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Opis przedmiotu zamówienia-Specyfikacja  techniczna na dostawę dwóch aparatów mammograficznych cyfrowych 

W przypadku parametru ocenianego będącego parametrem ilościowym maksymalną ilość punktów otrzymuje Wykonawca, który zaoferował sprzęt  

o najlepszej wartości danego parametru a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej. 

 

Obliczenia proporcjonalne są prowadzone według następujących reguł: 

a. Gdy wymagana jest jak najmniejsza wartość: 

P = MaxP *
MINgraniczne

Ograniczne

WW

WW




 

b. Gdy wymagana jest jak największa wartość: 

P = MaxP *
graniczneMAX

graniczneO

WW

WW




 

P – liczba punktów za dany parametr (z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku) 

MaxP – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za dany parametr (podana w kolumnie e) 

WO – wartość parametru zaoferowana przez Wykonawcę 

WMIN – minimalna wartość podana w rozpatrywanych, nieodrzuconych ofertach  

WMAX – maksymalna wartość podana w rozpatrywanych, nieodrzuconych ofertach 

Wgraniczne– wymagana wartość graniczna (podana w kolumnie c) 
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 Wymagany rok produkcji wszystkich urządzeń : 2016 r. 

 

Lp. Opis parametru / cechy 
Wymagana cecha lub 
wartość parametru 

Potwierdzenie  
parametru / cechy 

oferowana  
wartość parametru 

Punktacja 

Strona oferty, 
na której jest 

a.potwierdzenie 
cechy lub 
wartości 

parametru  

b. dla 
dokumentu 
opisanego w 
pkt 3.5.1 a 

c.dla 
dokumentu 
opisanego w 
pkt 3.5.1 b 

d.dla 
dokumentu 
opisanego w 

pkt 3.5.1 c 

 

-c 

a b c d e f 

1.  Dwa fabrycznie nowe aparaty mammograficzne tego samego modelu, producenta, kraju pochodzenia oraz roku produkcji – 2 sztuki 

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 
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Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

2.  

Aparaty mammograficzne z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowe (nie dopuszcza 
się aparatów ucyfrowionych zarówno CR i jak DR) 

Tak 

  

bez punktacji 

 

a) jeden obrazujący w trybie FFDM, w trybie tomosyntezy oraz mammografii 
spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym, z przystawką do biopsji pod 
kontrolą tomosyntezy  

 

b) drugi obrazujący w trybie FFDM  z możliwością rozbudowy o funkcję tomosyntezy 
(stan na dzień składania ofert) 

 

 

c) oba  aparaty przeznaczone do diagnostyki i skryningu, przy użyciu jednego i tego 
samego detektora dla danego aparatu 

 

 

3.  

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wszystkie wytyczne w 
zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, jak również: 

Tak 

  

bez punktacji 

 

a) posiadać deklarację zgodności WE oraz certyfikat zgodności dla co najmniej: 
całego aparatu mammograficznego (deklaracja zgodności WE dla komponentów 
składowych nie jest wystarczająca), oprogramowania stacji diagnostycznej,  
monitorów stacji diagnostycznej oraz drukarki błon mammograficznych 

 

 

b) przed odbiorem technicznym pozytywnie przejść testy kontroli jakości wykonane 
według wytycznych europejskich zawartych w European Guidelines for Quality 
Assurances in Brest Cancer Screening and Diagnosis (czwarta edycja) wraz z 
suplementem (Supplement to European Guidelines ver.1.0)  (dotyczy aparatów 
mammograficznych, monitorów stacji diagnostycznych oraz drukarki błon 
mammograficznych) 

 

 

4. GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA  
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5.  Generator wysokoczęstotliwościowy Tak   bez punktacji  

6.  

Moc wyjściowa generatora min. 5 kW 

Tak 

  bez punktacji  

a) Maksymalna tójfazowa moc zainstalowana mammografu nie większa niż 15,0 kW 

 

  

7.  Zakres wysokiego napięcia  min. 23 - 35 kV   bez punktacji  

8.  Możliwość zmiany wysokiego napięcia nie więcej niż co 1 kV w całym zakresie  Tak   bez punktacji  

9.  Maksymalna wartość  obciążenia prądowo - czasowego min. 500 mAs   bez punktacji  

10.  Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% Tak   bez punktacji  

11.  
Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz 

siły ucisku i wysokości płytki uciskowej  
Tak   

bez punktacji  

12. LAMPA RENTGENOWSKA  

13.  Anoda wirująca Tak   bez punktacji  

14.  Prędkość wirowania anody min. 5500 obr/min   bez punktacji  

15.  Pojemność cieplna anody min. 162 kHU   bez punktacji  

16.  Szybkość chłodzenia anody min.40 kHU/min   bez punktacji  

17.  Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z  IEC 60336 metodą szczelinową max. 0.15 mm   bez punktacji  

18.  Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową max. 0.3 mm   bez punktacji  

19.  Filtry dodatkowe - minimum dwa Tak   bez punktacji  

20. AUTOMATYKA  

21.  Automatyka kontroli ekspozycji AEC Tak   bez punktacji  

22.  Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji Tak   bez punktacji  
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23.  Automatyka doboru filtrów Tak   bez punktacji  

