki rtg silnikowe TAK  Bez punktacji 
22. Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone 

przed przypadkową aktywacją  
TAK, opisać  Punktacja: 

Joysticki sterujące 
reagujące tylko na 
dotyk – 10 pkt 
Konieczność 
naciśnięcia dwóch 
przycisków i inne – 0 
pkt 
 

23. Zakres skręcenia kołpaka [°] Min. od 
+90° do    –

90° 

 Bez punktacji 

24. Minimalne SID [cm] ustawiane silnikowo ≤ 115 cm; 
 

 Bez punktacji 

25. Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo ≥ 150 cm 
 

 Bez punktacji 

26. Projekcje skośne, zakres kątów [°] ≥ +/- 40°  Punktacja: 
≥ 45º – 5 pkt 
< 45º– 0 pkt 
 

27. Sterowanie ruchami systemu 
� z konsoli operatora w sterowni  

 
TAK 

 Bez punktacji 
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� z pulpitu umieszczonego na ściance TAK 
28. Konsola sterująca wyposażona w urządzenie 

sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie 
ekspozycji 

TAK  Bez punktacji 

29. Odległość blat stołu-detektor [mm] ≤ 105 mm  Punktacja: 
105 mm – 0 pkt 
Wartość minimalna – 
10 pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

30. Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry Min. 10:1, 
min. 50 l/cm 

 

 Bez punktacji 

31. Kratka przeciwrozproszeniowa - 
możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez 
użycia narzędzi 

TAK  Bez punktacji 

32. System AEC w ściance TAK  Bez punktacji 
33. Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe z pozycją 

parkującą poza wiązką RTG 
TAK  Bez punktacji 

34. Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni 
przyciskiem ręcznym lub nożnym.  

TAK, opisać  Bez punktacji 

35. Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu 
badań przyciskiem nożnym. 

TAK  Bez punktacji 

36. Akcesoria – uchwyty dla pacjenta TAK, min. 2 
szt. 

 Bez punktacji 

37. Akcesoria – podnóżek, który można demontować TAK  Bez punktacji 
38. Automatyczne ustawianie się aparatu w pozycji 

zdefiniowanej zgodnie z programami 
anatomicznymi. Aktywacja ustawienia za pomocą 
jednego przycisku 

TAK/NIE  Punktacja: 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

 
IV. LAMPA RTG I KOLIMATOR W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO) 

 
39. Model i producent lampy Podać  Bez punktacji 
40. Wielkość ogniska małego  

(Zgodnie z IEC 60336) 
≤ 0,6  Bez punktacji 

41. Wielkość ogniska dużego  
(Zgodnie z IEC 60336) 

≤ 1,2  Bez punktacji 

42. Nominalna moc małego ogniska 
(Zgodnie z IEC 60613) 

≥ 30 kW  Bez punktacji 

43. Nominalna moc dużego ogniska  
(Zgodnie z IEC 60613) 

≥ 55 kW  Bez punktacji 

44. 

Pojemność cieplna anody  ≥ 600 kHU 

 Punktacja: 
600 kHU – 0 pkt 
Wartość największa – 
10 pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

45. 

Szybkość chłodzenia anody 
≥ 150 

kHU/min 

 Punktacja: 
150 kHU/min – 0 pkt 
Wartość największa – 
10 pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

46. 

Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg  ≥ 2,0 MHU 

 Punktacja: 
2MHU – 0 pkt 
Wartość największa – 
10 pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

47. Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody 
≥ 8000 obr./min 

TAK  Bez punktacji 

48. Miernik dawki wbudowany w kolimator lampy RTG TAK  Bez punktacji 
49. Kolimator ze świetlnym symulatorem pola 

ekspozycji  
TAK  Bez punktacji 
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50. 
Zakres obrotu kolimatora  

Min. od 
45°do -45° 

 Bez punktacji 

51. Możliwość wprowadzania dodatkowych filtrów w 
kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości na całą 
powierzchnię  
 

TAK, podać 

 Bez punktacji 

 
V. GENERATOR RTG 

 
52. Generator wysokiej częstotliwości TAK  Bez punktacji 
53. Moc generatora  

(zgodnie z normą IEC 601) ≥ 65 kW  Bez punktacji 

54. Max prąd w radiografii  ≥ 800 mA  Bez punktacji 
55. Max wartość mAs ≥ 600 mAs  Bez punktacji 
56. Zakres napięć w radiografii  

 
min 40 - 
150 kV 

 Bez punktacji 

57. Najkrótszy czas ekspozycji  ≤ 1 ms  Bez punktacji 
58. Min. technika 1,2,3 - punktowa TAK  Bez punktacji 
59. 

Zakres napięć we fluoroskopii 
min 40 - 
110 kV 

 Bez punktacji 

60. Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 30 mA  Bez punktacji 
61. Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii 

pulsacyjnej 
≥ 4 

Podać 
 Bez punktacji 

62. Konsola generatora zintegrowana z konsolą 
sterującą ruchami ścianki Tak  Bez punktacji 

 
VI. DETEKTOR ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ 

 
63. Detektor do zdjęć kostnych oraz badań 

dynamicznych TAK  Bez punktacji 

64. Wymiary pola aktywnego detektora  ≥ 42 cm x 
42 cm 

 Bez punktacji 

65. 
Matryca aktywna detektora (liczba pikseli)  Min. 2840 x 

2840 pikseli  
 Bez punktacji 

66. Rozmiary piksela  ≤ 150 µm  Bez punktacji 
67. Głębokość akwizycji   ≥ 14 bit  Bez punktacji 
68. Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI)  TAK  Bez punktacji 

 
VII. STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH 

 
69. 

