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Przedmiotem	zamówienia	jest	Dostawa	-	doposażenie	pracowni	kształcenia	zawodowego	w	pięciu	zawodach	w	ramach	
projektu	„	Modernizacja	pracowni	zawodowych	CKU	SWŁ	w	Łodzi	odpowiedzią	na	oczekiwania	rynku	pracy”	realizowanego	
w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Łódzkiego	na	lata	2014-2020,	Oś	priorytetowa	VII.	
Infrastruktura	dla	usług	społecznych,	Działanie	VII.4.	Edukacja,	Poddziałanie	VII.4.1.	Kształcenie	zawodowe	i	ustawiczne.	
	
Część	4	–	doposażenie	pracowni	kształcenia	zawodowego	w	zawodzie	technik	elektroradiolog	wraz	z	instalacją		i	
szkoleniami	-			Aparat	rtg	z	zawieszeniem	sufitowym	(sprzęt	szkoleniowy),	radiologiczna	stacja	przeglądowa	dla	radiologii	
ogólnej	
	

Parametry	określone	 jako	„tak”	 są	parametrami	granicznymi.	Udzielenie	odpowiedzi	 „nie”	 	 lub	 innej	nie	 stanowiącej	

jednoznacznego	potwierdzenia	spełniania	warunku	będzie	skutkowało	odrzuceniem	oferty.	

• Parametry	o	określonych	warunkach	liczbowych	(	„≥”		lub	„≤”	)	są	warunkami	granicznymi,	których	niespełnienie	

spowoduje	odrzucenie	oferty.	Wartość	podana	przy	w/w	oznaczeniach	oznacza	wartość	wymaganą.	

• Wykonawca	zobowiązany	jest	do	podania	parametrów	w	jednostkach	wskazanych	w	niniejszym	opisie.	

• Wszystkie	 składniki	oferty	 są	dopuszczone	do	obrotu	 i	 stosowania	 zgodnie	 z	obowiązującymi	na	dzień	 składania	

oferty	przepisami	prawa,	posiadają	niezbędne	certyfikaty	i	atesty	

• W	 przypadku	 spełnienia	 jednocześnie	 wymagań	 minimalnych	 oraz	 przy	 parametrach	 urządzenia	 wyższych	 niż	

minimalne	(korzystniejszych	dla	Zamawiającego)	należy	podać	parametry	oferowane	

	
	

Zestawienie	warunków	i	parametrów	wymaganych	
	
Etap 1 – dostawa urządzeń 
 

Lp. Opis parametru Wartość minimalna   

WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Zestaw w konfiguracji demonstracyjnej  -

dedykowanej  dla procesu szkolenia 
techników elektroradiologii 

Tak  

APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM (SPRZĘT SZKOLENIOWY) 
   1.  Zakres przesuwu wzdłużnego  kolumny  ≥ 200 cm  
   2. Zakres przesuwu poprzecznego   kolumny  ≥ 150 cm  

3.  Zakres ruchu pionowego kołpaka  ≥ 150 cm  
4.  Minimalna odległość promienia 

centralnego lampy od podłogi 
       ≤ 40cm  

5.  Zakres rotacji kolumny lampy rtg 
względem osi pionowej  

≥ +/- 150°  

6.  Zakres rotacji lampy rtg względem osi 
poziomej   

≥ +/- 150°  

7.  Cyfrowy wyświetlacz kąta obrotu i 
odległości SID dla stołu i statywu 
umieszczony na wysięgniku lampy 

Tak 
 

 

8.  Lampa RTG w kołpaku  Tak  
9.  Kolimator z oświetlaczem halogenowym i 

czasownikiem  
Tak  



 

 

10.  Kolimator wyposażony we wbudowane 
filtry dla zastosowań pediatrycznych 

TAK/NIE 
 

 

 

11.  Obrót kolimatora   z blokadami co 90° ≥ +/- 90°  
12.    1.  Stacjonarny lub mobilny stół pacjenta 

dedykowany przez producenta do 
zastosowania z lampą na zawieszeniu 
sufitowym. 