24.  
Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa (z min. dwoma prędkościami 
ucisku)  

Tak   
bez punktacji  

25.  Ręczna kontrola kompresji Tak   bez punktacji  

26.  
Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez 
użytkownika 

Tak   
bez punktacji  

27. STATYW MAMMOGRAFICZNY 

28.  Statyw wolnostojący Tak   bez punktacji  

29.  Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym  Tak   bez punktacji  

30.  
Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego 
przy głowicy ustawionej pionowo)  

min. 71 - 140 cm   
bez punktacji  

31.  Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie Tak   bez punktacji  

32.  Zakres obrotu głowicy min. 350º   bez punktacji  

33.  
Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, 
lampa na dole)  

Tak   
bez punktacji  

34.  
Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu 

jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa 
Tak   

bez punktacji  

35.  Odległość ognisko - detektor obrazu min. 65 cm   bez punktacji  

36.  Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5 Tak   bez punktacji  

37.  
Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół  ręcznie 
(przyciski i/lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych.  Możliwość dodatkowej 
korekty ucisku przy pomocy pokrętła. 

Tak   bez punktacji 
 

38.  Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem) Tak   bez punktacji  

39.  Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne Tak   bez punktacji  
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dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) 

40.  
Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania 
części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora  

Tak   
bez punktacji  

41.  

Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola 
promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm 
wzdłuż dłuższej krawędzi detektora  w zależności od wybranej projekcji (w pozycji 
środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO)  

Tak 

 

Tak - 10 
Nie - 0 

 

42.  Osłona twarzy pacjentki Tak   bez punktacji  

43. DETEKTOR CYFROWY 

44.  
Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach  
min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm  

Tak   
bez punktacji  

45.  
Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu 
obrazowania 

min. 2300 px x 2900 
px 

  
bez punktacji  

46.  Rozmiar piksela max. 100µm   bez punktacji  

47.  Zakres dynamiki detektora min. 13 bit   bez punktacji  

48.  Kratka przeciwrozproszeniowa   Tak   bez punktacji  

49.  Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi  max.25 s   bez punktacji  

50.  Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze  max. 15 s   bez punktacji  

51.  
Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo a nie na 
zasadzie skanowania detektora  

Tak   
bez punktacji  

52.  Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max. 5mm  Tak   bez punktacji  

53.  
Kalibracja detektora możliwa do wykonania na życzenie użytkownika w całym okresie 
gwarancji 

Tak   
bez punktacji  

54.  
Zagwarantowana dla personelu  użytkownika możliwość stałego dostępu do parametrów 
stanu technicznego detektora i aparatu (mapa "bad piksel”,  błędy serwisowe wraz z 
opisem ich znaczenia) 

Tak   
bez punktacji  
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55. FUNKCJA TOMOSYNTEZY - dla aparatu obrazującego w trybie tomosyntezy oraz dla aparatu z możliwością rozbudowy o funkcję tomosyntezy po rozbudowie 

UWAGA: Dla aparatów dysponujących więcej niż jednym trybem tomosyntezy (jeśli dla danego aparatu istnieje więcej niż jeden zestaw wartości parametrów technicznych wymienionych w 
punkcie FUNKCJA TOMOSYNTEZY , spełniających te wymagania) podać należy wartości parametrów technicznych w ramach jednego z trybów i zaznaczyć jaki to tryb. 

56.  
Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po 
łuku oraz oprogramowanie  wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D 

Tak   
bez punktacji  

57.  Zakres obrotu głowicy dla badań 3D  min. 90º, -90º   bez punktacji  

58.  
Czas wykonania skanu tomosyntezy  wraz z czasem ruchu głowicy (dla grubości piersi 45 
mm) 

max. 25 s  

wartość najmniejsza - 
10, 

wartość graniczna - 0, 
pozostałe 

proporcjonalnie 

 

59.  Zakres kątowy skanu tomosyntezy  min. ±7.5º 

 

wartość największa - 
10, 

wartość graniczna - 0, 
pozostałe 

proporcjonalnie 

 

60.  Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy  max.1 mm   bez punktacji  

61.  
Akwizycja obrazu 3D tomosyntezy z wykorzystaniem dedykowanej kratki 
przeciwrozproszeniowej lub kratki przeciwrozproszeniowej wykorzystywanej w technice 
2D 

Tak/Nie  
Tak - 10 
Nie - 0 

 

62.  
Rozdzielczość zdjęć używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka 
sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D  

Tak/Nie  
Tak - 10 
Nie - 0 

 

63.  Otrzymywanie zdjęć diagnostycznych 2D z syntezy zdjęć tomosyntezy  Tak   bez punktacji  

64.  
 Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn oraz w 
formie umożliwiającej szybkie przeglądanie warstw składających się z serii 
zrekonstruowanych płaszczyzn 

Tak   bez punktacji 
 

65.  
Automatyczna (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) konfiguracja  aparatu przy 
przejściu z trybu mammografii 2D do trybu tomosyntezy oraz z trybu tomosyntezy do trybu 
mammografii 2D  po naciśnięciu odpowiedniego przycisku 

Tak 

 

bez punktacji 
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66. PRZYSTAWKA DO PRZEPROWADZANIA BIOPSJI POD KONTROLĄ TOMOSYNTEZYdla aparatu obrazującego w trybie tomosyntezy 

67.  