Minimalna odległość środka detektora od podłogi ≤ 40 cm 
 Punktacja: 

≤ 30 cm– 10 pkt 
> 30 cm – 0 pkt 

70. Maksymalna możliwa odległość środka detektora, 
licząc od podłogi  ≥ 170 cm  Bez punktacji 

71. Układ AEC w statywie, min 3 komory TAK  Bez punktacji 
72. 

Kratka przeciwrozproszeniowa  TAK, podać 
parametry 

 Bez punktacji 

73. Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy 
narzędzi TAK 

 Bez punktacji 

74. Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al  ≤ 0,7 mm Al  Bez punktacji 
75. Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora  ≤ 5 cm  Bez punktacji 
76. Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia 

w projekcjach PA i bocznych TAK  Bez punktacji 

 
VIII. DETEKTOR BEZPRZEWODOWY 

 
77. Detektor bezprzewodowy do stosowania w statywie 

i poza nim (pacjenci na wózkach, łóżkach itp.) TAK 
 Bez punktacji 

78. Wymiary pola aktywnego detektora  ≥ 34 cm x 
42 cm 

 Bez punktacji 

79. Rozdzielczość detektora (liczba pikseli)  ≥ 6 mln  Bez punktacji 
80. Rozmiary piksela  ≤ 150 µm  Bez punktacji 
81. Głębokość akwizycji   ≥ 14 bit  Bez punktacji 
82. Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI)  TAK, podać  Bez punktacji 
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83. Masa detektora z akumulatorem ≤ 3,5 kg  Bez punktacji 
84. Detektor z rączką zintegrowaną z obudową 

detektora TAK/NIE 
 Punktacja: 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

85. Akumulator detektora doładowywany podczas 
pracy w statywie niezależnie od orientacji (detektor 
w pionie/w poziomie) 
W przypadku odpowiedzi „NIE”, należy wyposażyć 
aparat w zewnętrzną ładowarkę i min. jeden 
zapasowy akumulator do detektora 

TAK/NIE 
 

 Punktacja: 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 
 

86. Kratka przeciwrozproszeniowa zakładana na 
detektor TAK  Bez punktacji 

 
IX. MONITORY 

 
87. Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden na wózku 

w pokoju badań  TAK 
 Bez punktacji 

88. Rozdzielczość monitorów  ≥ 1280 x 
1024   

 Bez punktacji 

89. Przekątna ekranu każdego monitora ≥ 19”  Bez punktacji 
 

X. KONSOLA TECHNIKA RTG 
 
90. Konsola technika obsługiwana przy pomocy 

klawiatury i myszki TAK  Bez punktacji 

91. Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej 
zarówno do obsługi fluoroskopii, radiografii 
wykonywanej na ściance zdalnie sterowanej jak i 
do radiografii na statywie płucnym oraz pacjentom 
na wózkach i łóżkach (ustawianie parametrów 
generatora, programy narządowe) 

TAK 

 Bez punktacji 

92. Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej do 
przetwarzania obrazów uzyskiwanych zarówno na 
detektorze zintegrowanym w ściance do 
prześwietleń jak i na detektorze bezprzewodowym 

TAK 

 Bez punktacji 

93. Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa TAK  Bez punktacji 
94. Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 

1024 x 1024 (1 k x 1 k) ≥ 4000  Bez punktacji 

95. Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej ≥ 8 obr/s  Bez punktacji 
96. Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii 

pulsacyjnej z największego pola detektora   ≥ 15 obr/s  Bez punktacji 

97. Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii 
pulsacyjnej z największego pola detektora 
≥ 30 obr/s  

TAK/NIE 
 Punktacja: 

TAK – 5 pkt 
NIE – 0 pkt 

98. Wirtualna kolimacja w celu oszczędności dawki – 
zmiana ustawienia kolimacji przedstawiana przy 
pomocy znaczników graficznych np. na obrazie LIH 

TAK/NIE 
 Punktacja: 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

99. Wybór i konfiguracja programów anatomicznych TAK  Bez punktacji 
100. Ilość programów anatomicznych ≥ 400  Bez punktacji 
101. Nagrywarka CD i / lub DVD TAK  Bez punktacji 
102. Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z 

systemu HIS / RIS oraz manualna TAK  Bez punktacji 

103. Obsługa protokołów DICOM: 
• DICOM Send 
• DICOM Print 
• DICOM Storage Commitment 
• DICOM Worklist / MPPS  

TAK 

 Bez punktacji 

104. Funkcje obróbki obrazów, min: 
• obrót obrazów - opisać 
• lustrzane odbicie 
• powiększenie (zoom) 
• funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana 
jasności i kontrastu) 
• wyświetlanie znaczników oraz dodawanie 
komentarzy 
 

TAK, Podać 

 Bez punktacji 
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105.  
Funkcja obrotu obrazu co ≤1°  TAK/NIE 

 Punktacja: 
TAK – 2 pkt 
NIE – 0 pkt 

106. Pomiar odległości i kątów TAK  Bez punktacji 
107. Analiza zdjęć odrzuconych TAK  Bez punktacji 

 
XI. INNE 

 
108. Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych  TAK  Bez punktacji 
109. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z 

aparatem 
TAK  Bez punktacji 

110. Interkom do komunikacji głosowej sterownia – 
pokój badań 

TAK  Bez punktacji 

111. UPS dla stacji akwizycyjnej w celu poprawnego 
zamknięcia systemu w razie zaniku napięcia 

TAK  Bez punktacji 

112. Integracja z  posiadanym przez zamawiającego 
systemem IT - minimum w zakresie DICOM 
Worklist oraz DICOM Send 

TAK  Bez punktacji 

113. Demontaż, wywiezienie i utylizacja starego aparatu 
RTG i dostarczenie zaświadczenia o utylizacji 
aparatu RTG 

TAK  Bez punktacji 

 
XII. WYMAGANIA DODATKOWE 

 
114. Długość pełnej gwarancji i rękojmi na wszystkie 

oferowane systemy 
Minimum 

36 
miesi ęcy  
– podać  

 Bez punktacji 

115. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich 
oferowanych składowych systemu – dostarczone 
wraz z aparatem, w postaci wydrukowanej i 
elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

TAK  Bez punktacji 

116. W okresie gwarancyjnym wykonywanie 
bezpłatnych przeglądów zgodnie z 
wymaganiami/zaleceniami producenta 

TAK  Bez punktacji 

117. Podstawowe szkolenia z obsługi aparatury dla 
lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, 
bezpośrednio po uruchomieniu aparatu  

TAK  Bez punktacji 

118. Możliwość zgłaszana awarii na infolinię serwisową, 
czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 

TAK  Bez punktacji 

119. Każda naprawa gwarancyjna wyłączająca z 
eksploatacji powyżej 3 dni roboczych powoduje 
przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  
wyłączenia sprzętu z eksploatacji, niezależnie od 
rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia 
(naprawa/wymiana itp.). 