Tak  

13.  Hamulce elektromagnetyczne ruchów 
„pływania blatu” uwalniane przyciskiem 
nożnym 

Tak  

14.  Długość blatu stołu    ≥ 200 cm  
15.  Szerokość blatu stołu    ≥ 70 cm  
16.  Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta  ≥ 150 kg  
17.  Statyw do zdjęć odległościowych  Tak  
18.    1.  Minimalna  wysokość środka panelu Bucky 

od podłogi  
≤ 40 cm  

19.  Zakres pionowego ruchu panelu Bucky  ≥150 cm  
20.  Szuflada akceptująca kasety, analogowe, 

kasety CR oraz detektory cyfrowe  o 
formatach  z zakresu:  

Min. od 18 x 24 cm - do 35 x 43 cm  

21.  Uchwyt dłoni pacjenta dla wykonywania 
badań w projekcjach bocznych 

Tak  

22.  Stanowisko komputerowe symulujące  
pracę technika elektroradiologii w 
gabinecie RTG umożliwiające: pobieranie 
danych ze stanowiska rejestracji pacjenta,  
proces wyboru parametrów ekspozycji, 
symulację procesu akwizycji obrazu RTG z 
aparatu pełnofalowego oraz obróbki i 
przesyłania obrazów do wybranych 
lokalizacji w tym stacji przeglądowych 

Tak  

23.  Stanowisko wyposażone w płaski monitor 
o przekątnej min. 19”  

Tak  

24.  Funkcja dostępu do stacji tylko dla osób 
uprawnionych (logowanie) 

Tak  

25.  Rejestracja pacjentów poprzez 
automatyczne pobranie danych uprzednio 
zarejestrowanego pacjenta  

Tak  

26.  Funkcja wyboru miejsca pracy (stół/statyw/ 
wolna ekspozycja) 

Tak  

27.  Interfejs symulujący obsługę generatora 
umożliwiający realizację ustawień 
parametrów generatora (min. kV, mAs, 
wybór ogniska) ze stacji technika oraz 
transfer informacji dot. parametrów 
ekspozycji (min. jak wyżej)  w celu zapisu 
ich wraz ze zdjęciem. 

Tak  

28.  Wybór i konfiguracja programów 
anatomicznych przedekspozycyjnych  z 
graficzną prezentacją zalecanego ułożenia 
pacjenta w czasie wykonywania badania  

Tak  

29.  Możliwość wyłączenia przez personel 
funkcji graficznej prezentacji ułożenia 
pacjenta np. podczas egzaminów 

Tak  



 

 

30.  Funkcja symulacji rozwirowania lampy 
RTG i wykonania ekspozycji przez 
dwustopniowy wyzwalacz ekspozycji 

Tak  

31.  Funkcja automatycznego wyświetlania po 
symulacji ekspozycji odpowiedniego dla 
ustalonego programu anatomicznego  
obrazu RTG  z dostarczonej bazy obrazów 
rentgenowskich 

Tak  

32.  Funkcja oznaczania obrazów jako 
zaakceptowane lub odrzucone z 
możliwością podania przyczyn odrzucenia i 
wygenerowania statystyk dotyczących 
zdjęć odrzuconych z podziałem na 
przyczyny odrzucenia 

Tak  

33.  Funkcja ustawiania markerów (np.. L/R, 
AP,PA) 

Tak  

34.  Funkcje obróbki obrazów - min: obroty 
obrazów, lustrzane odbicie, powiększenie 
(zoom), funkcje ustawiania okna 
(windowing), filtracja  treści obrazu 

Tak  

35.  Funkcja symulacji obrazowania całego 
kręgosłupa i kończyn dolnych tzw. 
Stitching. Zdjęcia poszczególnych części 
obrazu finalnego  prezentowane  na 
monitorze po każdej symulacji ekspozycji. 
Po wykonaniu ostatniej symulacji 
prezentacja obrazu finalnego (złożonego). 

Tak  

RADIOLOGICZNA STACJA PRZEGLĄDOWA DLA RADIOLOGII OGÓLNEJ 
1.  Procesor dwurdzeniowy o prędkości min. 