Przystawka do przeprowadzania biopsji pod kontrolą tomosyntezy (biopsji w której 
współrzędne celu określane są za pomocą badania tomosyntezy) w pełni kompatybilna z 
oferowanym aparatem oraz z aparatem z możliwością rozbudowy o funkcję tomosyntezy 
po rozbudowie. Przystawka kompatybilna ze stosowanym przez Zamawiającego 
rodzajem igieł lokalizacyjnych, igieł  do biopsji gruboigłowej, igieł  do biopsji 
gruboigłowej wspomaganej próżnią. 

Tak 

 

bez punktacji 

 

68. FUNKCJA MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ dla aparatu obrazującego w trybie mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym  

69.  Obrazowanie mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym Tak 

 

bez punktacji  

70. STACJA AKWIZYCYJNA  

71.  
Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, 

pulpit ekspozycji, czytnik kodów kreskowych  
Tak   bez punktacji 

 

72.  

Monitor stacji akwizycyjnej LED, skalibrowany w standardzie DICOM, monochromatyczny, 
pracujący w układzie pionowym, o parametrach:  

Tak 

  

bez punktacji 

 

b) obszar roboczy o przekątnej co najmniej 50 cm 

 

 

c) kontrast min.500:1 

 

 

d) rozdzielczość nie mniejsza niż 5 Mpix 

 

 

e)  skalibrowana luminancja min. 500 cd/m2 

 

 

f) odwzorowanie skali szarości min. 8 bit 

 

 

73.  
Zwalidowana przez producenta monitorów karta grafiki zapewniające pracę w standardzie 
sygnału min. 8 bit 

Tak   bez punktacji 
 

74.  
Dedykowany UPS do podtrzymania zasilania stacji technika przez min.10 min lub czas 
potrzebny do bezpiecznego wyłączenia systemu 

Tak   bez punktacji 
 

75.  Pamięć operacyjna RAM  min. 2GB   bez punktacji  
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76.  
Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 250GB (dla aparatów z obrazowaniem w 
trybie tomosyntezy min. 1 TB) 

Tak   bez punktacji 
 

77.  Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora  min.9000   bez punktacji  

78.  
Automatyczne wprowadzanie parametrów ekspozycji oraz dawki (dawka wejściowa i 
średnia dawka gruczołowa a w przypadku tomosyntezy co najmniej dawka sumaryczna 
wejściowa i dawka sumaryczna gruczołowa) i połączenie ich z obrazem cyfrowym 

Tak   bez punktacji 
 

79.  
Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji 
mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia 

Tak   bez punktacji 
 

80.  
Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z 
klawiatury obsługowej 

Tak   bez punktacji 
 

81.  
Interfejs sieciowy w standardzie DICOM 3.0 potwierdzony dokumentem DICOM 
Conformance Statement 

Tak   bez punktacji 
 

82.  

Usługi DICOM: protokoły komunikacji 

Tak 

  

bez punktacji 

 

a) DICOM Store, automatyczne wysyłane zakończonych badań na serwer PACS 

 

 

b) DICOM Storage Commitment 

 

 

c) DICOM Basic Print 

 

 

d) DICOM Query/Retrive 

 

 

e) DICOM Modality Worklist 

 

 

f) DICOM Modality Performance Step 

 

 

83.  
Informacje zawarte w pliku DICOM (dla aparatu obrazującego w trybie FFDM, co najmniej: 
parametry ekspozycji, czas ekspozycji, grubość piersi 

Tak 

 

bez punktacji 
 

84.  

Informacje zawarte w pliku DICOM (dla aparatu obrazującego w trybie tomosyntezy oraz 
dla aparatu z możliwością rozbudowy o funkcję tomosyntezy po rozbudowie) 

co najmniej: kątowy zakres projekcji, odstęp kątowy pomiędzy projekcjami, rozkład dawki 
na poszczególne projekcje, odległość ognisko – oś obrotu, parametry ekspozycji oraz czas 
ekspozycji  dla poszczególnych projekcji, całkowity czas skanu) 

Tak 

 

bez punktacji 
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85.  
Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (obraz "for 
presentation") 

min. 12 bit   bez punktacji 
 

86.  
Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar średniej 
wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach 

Tak   bez punktacji 
 

87.  

Otrzymywania obrazów z kontroli jakości w formacie "for processing" i wysłania w takim 

formacie na PACS, stacje opisowe lub inne zdefiniowane miejsca wskazane przez 

użytkownika (port USB i/lub nagrywarka CD/DVD) 

Tak   bez punktacji 

 

88.  
Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych 
informacji z systemu HIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem 
Dicom Worklist) 

Tak   bez punktacji 
 

89.  
Funkcja pobrania archiwalnych zdjęć pacjenta z lokalnego PACS w celu obejrzenia na stacji 
technika 

Tak   bez punktacji 
 

90.  
 Integracja z istniejącą usługą Microsoft Active Directory, uwierzytelnianie użytkownika 
poprzez logowanie  użytkownika Active Directory. 