TAK  Bez punktacji 

120. Czas naprawy (nie wymagający sprowadzenia 
części zamiennych) – maks. 3 dni robocze. 

TAK  Bez punktacji 

121. Czas naprawy wymagający sprowadzenia części 
zamiennych maks. 5 dni roboczych. 

TAK  Bez punktacji 

122. Dostępność części zamiennych aparatu RTG min, 
10 lat 

TAK  Bez punktacji 

123. Termin rozpoczęcia  biegu pełnej gwarancji liczony 
jest od momentu uruchomienia całego zestawu po 
podpisaniu protokołu instalacji ,uruchomienia i 
szkolenia z obsługi. 

TAK  Bez punktacji 

 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, 
„sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 
36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca 
zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). 
Okres gwarancji i rękojmi liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.  
 
UWAGA:  Parametry wymagane (parametr wymagany - graniczny) stanowią wymagania, których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. 
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Wymóg jest następujący – wszystkie parametry wymagane (graniczne) muszą być spełnione łącznie. 
 
Parametry o określonych warunkach liczbowych („=>” lub „<=”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą. 
 
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po 
zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 
  
Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi. 
  
W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni robocze od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, zobowiązujemy się do przedłużenia okresu 
gwarancji o czas trwania awarii. 
    
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): .................................... 
 
Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W tym również zdalna interwencja za pomocą 
sieci informatycznej i telediagnostycznej. 
 
 
Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji . 
 
 
 
 
 
 

__________ dnia  __________  r. 
 

                  
___________________________ 

                             (Podpis  osoby  uprawnionej  do 
                               reprezentowania  Wykonawcy) 
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CYFROWY APARAT RTG DO ZDJ ĘĆ KOSTNO - PŁUCNYCH – 1 SZTUKA 
 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 
 

L.p. 
 
 
 
 
 
 
I 

Parametry  
 
 
 
 
 
 
II 

Parametr 
wymagany 
(graniczny)  
 
 
 
 
III 

Parametr  
oferowany  
TAK/NIE, 
poda ć/ opisa ć 
warto ści oferowane 
 
 
IV 
 

Zakres punktacji  
 
 
 
 
 
 
V 

 
I. WYMAGANIA 

 
1. Nazwa urządzenia Tak – podać   Bez punktacji 
2. Model/typ i numer katalogowy Tak – podać   Bez punktacji 
3. Producent i kraj pochodzenia Tak – podać   Bez punktacji 
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. Sprzęt 

musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i 
do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup 
dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany 
aparat ani jego część składowa, wyposażenie etc. 
nie jest sprzętem rekondycjonowanym, 
powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej 
przez innego użytkownika 

Tak – podać   Bez punktacji 

5. Najważniejsze elementy systemu  wyprodukowane 
przez tego samego producenta i objęte jednym 
certyfikatem CE: generator, zawieszenie lampy, 
statyw płucny, interface stacji akwizycyjnej 

Tak  Bez punktacji 

 
II. SUFITOWY STATYW 3D NA LAMP Ę RTG 

 
6. Statyw z lampą mocowany na suficie TAK  Bez punktacji 
7. Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż ≥ 300 cm  Bez punktacji 
8. Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – 

poprzecznie 
≥ 200 cm 

 Bez punktacji 

9. 

Zakres pionowego ruchu lampy ≥ 160 cm 

 Punktacja: 
Wartość maksymalna 
– 10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

10. Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥  330°  Bez punktacji 
11. Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥  +/- 120°  Bez punktacji 
12. Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany 

na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie 
parametrów ekspozycji 

TAK 
 Bez punktacji 

13. Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, 
wielkości ogniska oraz wybór komór AEC 
bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego 
usytuowanego na kołpaku lampy rtg 

TAK 

 Bez punktacji 

14. Modyfikacja czułości detektora, zmiany wielkości 
dawki na panelu dotykowym usytuowanym na 
kołpaku lampy rtg 

TAK/NIE 
 Punktacja: 

TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

15. Wyświetlanie pomiaru odległości SID TAK  Bez punktacji 
16. Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na 

kołpaku lampy. TAK 
 Bez punktacji 

17. Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą 
zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem 
odległości SID 

TAK 
 Bez punktacji 

18. Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą 
zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z szufladą w TAK 

 Bez punktacji 
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statywie do zdjęć odległościowych - detektor w 
pionie i poziomie 

19. Ruch pionowy statywu lampy zmotoryzowany TAK  Bez punktacji 
 

III. LAMPA RTG I KOLIMATOR 
 
20. Wielkość ogniska małego  

(Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,6  Bez punktacji 

21. 

Wielkość ogniska dużego 
(Zgodnie z IEC 60336) ≤ 1,2 

 Punktacja: 
Wartość maksymalna 
– 10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

22. Nominalna moc ogniska małego  
(Zgodnie z IEC 60613) ≥ 33 kW 

 Bez punktacji 

23. Nominalna moc ogniska dużego  
(Zgodnie z IEC 60613) ≥ 100 kW  Bez punktacji 

24. 

Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU 

 Punktacja: 
Wartość maksymalna 
– 10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

25. 

Szybkość chłodzenia anody ≥ 100 
kHU/min 

 Punktacja: 
Wartość maksymalna 
– 10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

26. 

Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 2,1 MHU 

 Punktacja: 
Wartość maksymalna 
– 10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

27. Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody 
≥ 8000 obr./min 

TAK  Bez punktacji 

28. Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy 
RTG TAK  Bez punktacji 

29. Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z 
programów anatomicznych oraz ręcznie TAK  Bez punktacji 

30. Kolimator ze świetlnym symulatorem pola 
ekspozycji i celownikiem laserowym 

TAK  Bez punktacji 

31. Dodatkowe filtry miedziane lub aluminiowe 
zintegrowane z kolimatorem i niezasłaniające 
światła centratora optycznego. 
 

TAK, 
 

 Bez punktacji 

 
IV. GENERATOR RTG 

 
32. Generator wysokiej częstotliwości TAK  Bez punktacji 
33. Moc generatora  

(zgodnie z normą IEC 601) ≥ 65 kW 
 Bez punktacji 

34. Max prąd w radiografii ≥  640 mA  Bez punktacji 
35. Max wartość mAs ≥ 800 mAs  Bez punktacji 
36. 

Zakres napięć w radiografii min 40 - 
150 kV 

 Bez punktacji 

37. Najkrótszy czas ekspozycji 
 
 
 

≤ 1 ms 

 Bez punktacji 
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V. STÓŁ 

 
38. Stół stacjonarny z płaskim blatem TAK  Bez punktacji 
39. Blat pływający TAK  Bez punktacji 
40. Długość blatu stołu ≥ 220 cm  Bez punktacji 
41. Szerokość blatu stołu ≥80 cm  Bez punktacji 
42. Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 80 cm  Bez punktacji 
43. Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 26 cm  Bez punktacji 
44. Max. obciążenie stołu ≥ 200 kg  Bez punktacji 
45. 

Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 65 mm 

 Punktacja: 
Wartość minimalna– 
10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

46. Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55 cm  Bez punktacji 
47. 

Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm 

 Punktacja: 
Wartość maksymalna 
– 10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

48. 

Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al ≤ 0,75 mm 
Al 

 Punktacja: 
Wartość minimalna– 
10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

49. Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość 
wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi 

TAK, podać 
parametry 

 Bez punktacji 

50. Układ AEC w stole, min 3 komory TAK  Bez punktacji 
51. Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu 

oraz do zwalniania hamulców blatu 
TAK 

 Bez punktacji 

52. Uchwyt dla pacjenta min 1 szt. TAK  Bez punktacji 
 

VI. STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH 
 
53. Statyw mocowany do podłogi TAK  Bez punktacji 
54. Minimalna możliwa odległość środka panela, licząc 

od podłogi. 
 

≤ 37 cm 
 Bez punktacji 

55. Maksymalna możliwa odległość środka panela, 
licząc od podłogi ≥ 165 cm 

 Bez punktacji 

56. Układ AEC w statywie, min 3 komory TAK  Bez punktacji 
57. Kratka przeciwrozproszeniowa zapewniająca 

uzyskanie SID od 150-180cm lub odpowiedni 
zestaw kratek 

TAK, podać 
parametry 

 Bez punktacji 

58. Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy 
narzędzi TAK 

 Bez punktacji 

59. 
Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al ≤ 0,55 mm 

Al 
 Bez punktacji 

60. 

Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 55 mm 

 Punktacja: 
Wartość minimalna– 
10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

61. Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia 
w projekcjach PA i bocznych 
 
 

TAK 

 Bez punktacji 
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VII. DETEKTOR ZINTEGROWANY 

 
62. Detektor zintegrowany w statywie do zdjęć 

odległościowych. TAK 
 Bez punktacji 

63. 
Wymiary pola aktywnego detektora 

≥ 42 cm x 
42 cm 

 Bez punktacji 

64. Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 8,0 mln  Bez punktacji 
65. Rozmiary piksela ≤ 150 µm  Bez punktacji 
66. Głębokość akwizycji ≥ 12 bit  Bez punktacji 
67. Czas od wykonania do wyświetlenia pełnego 

zdjęcia. ≤ 10 s 
 Bez punktacji 

 
VIII. DETEKTOR BEZPRZEWODOWY 

 
68. Detektor do stosowania w stole, oraz poza 

nim(pacjenci na wózkach itp.) TAK 
 Bez punktacji 

69. 
Wymiary pola aktywnego detektora 

≥ 42 cm x 
34 cm 

 Bez punktacji 

70. Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 6,5 mln  Bez punktacji 
71. Rozmiary piksela ≤ 150 µm  Bez punktacji 
72. Współczynnik DQE dla 1 pl/mm ≥ 50%  Bez punktacji 
73. Głębokość akwizycji ≥ 12 bit  Bez punktacji 
74. Maksymalna waga detektora ≤ 3,5 kg  Bez punktacji 
75. Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta 

leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) 
≥ 120 kg 

 Bez punktacji 

76. Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w 
technologii – jodek cezu (CsI) TAK, podać  Bez punktacji 

77. Min. jedna zakładana na detektor kratka 
przeciwrozproszeniowa do użycia podczas 
ekspozycji pacjentów na wózkach i łóżkach 

Tak, podać 
parametry 

kratki 

 Bez punktacji 

78. 
Zintegrowany uchwyt do przenoszenia detektora TAK/NIE 

 Punktacja: 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

79. Możliwości ładowania baterii detektora podczas 
kiedy detektor znajduje się w szufladzie w stole 
niezależnie od orientacji detektora bez podłączania 
żadnego kabla 

TAK/NIE 

 Punktacja: 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

80. Mobilny statyw do detektora do wykonywania zdjęć 
bocznych na stole 

TAK 
 Bez punktacji 

 
IX. KONSOLA TECHNIKA RTG 

 
81. Konsola technika obsługiwana przy pomocy 

klawiatury i myszki TAK 
 Bez punktacji 

82. Monitor min. 19” TAK  Bez punktacji 
83. Kontrast monitora ≥1000:1  Bez punktacji 
84. Jasność monitora ≥800 cd/m²  Bez punktacji 
85. 