Tak   bez punktacji  

91.  
Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm 
Pb 

Tak   bez punktacji 
 

92.  Kamera cyfrowa sieciowa do wydruków obrazów mammograficznych w technologii suchej – 1 szt. 

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  
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93.  

a) rozdzielczość min. 508 dpi 

Tak 

 

bez punktacji 

 

b) maksymalna gęstość optyczna min.3.6 

 

 

c) formaty drukowanych błon min. 18 cm x 23 cm, min.23 cm x 29 cm 

 

 

d) głębia skali szarości min. 12 bitów 

 

 

e) możliwość zaopatrzenia w błony przy świetle dziennym 

 

 

f) wydajność druku dla błon o formacie min.23 cm x 29 cm min.: 100 szt./h 

 

 

g) Integracja z dostarczonymi w ramach zamówienia  stanowiskami opisowymi. 

 

 

94.  DUPLIKATOR – 1 szt. 

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

95.  

Automatyczny rejestrator obrazów medycznych na płytach CD/DVD wraz z przeglądarką 

DICOM o wydajności pozwalającej na wysłanie do niego jednocześnie (protokołem DICOM 

3.0) min. 140 badań RTG, 80 CT,  CT/PET i 50 MG.  Tak 

 

 

bez punktacji 

 

Robot: 

 

 

a) głowica na statywie jezdnym lub ruchomym  
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b) minimum 1 magazyn na płyty czyste o pojemności minimum 100 szt. 

 

 

c) minimum 1 magazyn na płyty zapisane o pojemności  minimum 100 szt. 

 

 

d) wyświetlacz LCD informujący o stanie duplikatora i o ilości płyt czystych w 
magazynie 

 

 

e) dwie nagrywarki  

 

 

f) drukarka kolorowa atramentowa  

 

 

g) całość w jednej zintegrowanej obudowie 

 

 

96.  

Oprogramowanie DICOM:   

Tak, podać 

 

bez punktacji 

 

a) licencja bezterminowa 

 

 

b) przyjmowanie badań w formacie Dicom 3.0 poprzez sieć komputerową z 
dowolnego urządzenia medycznego 

 

 

c) nagrywanie przeglądarki Dicom umożliwiającej  automatyczne odtworzenie płyt 
na komputerach z systemem Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 8.1  

 

d) nadruk na płytach minimum następujących informacji : 
- kolejny nr wydanej płyty 
- imię i nazwisko  
- patient id 
- data badania  
- nazwa badania 
- typ urządzenia, z którego zostało wysłane badanie (TK, USG itd.) 
- nazwa urządzenia, z którego zostało wysłane badanie 
- dowolnego tagu Dicom z wysyłanego badania 

 
profil nadruku (różny układ graficzny i informacje na nadruku) powinien być 
zależny od: 
- nazwy urządzenia wysyłającego badanie (AET) 
- modalności wysyłanego badania 
- nazwy docelowej AET (tz. docelowy Wirtualny AET) 
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e) oprogramowanie musi mieć możliwość stworzenia nieograniczonej ilości 
docelowych wirtualnych AET-ów i przypisać do nich nieograniczoną ilość profili 
nadruku.  

 

f) oprogramowanie musi posiadać interfejs w języku polskim oraz możliwość 
instalacji oprogramowania zarządzającego i monitorującego na dowolnej ilości 
komputerów  

 

g) oprogramowanie zarządzające i monitorujące musi mieć możliwość poglądu 
bieżących zadań wykonywanych przez robota jak również zadań oczekujących w 
kolejce (lista zadań musi się odświeżać automatycznie)  

 

h) oprogramowanie to musi umożliwiać ustawienie zależności danego profilu 
wydruku 

 

 

i) oprogramowanie musi posiadać historie wysłanych badań wraz ze statusem 
wykonania oraz wyszukiwaniem pacjenta minimum po nazwisku, 
oprogramowanie musi mieć możliwość ustawienia czasu przez jaki 
przechowywana jest historia badań 

 

 

j) oprogramowanie zarządzające i monitorujące musi umożliwiać zmianę priorytetu 
badania w kolejce badań 

 

 

97.  Komputer sterujący – 1 szt. 

98.  

a) minimum 3 dyski twarde po minimum 320 GB każdy 

Tak, podać 

 

bez punktacji 

 

b) procesor 4 rdzeniowy 

 

 

c) 16 GB RAM 

 

 

99. STANOWISKO OPISOWE - 4 szt. 

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 
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Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

100.  
Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi 
wymaganymi funkcjonalnościami 

Tak 

 

bez punktacji  

101.  

Oprogramowanie sklasyfikowane w klasie wyrobów medycznych IIa rekomendowane przez 

producenta mammografu (z listy oprogramowań rekomendowanych przez producenta 

mammografu, którą należy dostarczyć), monitory stanowiska opisowego sklasyfikowane w 

klasie wyrobów medycznych 

Tak 

 

bez punktacji  

102.  
Komputer, mysz, podświetlana klawiatura komputerowa, touch pad dedykowany do 
obsługi oprogramowania stacji diagnostycznej 

Tak   
bez punktacji  

103.  
Konfiguracja sprzętowa komputera  zoptymalizowana do dostarczanego oprogramowania, 
gwarantująca wydajną pracę stacji diagnostycznej - załadowanie każdego jednego badania 
mammograficznego 2D (4 obrazów) z dysku twardego w mniej niż 10s 

Tak   
bez punktacji  

104.  
Zwalidowana przez producenta monitorów karta grafiki, zapewniająca pracę w standardzie 
sygnału min. 10 bit  

Tak   
bez punktacji  

105.  