Pamięć obrazów diagnostycznych 
ilość 

obrazów ≥ 
3000 

 Punktacja: 
Wartość maksymalna 
– 10 pkt 
Wartość graniczna – 0 
pkt 
Pozostałe 
proporcjonalnie 

86. Czas od wykonania ekspozycji do pokazania 
podglądu obrazu 

≤ 9 s 
 Bez punktacji 

87. Czas od wykonania ekspozycji do pokazania 
obrazu w pełnej jakości ≤ 10 s 

 Bez punktacji 

88. Wybór i konfiguracja programów anatomicznych TAK  Bez punktacji 
89. Wybór parametrów pracy generatora TAK  Bez punktacji 
90. Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z 

generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez 
udziału technika) zapamiętywane w nagłówku 
obrazu w formacie DICOM 

TAK 

 Bez punktacji 

91. Nagrywarka CD i / lub DVD TAK  Bez punktacji 
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92. Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z 
systemu HIS / RIS oraz manualna 

TAK 
 Bez punktacji 

93. Obsługa funkcjonalności DICOM: 
• DICOM Send, 
• DICOM Print, 
• DICOM Storage Commitment,  
• DICOM Worklist / MPPS 

TAK 

 Bez punktacji 

94. Funkcje obróbki obrazów, min: 
• obrót obrazów, 
• lustrzane odbicie, 
• powiększenie (zoom), 
• funkcje ustawiania okna (windowing), 
• wyświetlanie znaczników 

TAK 

 Bez punktacji 

95. 
Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu 

TAK, podać 
nazwę 

 Bez punktacji 

96. Analiza zdjęć odrzuconych TAK  Bez punktacji 
97. Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej 

podczas całego badania  
(w przypadku kilku projekcji) 

TAK 
 Bez punktacji 

 
X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

 
98. Półfartuch ochronny ołowiany 0,5 Pb- TAK  Bez punktacji 
99. Pas uciskowy do mocowania pacjenta na stole  TAK  Bez punktacji 

 
XI. WARUNKI DODATKOWE 

 
100. Demontaż, wywiezienie i utylizacja starego aparatu 

RTG i dostarczenie zaświadczenia o utylizacji 
aparatu RTG 

Wymagany 
 Bez punktacji 

101. Dostosowanie pomieszczeń i instalacji elektrycznej, 
teleinformatycznej pracowni RTG do wymogów 
oferowanego aparatu i obowiązujących przepisów  

Wymagane 
 Bez punktacji 

102. Instalacja aparatu RTG w pomieszczeniach 
wskazanych przez Zamawiającego. Wymagane  Bez punktacji 

103. Integracja z  posiadanym przez zamawiającego 
systemem IT - minimum w zakresie DICOM 
Worklist oraz DICOM Send 

Wymagane 
 Bez punktacji 

 
XII. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI 

 
104. Gwarancja i rękojmia na wszystkie elementy 

systemu (w tym lampę, bez ograniczenia ilości 
skanów) 

Minimum 
36 miesi ęcy  

– podać 

 Bez punktacji 

105. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich 
oferowanych składowych systemu – dostarczone 
wraz z aparatem, w postaci wydrukowanej i 
elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

Wymagane 

 Bez punktacji 

106. W okresie gwarancyjnym wykonywanie 
bezpłatnych przeglądów zgodnie z 
wymaganiami/zaleceniami producenta 

Wymagane 
 Bez punktacji 

107. Podstawowe szkolenia z obsługi aparatury dla 
lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, 
bezpośrednio po uruchomieniu aparatu  

Wymagane 
 Bez punktacji 

108. Możliwość zgłaszana awarii na infolinię serwisową, 
czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Wymagane  Bez punktacji 

109. Każda naprawa gwarancyjna wyłączająca z 
eksploatacji powyżej 3 dni roboczych powoduje 
przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  
wyłączenia sprzętu z eksploatacji, niezależnie od 
rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia 
(naprawa/wymiana itp.). 

Wymagane 

 Bez punktacji 

110. Czas naprawy (nie wymagający sprowadzenia 
części zamiennych) – maks. 3 dni robocze. Wymagane  Bez punktacji 

111. Czas naprawy wymagający sprowadzenia części Wymagane  Bez punktacji 
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zamiennych maks. 5 dni roboczych. 
112. Dostępność części zamiennych aparatu RTG min, 

10 lat Wymagane 
 Bez punktacji 

113. Termin rozpoczęcia  biegu pełnej gwarancji liczony 
jest od momentu uruchomienia całego zestawu po 
podpisaniu protokołu instalacji ,uruchomienia i 
szkolenia z obsługi. 

Wymagane 

 Bez punktacji 

 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, 
„sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 
36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca 
zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). 
Okres gwarancji  i rękojmi liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.  
 
UWAGA:  Parametry wymagane (parametr wymagany - graniczny) stanowią wymagania, których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. 
  
Wymóg jest następujący – wszystkie parametry wymagane (graniczne) muszą być spełnione łącznie. 
 
Parametry o określonych warunkach liczbowych („>” lub „<”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą. 
 
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po 
zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 
  
Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi. 
  
W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni robocze od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel, świat,  zobowiązujemy się do przedłużenia okresu 
gwarancji o czas trwania awarii. 
    
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): .................................... 
 
Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W tym również zdalna interwencja za pomocą 
sieci informatycznej i telediagnostycznej.   
 
 
Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji . 
 
 
 
 
 
 

__________ dnia  __________  r. 
 

                  
___________________________ 

                             (Podpis  osoby  uprawnionej  do 
                               reprezentowania  Wykonawcy) 
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MOBLINY APARAT CYFROWY DO ZDJ ĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH – 1 SZTUKA 
 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 
 

L.p. 
 
 
 
 
 
 
I 

Parametry  
 
 
 
 
 
 
II 

Parametr 
wymagany 
(graniczny)  
 
 
 
 
III 

Parametr  
oferowany  
TAK/NIE, 
poda ć/ opisa ć 
warto ści oferowane 
 
 
IV 
 

Zakres punktacji  
 
 
 
 
 
 
V 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Nazwa urządzenia Tak – podać   Bez punktacji 
2. Model/typ i numer katalogowy Tak – podać   Bez punktacji 
3. Producent i kraj pochodzenia Tak – podać   Bez punktacji 
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. Sprzęt 

musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i 
do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup 
dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany 
aparat ani jego część składowa, wyposażenie etc. 
nie jest sprzętem rekondycjonowanym, 
powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej 
przez innego użytkownika 

Tak – podać   Bez punktacji 

5. Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny pracujący w 
technice radiografii cyfrowej bezpośredniej 
fabrycznie wyposażony w bezprzewodowy 
detektor, z możliwością wykonywania ekspozycji 
bez podłączenia do sieci zasilającej . 

Tak 

 Bez punktacji 

6. Deklaracja zgodności na cały aparat nie na części 
składowe. 

Tak  Bez punktacji 

7. Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą 
aparatu) Tak  Bez punktacji 

8. Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu 
(min. 5 godzin) Tak  Bez punktacji 

9. Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych 
poszerzonych o testy specjalistyczne 

Tak   Bez punktacji 

10. Aparat wyposażony we własny zespół napędowy 
zasilany z akumulatorów, umożliwiający 
zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia 

Tak 
 Bez punktacji 

11. Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemem 
RIS/PACS funkcjonującym u zamawiającego.  Tak  Bez punktacji 

 
II. GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA 

 
12. Generator typu HF zintegrowany z konsolą 

technika (wybór programu anatomicznego 
ustawia automatycznie parametry ekspozycji)  

Tak 
 Bez punktacji 

13. Moc generatora ≥30kW (zgodnie z IEC 
60601-2-7 
dla 100 ms) 

Tak, podać 
 Bez punktacji 

14. Zakres napięciowy ≥ 40 – 125 kV Tak, podać  Bez punktacji 
15. Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu 

ekspozycji ≥ 0,35 – 320 mAs 
Tak, podać 

 Bez punktacji 

16. Maksymalna wartość prądu lampy (możliwego 
do uzyskania w aparacie) ≥ 360 mA 

Tak, podać 
 Bez punktacji 

17. Najkrótszy czas ekspozycji  ≤ 1 ms Tak, podać  Bez punktacji 
18. Ręczna nastawa parametrów ekspozycji 

związana z wyborem projekcji za pomocą 
dotykowego monitora LCD konsoli technika 

Tak 
 Bez punktacji 
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19. Zasilanie 230V +/- 10%, 50Hz ze 
standardowego gniazdka sieciowego  

Tak 
 Bez punktacji 

20. Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą 
kabla o długości ≥2,5m oraz możliwość 
ekspozycji z  bezprzewodowego pilota 
umożliwiającego wyzwolenie z odległości co 
najmniej 5m. 

Tak, podać  

 Bez punktacji 

21. Możliwość wykonania ekspozycji poprzez 
akumulatorowe zasilanie generatora. 

Tak 
 Bez punktacji 

 
III. LAMPA RTG 

 
22. Lampa jedno- lub dwuogniskowa z wirującą anodą Tak  Bez punktacji 
23. Wielkość największego ogniska ≤ 1.3  

(aparat nie będzie wykorzystywany do zdjęć 
młodszych dzieci) 

Tak, podać 
 Bez punktacji 

24. Pojemność cieplna anody ≥ 120kHU Tak, podać  Bez punktacji 
25. Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,0 MH Tak, podać  Bez punktacji 
26. Prędkość obrotów anody ≥ 2700 obr/min Tak, podać  Bez punktacji 
27. Zakres kątów obrotu kolimatora min. +/-90° Tak ,podać  Bez punktacji 
28. Wbudowany lub zamontowany na szynach 

kolimatora dawkomierz DAP zintegrowany z 
DICOM 

Tak 
 Bez punktacji 

29. Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko- 
kolumna aparatu ≥120 cm Tak, podać  Bez punktacji 

30. Filtracja dodatkowa odpowiednik min. 1mm Al.+ 
0,1mm Cu  

Tak  Bez punktacji 

 
IV. KOLUMNA I STATYW APARATU 

 
31. 

Konstrukcja kolumny – ułatwienia w utrzymywaniu 
aparatu w czystości 

Tak/Nie, 
podać 

 Punktacja: 
Wszystkie kable do 
lampy ukryte wewnątrz 
ramienia – 20 pkt 
Kable karbowane, 
kable w innych 
osłonkach na zewnątrz 
ramienia – 0 pkt 

32. 

Antybakteryjna powłoka na obudowie aparatu Tak/Nie, 
podać 

 Punktacja: 
Tak, powłoka 
antybakteryjna oparta 
na tlenkach metali 
zawartych w farbie – 
20 pkt 
Tak, powłoka 
antybakteryjna oparta 
na jonach srebra lub 
miedzi – 10 pkt 
Nie – 0 pkt 

33. Maksymalna długość aparatu w pozycji 
transportowej ≤140cm Tak, podać  Bez punktacji 

34. Maksymalna szerokość aparatu w pozycji 
transportowej ≤60cm Tak, podać 

 Bez punktacji 

35. Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej  
≥ +/- 130° 

Tak, podać  Bez punktacji 

36. Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej  
≥ +/- 90° 

Tak, podać  Bez punktacji 

37. Zakres pochylania kołpaka lampy min. +90° do -10° Tak, podać  Bez punktacji 
38. 

Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość 
ogniska lampy nad podłogą ≥ 200cm 

Tak, podać 
 Punktacja: 

≥ 210 cm – 10 pkt 
< 210 cm – 0 pkt 

39. Minimalna możliwa do uzyskania wysokość 
ogniska lampy nad podłogą ≤ 70cm 

Tak, podać  Bez punktacji 

40. Możliwość przemieszczania systemu przy 
rozładowanych akumulatorach aparatu (po 

Tak  Bez punktacji 
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zwolnieniu blokady) 
41. 