Prezentacja obrazów z mammografii 2D oraz tomosyntezy (również  w formie 
umożliwiającej szybkie przeglądanie warstw składających się z serii zrekonstruowanych 
płaszczyzn), obrazów 2D zrekonstruowanych z 3D, mammografii spektralnej ze 
wzmocnieniem kontrastowym 

Tak   bez punktacji 

 

106.  Prezentacja obrazów z innych modalności (USG, MRI) Tak   bez punktacji  

107.  Oprogramowanie realizujące co najmniej:  

Tak 

  

  

bez punktacji 

 

108.  
a) automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO 

piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej,  
wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia  
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b) prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości 

 

 

c) wyświetlanie zalecane przez EUREF - jednoczesną prezentację kompletu czterech 
obrazów mammograficznych jednej pacjentki 

 

 

d) porównanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z 
wcześniejszym 

 

 

109.  
Możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją 
tekstową i przesłania obrazu wraz z zaznaczeniami do stacji akwizycyjnej  

Tak/Nie 

 

Tak - 10 
Nie - 0 

 

110.  
Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem 
badań bieżących 

Tak   
bez punktacji  

111.  

Uwierzytelnienie poprzez osobne dla każdego użytkownika logowanie, możliwość 
definiowania ustawień stacji (w tym protokołów wyświetlania i ich kolejności), dostępnych 
po zalogowaniu się na konto użytkownika Microsoft Active Directory, wymagana integracja 
z istniejącą usługą Microsoft Active Directory. 

Tak   

bez punktacji  

112.  
Interfejs sieciowy w standardzie DICOM 3.0  potwierdzony dokumentem DICOM 
Conformance Statement 

Tak   
bez punktacji  

113.  

Usługi DICOM: protokoły komunikacji 

Tak 

  

bez punktacji 

 

a) DICOM Store 

 

 

b) DICOM Basic Print 

 

 

c) DICOM Query/Retrive 

 

 

d) DICOM Modality Worklist 

 

 

114.  

Para monochromatycznych, diagnostycznych monitorów opisowych LED, skalibrowanych w 
standardzie DICOM, dedykowanych do mammografii, parowanych fabrycznie ( z 
dołączonym świadectwem parowania) o parametrach: 

Tak 

  

bez punktacji 

 

a) obszar roboczy każdego monitora o przekątnej min. 21'' 

 

 

b) kontrast każdego monitora min. 900:1 
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c) prezentacja obrazu w pionie 

 

 

d) rozdzielczość każdego monitora nie mniejsza niż 5 Mpix 

 

 

e) skalibrowana luminancja  każdego monitora min. 500 cd/m2, 

 

 

f) odwzorowanie skali szarości min. 10 bit 

 

 

115.  Dedykowany UPS do podtrzymania zasilania stacji opisowej przez min.10 min Tak   bez punktacji  

116.  
Kalibrator zewnętrzny lub wbudowany z  oprogramowaniem do kalibracji monitorów oraz 
oprogramowanie umożliwiające wykonanie procedur kontroli jakości 

Tak   
bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

117.  Dodatkowy monitor administracyjny LCD o przekątnej ekranu min. 19'' Tak   bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 
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Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

118. WYMAGANIA INNE   

119.  

 Wykonawca wykona i pokryje wszystkie koszty integracji dostarczonych w ramach 
zamówienia aparatów mammograficznych i stanowisk opisowych z istniejącym u 

Zamawiającego serwerem PACS Impax 6 firmy Agfa.  

a) Wykonawca wykona i pokryje wszystkie koszty integracji dostarczonych w 
ramach zamówienia aparatów mammograficznych z istniejącym u zamawiającego 
serwerem DICOM Worklist firmy Asseco. 

Tak   

bez punktacji  

120.  Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Tak   bez punktacji  

121.  
Długość pełnej gwarancji na wszystkie oferowane składowe systemu przedstawia załącznik 
nr 3 

Tak   
bez punktacji  

122.  Upgrade oprogramowania na wszystkie oferowane składowe systemu w okresie gwarancji  Tak   bez punktacji  

123.  
Dwa fartuchy ochronne jednostronne, miednicowe, bezołowiowe, ultralekkie o 
równowartości min. 0,50 mmPb (M, L) 

Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 
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Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

124.  

Przeprowadzenie na koszt Wykonawcy testów odbiorczych aparatu mammograficznego, 
monitorów stacji diagnostycznych oraz drukarki błon mammograficznych zgodnie z: 

a) wymaganiami określonymi w ustawie Prawo atomowe z dnia 29.11.2000r. (Dz. U. 
z  2014r. poz. 1512) z późniejszymi zmianami 

b) wytycznymi europejskimi zawartymi w European Guidelines for Quality 
Assurances in Brest Cancer Screening and Diagnosis (czwarta edycja) , 
Supplement to European Guidelines ver.1.0 a aparat z funkcją tomosyntezy 
również Protocol for the Quality Control of Physical and Technical Aspects of 
Digital Breast Tomosynthesis systems ver.0.15 

Tak   bez punktacji 

 

125.  