Masa aparatu łącznie z akumulatorami ≤ 580 kg  Tak, podać 
 Punktacja: 

≤ 420 kg – 10 pkt 
< 420-580 kg – 0 pkt  

42. 
Akumulatory o pojemności ≥ 60 Ah Tak, podać 

 Punktacja: 
≥ 90 Ah – 10 pkt 
< 90 Ah – 0 pkt 

 
V. DETEKTOR CYFROWY 

 
43. Detektor mobilny, bezprzewodowy. Tak  Bez punktacji 
44. Warstwa scyntylacyjna detektora w technologii CsI Tak  Bez punktacji 
45. Format powierzchni aktywnej detektora ≥34 cm x 

42cm. Tak, podać  Bez punktacji 

46. DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 65 % 
zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 0,05 
lp/mm 

Tak, podać 
 Bez punktacji 

47. W szufladzie akumulator detektora jest 
doładowywany min. podczas postoju. W przypadki 
odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną 
ładowarkę wraz z dodatkowymi dwoma 
akumulatorami 

Tak/Nie 

 Bez punktacji 

48. Klasa odporności na wodę min IPX3 Tak, podać  Bez punktacji 
49. Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli 

(min) 
≥ 6,5 MPx, 

Tak, podać 
 Bez punktacji 

50. Rozmiar piksela ≤ 150 µm Tak, podać  Bez punktacji 
51. Głębokość akwizycji ≥ 16 bit Tak, podać  Bez punktacji 
52. Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami  

≤ 3,5 kg 
Tak, podać  Bez punktacji 

53. Maksymalne obciążenie detektora (na całej 
powierzchni detektora) dla projekcji 
wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg, 

Tak, podać 
 Bez punktacji 

54. Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm, Tak, podać  Bez punktacji 
55. Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥ 

180 
Tak, podać  Bez punktacji 

56. Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na 
detektor Tak 

 Bez punktacji 

57. Dodatkowa ładowarka nastołowa do baterii wraz z 
dodatkową baterią do detektora Tak  Bez punktacji 

 
VI. KONSOLA TECHNIKA (STACJA AKWIZYCYJNA) 

 
58. Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w 

konsolę  dotykowego monitora LCD o rozmiarze 
≥17”, i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 
1280x1024 umożliwiającego  nastawianie 
parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką 
obrazu 

Tak ,podać 

 Bez punktacji 

59. Pojemność dysku obrazowego ≥ 3 000 obrazów  Tak, podać  Bez punktacji 
60. Zoom, obrót obrazu, lustrzane odbicie, zmiana 

wartości okna (jasności/kontrastu)  Tak 
 Bez punktacji 

61. Wybór pacjenta z listy pacjentów uzyskanych z 
systemu RIS za pomocą mechanizmu DICOM 
Worklist 

Tak 
 Bez punktacji 

62. Możliwość  zarejestrowania pacjenta przez 
technika w przypadku awarii systemu szpitalnego 
RIS (bez konieczności interwencji serwisu lub 
informatyka)  

Tak 

 Bez punktacji 

63. Interfejs do sieci szpitalnej WIFI Tak  Bez punktacji 
64. Interfejs do sieci szpitalnej kablowy min. 100Mbit/s Tak  Bez punktacji 
65. Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji (np. 

L/R, zdjęcie AP) 
Tak 

 Bez punktacji 

66. Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia 
obrazu wstępnego na monitorze ≤ 5 s 

Tak, podać  Bez punktacji 

67. Programy anatomiczne ≥ 100 Tak, podać  Bez punktacji 
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68. Możliwość prowadzenia statystyk obrazów 
odrzuconych z powodów odrzucenia, z podziałem 
na techników wykonujących badanie 

Tak 
 Bez punktacji 

69. Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą  
protokołów: Worklist manager (WLM), Storage 
(Send), MPPS 

Tak 
 Bez punktacji 

70. Automatyczne zapisywanie do systemu danych 
obrazowych (nagłówek DICOM) informacji o 
parametrach ekspozycji (kV, mAs) 

Tak 
 Bez punktacji 

71. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych 
pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do 
tych danych osobom niepowołanym 

Tak 
 Bez punktacji 

72. Współpraca ze standardem DICOM, obsługą 
protokołów: worklist manager(WLM),storage, 
MPPS,DICOM storage commitment 

Tak 
 Bez punktacji 

73. Raport dawki w formacie DICOM zgodnie z 
dyrektywą EUROATOM 2013/59 Tak 

 Bez punktacji 

74. 
Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem 
oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) 

Tak/Nie, 
podać 

 Punktacja: 
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt 

 
VII. URZĄDZENIA DODATKOWE 

 
75. Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie 

umożliwiający co najmniej zatrzymanie napędu  Tak 
 Bez punktacji 

76. Aparat wyposażony kieszeń/kieszenie do 
przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej 
oraz detektora podczas transportu 

Tak 
 Bez punktacji 

77. Zestaw fartuchów Tak  Bez punktacji 
 

VIII. WYMAGANIA DODATKOWE 
 
78. Gwarancja min. 36 miesi ęcy rozpoczynająca się 

w momencie podpisania protokołu odbioru przez 
upoważnionego pracownika zamawiającego 
(wymagane dopuszczenie aparatu rtg do 
eksploatacji w rozumieniu Rozp. MZ z 12 listopada 
2015 – w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla 
wszystkich rodzajów ekspozycji) 

Tak, podać 

 Bez punktacji 

79. Wykonanie wymaganych testów akceptacyjnych 
poszerzonych o specjalistyczne) zgodnie z rozp.MZ 
z dnia 18.02.2011roku. 

Tak 
 Bez punktacji 

 
IX. WYMAGANIA DODATKOWE  

115. Długość pełnej gwarancji i rękojmi na wszystkie 
oferowane systemy 

Minimum 
36 

miesi ęcy  
– podać  

 Bez punktacji 

116. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich 
oferowanych składowych systemu – dostarczone 
wraz z aparatem, w postaci wydrukowanej i 
elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

TAK  Bez punktacji 

117. W okresie gwarancyjnym wykonywanie 
bezpłatnych przeglądów zgodnie z 
wymaganiami/zaleceniami producenta 

TAK  Bez punktacji 

118. Podstawowe szkolenia z obsługi aparatury dla 
lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, 
bezpośrednio po uruchomieniu aparatu  

TAK  Bez punktacji 

119. Możliwość zgłaszana awarii na infolinię serwisową, 
czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 

TAK  Bez punktacji 

120. Każda naprawa gwarancyjna wyłączająca z 
eksploatacji powyżej 3 dni roboczych powoduje 
przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni  
wyłączenia sprzętu z eksploatacji, niezależnie od 

TAK  Bez punktacji 
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rodzaju wady ani sposobu jej usunięcia 
(naprawa/wymiana itp.). 

121. Czas naprawy (nie wymagający sprowadzenia 
części zamiennych) – maks. 3 dni robocze. 

TAK  Bez punktacji 

122. Czas naprawy wymagający sprowadzenia części 
zamiennych maks. 5 dni roboczych. 

TAK  Bez punktacji 

123. Dostępność części zamiennych aparatu RTG min, 
10 lat 

TAK  Bez punktacji 

124. Termin rozpoczęcia  biegu pełnej gwarancji liczony 
jest od momentu uruchomienia całego zestawu po 
podpisaniu protokołu instalacji ,uruchomienia i 
szkolenia z obsługi. 

TAK  Bez punktacji 

 
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, 
„sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 
36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca 
zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). 
Okres gwarancji i rękojmi liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.  
 
UWAGA:  Parametry wymagane (parametr wymagany - graniczny) stanowią wymagania, których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. 
  
Wymóg jest następujący – wszystkie parametry wymagane (graniczne) muszą być spełnione łącznie. 
 
Parametry o określonych warunkach liczbowych („=>” lub „<=”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie 
spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.  
 
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po 
zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 
  
Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi. 
  
W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni robocze od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, zobowiązujemy się do przedłużenia okresu 
gwarancji o czas trwania awarii. 
    
Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): .................................... 
 
Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W tym również zdalna interwencja za pomocą 
sieci informatycznej i telediagnostycznej.   
 
 
Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji . 
 
 
 
 
 
 

__________ dnia  __________  r. 
 

                  
___________________________ 

                             (Podpis  osoby  uprawnionej  do 
                               reprezentowania  Wykonawcy) 
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WYMAGANE PRACE ADAPTACYJNE NIEZB ĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ PRACY SPRZ ĘTU 
 

Zamawiający wymaga wykonania prac adaptacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy 
dostarczonego sprzętu. Zamawiający wymaga następującego zakresu prac: 
 

1. Instalacja elektryczna, komputerowa, telefoniczna wg SIWZ i potrzeb dostawcy aparatu wraz  
z osprzętem i rozdzielnicą. Należy sprawdzić istniejące zasilanie, oporność okablowania i ewentualnie 
dokonać wymiany na właściwy przekrój przewodu spełniający wymogi dostarczanego RTG. 

2. Niezbędne roboty rozbiórkowe i demontaże z wywozem gruzu i śmieci wg potrzeb i projektu wytycznych 
instalacyjnych dostawcy i przewidywanej aranżacji pomieszczeń, fundamentowanie pod nowe aparaty  
i ewentualne uzupełnienie zawieszeń sufitowych. 

3. Prace posadzkarskie - w gabinecie z istniejącą wykładziną wykonać wyprawki wykładziny PCV  
i uzupełnienia zgrane kolorystycznie oraz wklejenie powstałych ubytków,  a w pracowni z istniejącymi 
płytkami gres przewidzieć - uzupełnienia i naprawy posadzki. 

4. Demontaż i montaż sufitów podwieszanych po wykonaniu prac instalacyjnych z uzupełnieniem  
i wymianą uszkodzonych płyt, tak aby stanowił jednolitą powierzchnię. 

5. Grzejnik - wymiana na higieniczny. 
6. Demontaż, wywiezienie i utylizacja starych aparatów RTG i dostarczenie zaświadczenia o utylizacji 

aparatów RTG. 
7. Klimatyzatory - przegląd, wymiany filtrów, uzupełnienia płynów, sprawdzenie wentylacji i zbadanie 

krotności wymian. 
8. Szpachlowania, wyprawki, malowanie całości pomieszczeń objętych zakresem prac. 
9. Kanały elektryczne i mocowanie aparatu z korektą w posadzkach i nad sufitem. 
10. WC - odnowienie  z wyposażeniem. 
11. Projekt osłon  dla obu aparatów z opinią Sanepidu, dokumentacja powykonawcza z wynikami prób  

i badań. 
12. Inne drobne (w cenie) lustra, rolety itp.- naprawy demontaż i montaż, uzupełnienie odbojnic ściennych  

i narożników ochronnych. 
13. Dostawa aparatów musi odbywać się w czasie i trasą uzgodnioną z Działem Technicznym Szpitala. 

 
 
 
Zamawiaj ący przekazuje równie ż Program funkcjonalno-u żytkowy. 
 
 

 