Przeprowadzanie na koszt Wykonawcy testów specjalistycznych aparatu 
mammograficznego w okresie trwania gwarancji, monitorów stacji diagnostycznych i 
drukarki błon mammograficznych zgodnie z: 

a) zakresem i częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
18.02.2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późniejszymi 
zmianami 

b) wytycznymi europejskimi zawartymi w European Guidelines for Quality 
Assurances in Brest Cancer Screening and Diagnosis (czwarta edycja) , 
Supplement to European Guidelines ver.1.0 a aparat z funkcją tomosyntezy 
również Protocol for the Quality Control of Physical and Technical Aspects of 
Digital Breast Tomosynthesis systems ver.0.15.  

Testy przeprowadzone będą niezwłocznie po wykonaniu testów odbiorczych. Testy 
przeprowadzone będą przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą Prawo atomowe z 
dnia 29.11.2000r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1512)  z późniejszymi zmianami.  

Tak 

 

bez punktacji 

 

126.  

Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowego użycia przedmiotu 
zamówienia po dostarczeniu i instalacji, potwierdzone pisemnym protokołem. 

Szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, w zatwierdzonych 
przez Zamawiającego godzinach, osobno dla każdej z grup zawodowych: 

a) Lekarze w zakresie obsługi stacji diagnostycznych (konsoli lekarskich i 
oprogramowania dedykowanego do mammografii) –  6 osób, w grupach pod 
maksymalnie 2 osoby, czas szkolenia: min. 3h/os 

b) Fizycy w zakresie obsługi aparatu oraz procedur kontroli jakości – maksymalnie 4 

Tak 

 

bez punktacji 
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osoby 

c) Inżynierowie Działu Aparatury Medycznej w zakresie diagnozowania 
podstawowych problemów technicznych – maksymalnie 2 osoby 

d) Technicy elektroradiologii w zakresie obsługi aparatu oraz procedur kontroli 
jakości – 4 osoby, szkolenie tygodniowe, czas szkolenia: min. 6 h/os,  

3. Harmonogramy szkoleń uzgodnione zostaną pisemnie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą z wyprzedzeniem 10 dni roboczych.   

4. Szkolenie przypominające i uzupełniające realizowane będzie w ciągu 6 miesięcy od 
odbioru końcowego przedmiotu umowy,  w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu. 

127.  

Kurs z tomosyntezy dla 6 lekarzy ( co najmniej dwudniowy) z listy kursów organizowanych 

przez ACR, EUSOBI, EUSOMA lub pod ich patronatem lub szkolenie w ośrodku 

referencyjnym na terenie kraju, w którym wykonuje się obrazowanie piersi z 

wykorzystaniem tomosyntezy – omówienie min. 80 badań (przypadków) z wykorzystaniem 

tomosyntezy.  

Zamawiający uzgodni z Wykonawcą ośrodek, w którym będą prowadzone szkolenia. 

Wykonawca może zrealizować szkolenia przed lub po dostawie i uruchomieniu 

zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy  od odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z w/wym szkoleniami, 

tj. opłata uczestnictwa, noclegi, wyżywienie, dojazd i powrót.   

Tak 

 

bez punktacji 

 

128.  

Szkolenie dla fizyków w zakresie  kontroli jakości sprzętu diagnostycznego w ośrodku 
referencyjnym na terenie Unii Europejskiej. Szkolenia realizowane w: 

a) w krajowych (lub na terenie Unii Europejskiej) ośrodkach referencyjnych 
dysponujących oferowanym sprzętem – min. 10 osobo/dni. Zamawiający uzgodni 
z Wykonawcą ośrodek, w którym będą prowadzone szkolenia, lub  

b)  w formie udziału w warsztatach ECR, IAEA, EFOMP lub innych równoważnych 
min. 10 osobo/dni. 

Wykonawca może zrealizować szkolenia przed lub po dostawie i uruchomieniu 

zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z w/wym szkoleniami, tj. opłata 

uczestnictwa, noclegi, wyżywienie, dojazd i powrót.  Zamawiający nie precyzuje ilości osób, 

natomiast wskazuje ilość osobodni (w sumie min. 10). Tym samym ilość osób zależy od 

czasu trwania np. warsztatów. 

Tak 

 

bez punktacji 

 

129.  Szkolenia dla techników elektroradiologii (1 lub 2 dniowe) w ośrodku referencyjnym Tak 

 

bez punktacji  
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wykonującym badania mammograficzne  z wykorzystaniem tomosyntezy dla 4 osób w 

grupach max. 2 osobowych, w dwóch kolejnych tygodniach roboczych.  

Zamawiający uzgodni z Wykonawcą ośrodek, w którym będą prowadzone szkolenia. 

Wykonawca może zrealizować szkolenia przed lub po dostawie i uruchomieniu 

zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z w/wym szkoleniami, tj. noclegi, 

wyżywienie, dojazd i powrót.   

130. ZESTAW DO KONTROLI JAKOSCI   

131.  Zestaw do kontroli jakości przewidziany przez producenta Tak   bez punktacji  

132.  

Zestaw przyrządów i fantomów wymaganych do przeprowadzenia testów podstawowych  i 
specjalistycznych określonych przez aktualne na dzień składania oferty ustawodawstwo 
polskie oraz aktualne na dzień składania ofert Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy 
zdrowotne, w tym co najmniej: 

Tak   bez punktacji 

 

133.  
a) jednorodny fantom PMMA o grubości 45mm ± 0,02  pokrywająca cały detektor 

wraz z deklaracją zgodności materiałowej  
Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

134.  b)  zestaw jednorodnych płyt PMMA  - 7 płyt o grubości 10mm ± 0,02, 1 płyta o 
grubości 5 mm ± 0,02 o powierzchni pokrywającej cały detektor  wraz z 

Tak 

 

bez punktacji  
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deklaracją zgodności materiałowej  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

135.  
c) zestaw 10 jednorodnych płyt PMMA o wymiarach 20 x 40 x 2 mm wraz z 

deklaracją zgodności materiałowej 
Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

136.  
d) zestaw 4 jednorodnych płyt PMMA o wymiarach 150 x 180 x 10 mm wraz z 

deklaracją zgodności materiałowej 
Tak 

 

bez punktacji  
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Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

137.  
e) zestaw dystansowników (spacers)  o wymiarze 180 x 15 mm oraz grubościach 2 x 

1 mm, 2 x 2mm, 2 x 5 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10mm, 2 x 15 mm, 2 x 20mm 
Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

138.  

f) fantom do oceny progowego kontrastu w mammografii cyfrowej składający się z 
aluminiowej podstawy (0,5mm 99,5% Al1050) oraz 3 mm pokrycia PMMA, z 
zatopioną matrycą złotych dysków. W środku oraz w jednym z rogów każdego z 
205 elementów matrycy umiejscowione są dwa identyczne dyski.  
Grubości dysków matrycy wynoszą kolejno: 

Tak 

 

bez punktacji  
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0,03/0,04/0,05/0,06/0,08/0,10/0,13/0,16/0,20/0,25/0,36/0,50/0,71/1,00/1,42/
2,00 µm,  
średnice dysków wynoszą kolejno: 
0,06/0,08/0,10/0,13/0,16/0,20/0,25/0,31/0,40/0,50/0,63/0,80/1,00/1,25/1,60/
2,00 mm.  
Matryca obrócona jest o kąt 45° w stosunku do krawędzi fantomu. Siatka 
matrycy jest wykonana w technice druku sitowego i drukowana farbą 
kontrastującą promieniowanie rentgenowskie. Fantom zawiera w komplecie 4 
płyty PMMA o grubości 10 mm. Fantom jest zgodny z czwartą edycją European 
Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis wraz 
z suplementem oraz Protocol for the quality control of the physical and technical 
aspect of DBT systems oraz normą PN-EN IEC 61223-3-2. Do fantomu dołączony 
jest software do analizy. 

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

139.  

g)  fantom do oceny jakości obrazu, zawierający 6  płyt PMMA o grubości 10 mm ± 
10%  w kształcie półokręgu o średnicy 240 mm oraz 2 płyty z PMMA o grubości 
5mm +10%  w kształcie półokręgu o średnicy 240 mm oraz: 
A) moduł zawierający: 
• elementy imitujące włókna: 6 grup wielokierunkowych elementów 
• elementy imitujące mikrozwapnienia: 6 grup  elementów o średnicach kolejno 
w zakresach: 354-224 µm, 283-180 µm, 226-150 µm, 177-106µm, 141-90µm, 
106-93 µm 
• elementy imitujące masy lite: 6 grup po 3 elementy 
B) moduł zawierający 6 grup mikrozwapnień (j.w.) wraz z imitacją struktury 
tkanki piersi 

Tak 

 

bez punktacji  
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Do fantomu dołączony jest software do analizy. 

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

140.  

h) przyrząd do pomiaru MTFu zgodnie z normą PN-EN 62220-1-2 w postaci płytki ze 
stali nierdzewnej (typ304) o grubości 0,8 mm i rozmiarze 120 x 60 mm, o obu 
krawędziach o długości 120 mm szlifowanych pod kątem 90º, zapewniając 
nierówności powierzchni  nie większe niż 5µm  

Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

141.  i) fantom 5 mm PMMA do oceny rozdzielczości w osi z w tomosyntezie  zawierający Tak 

 

bez punktacji  
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prostokątną macierz zatopionych w połowie grubości PMMA min. 25 sfer 
aluminiowych o średnicy 1 mm, oddalonych od siebie o stałą odległość z 
dokładnością ± 0,1 mm (zgodnie z  opisem w Protocol for the Quality Control of 
the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems, 
punkt.5.2 oraz 5.7) 

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

142.  
j) płytka ochronna ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm i powierzchni pokrywającej 

cały detektor zabezpieczona z jednej strony miękkim materiałem chroniącym 
stolik przed zarysowaniami 

Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 
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Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

143.  
k) fantom slit camera do pomiaru ogniska metodą szczelinową zgodnie z normą PN-

EN 60336 - fantom okrągły o średnicy 55 mm, wolframowy, o grubości szczeliny 
0,01 mm oraz długości szczeliny 10mm.  

Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

144.  l) zestaw samowywołujących filmów dedykowanych do mammografii - 50szt. Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  
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145.  
m) miernik siły kompresji piersi do wartości min. 30kg, z dokładnością wskazań ± 5g 

wraz z aktualnym certyfikatem wzorcowania  
Tak 

 

bez punktacji  

Nazwa produktu/urządzenia:  

Model:  

Producent/Wytwórca: 

Kraj produkcji: 

Nr katalogowy: 

Certyfikat zgodności: 

Deklaracja zgodności WE: 

Wpis do rejestru wyrobów medycznych:  

146.  
n) zestaw obrazów testowych TG18, określony w raporcie AAPM TG18, wszystkie 

obrazy dostępne na stacjach diagnostycznych,  dobrane stosownie do 
rozdzielczości monitorów 

Tak 

 

bez punktacji  

UWAGA: Powyższe parametry techniczne, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w kolumnie b i c, do oferty należy dołączyć  

odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe 

producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych, wydane przez 

producenta lub dystrybutora urządzeń, na których powinny być zaznaczone oferowane parametry techniczne. 

Wyjątkowo, w przypadku braku, w wyżej wymienionych materiałach informacyjnych dołączonych do oferty, potwierdzenia określonego parametru, 
Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie Wykonawcy złożone na Załączniku Nr 1 (tj. wypełniona kolumna d: „TAK”). Zamawiający zastrzega sobie 
jednak prawo do weryfikacji powyższych oświadczeń Wykonawcy, w zakresie parametrów technicznych urządzeń zaproponowanych w ofercie. 

Negatywna weryfikacja wspomnianych parametrów, po dostawie, uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji, może skutkować odstąpieniem od umowy, 
obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy urządzeń o parametrach zgodnych z SIWZ. 
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Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne, nowe, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, 
nierekondycjonowane, które po złożeniu, montażu lub zainstalowaniu, będą gotowe do uruchomienia lub eksploatacji bez żadnych 
dodatkowych zakupów i inwestycji. 

 

 

 

 

 

(data, podpis, pieczątka osoby (osób) uprawnionej (ych) 

 do reprezentowania  Wykonawcy)
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA: 

W kolumnie d należy wpisać TAK lub NIE lub wartość oferowaną (patrz przykład poniżej), w zależności od wartości wymaganej w kolumnie c lub 
wpisać TAK oraz podać wartości oferowane parametrów technicznych wymaganych w kolumnie c. np.  

Lp. Opis parametru / cechy 

Wymagana 
cecha lub 
wartość 
parametru 

Potwierdzenie  parametru / 
cechy oferowana  
wartość parametru 

 

Punktacja 

Strona oferty, na której 
jest a.potwierdzenie 
cechy lub wartości 

parametru  

b. dla dokumentu 
opisanego w pkt 3.5.1 a 

c.dla dokumentu 
opisanego w pkt 3.5.1 b 

d.dla dokumentu 
opisanego w pkt 3.5.1 c 

 

a b c d e f 

GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA  

1.  Generator wysokoczęstotliwościowy Tak TAK bez punktacji Załącznik nr 1 

2.  

Moc wyjściowa generatora   min. 5kW 6kW 

bez punktacji a.Str.44 

b. str. 55 

c. str. 56 

d. str. 57 

3.  

Zakres wysokiego napięcia  min. 23 - 35 kV 21-40kV 

bez punktacji a.Str.44 

b. str. 55 

c. str. 56 

d. str. 57 
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4.  

Możliwość zmiany wysokiego napięcia nie więcej niż co 1 kV w 
całym zakresie  

Tak TAK 

bez punktacji a.Str.44 

b. str. 55 

c. str. 56 

d. str. 57 

5.  

Maksymalna wartość  obciążenia prądowo - czasowego min. 500 mAs 600mAs 

bez punktacji a.Str.44 

b. str. 55 

c. str. 56 

d. str. 57 

6.  

Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% Tak TAK 

bez punktacji a.Str.44 

b. str. 55 

c. str. 56 

d. str. 57 

7.  

Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj 

filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej  
Tak 

TAK, kV, mAs, rodzaj filtra, 
materiał anody , siła ucisku 
i wysokość płytki uciskowej 

bez punktacji a.Str.44 

b. str. 55 

c. str. 56 

d. str. 57 

 

Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub niespełnienie warunków dla parametrów z określonymi warunkami granicznymi spowoduje odrzucenie 

oferty. 

 
Podanie w kolumnie d „TAK” jest równoznaczne z potwierdzeniem spełniania parametrów technicznych zapisanych w kolumnie b (patrz  
W przypadku braku zadeklarowania parametrów technicznych (brak: słowa „TAK” oraz/lub wartości oferowanych, przy warunkach liczbowych) 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakujących informacji. Powyższe nie będzie skutkować odrzuceniem oferty jeżeli 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego poda brakujące dane.  

 