2.0 GHz, RAM 4 GB, HDD 250 GB, LAN 
1 Gbit/s, Nagrywarka +@CD/DVD, system 
operacyjny Win XP Prof. PL lub wyższy, 
klawiatura, mysz   

Tak  

2.  Stacje  wyposażone w płaski monitor 
o przekątnej min. 21” 

Tak  

3.  Możliwość wyświetlenia jednocześnie 
kilku badań różnych pacjentów 

Tak  

4.  Możliwość zmiany położenia 
wyświetlanych obrazów względem siebie 

Tak  

5.  Możliwość przeszukiwania listy pacjentów 
w archiwum lokalnym i na serwerze 
według różnych kryteriów – co najmniej 
wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska 
pacjenta (lub jego kilku początkowych 
liter) oraz daty 

Tak  

6.  Wyświetlanie obrazów z ustawieniami 
zawartymi w tagach Window Width i 
Window Level 

Tak  

7.  Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości 
tagów Window Width i Window Level (np. 
ustawienia dla okna kostnego, mózgowego 
i tkankowego), to stacja powinna 
umożliwiać przełączenie wyświetlania 
obrazu dla każdego z tych ustawień 

Tak  



 

 

8.  Obsługa Dicom Grayscale Softcopy 
Presentation State (GSPS) 
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie 
przesyłania, zaznaczania i odczytu 

Tak  

9.  Stacja powinna obsługiwać wyświetlanie 
obrazów na dwóch monitorach  

Tak  

10.  Stacja musi umożliwiać wykonanie 
pomiarów odległości, kątów oraz pola 
powierzchni 

Tak  

11.  Stacja musi umożliwiać dokonywanie 
pomiarów gęstości Hounsfielda (dla 
obrazów CT) i wartości piksela obrazu 
punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru 
– ich wartości średniej i odchylenia 
standardowego 

Tak  

12.  Możliwość obracania obrazu o 
wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie 
lustrzanego odbicia 

Tak  

13.  Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i 
poziom okna) 

Tak  

14.  Możliwość skalibrowania wyświetlanych 
odległości na ekranie tak, by możliwe było 
wyświetlenie obrazu w powiększeniu 
naturalnym 

Tak  

15.  Możliwość powiększania obrazu oraz 
oglądania powiększonego fragmentu 
obrazu (lupa) 

Tak  

16.  Możliwość wyświetlenia obrazu w ten 
sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego 
odpowiadał 1 pikselowi ekranu 

Tak  

17.  Zaznaczanie położenia oglądanego 
przekroju na przekrojach prostopadłych 
linia referencyjną 

Tak  

18.  Zaznaczanie tego samego punktu na 
różnych przekrojach należących do tego 
samego układu współrzędnych (ten sam 
Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" 

Tak  

19.  Możliwość automatycznej synchronizacji 
serii z tego samego ułożenia pacjenta 

Tak  

20.  Możliwość ręcznej synchronizacji serii w 
ten sposób, aby przekroje wyświetlały się 
według odległości od przekrojów 
wybranych przy starcie synchronizacji 
ręcznej 

Tak  

21.  Możliwość wyświetlania rekonstrukcji 
MPR 9rekonstrukcja wielopłaszczyznowa 
oraz rekonstrukcji 3 D 

Tak  

22.  Możliwość zapisania okna obrazowego w 
postaci pliku JPG z zachowaniem 
wyświetlanego opisu, lecz z 
zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w 
przypadku serii lub obrazów multiframe 
możliwość ich eksportu do formatu AVI. 

Tak  

23.  Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, 
Query/Retrieve SCU oraz Print SCU 

Tak  



 

 

24.  Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS 
(Grayscale Presentation States), to stacja 
powinna umożliwiać wyświetlenie każdego 
zapisanego GSPS 

Tak  

25.  Możliwość wydruku obrazów na drukarce 
dicomowskiej oraz drukarce systemowej 
(na papierze) z wykorzystaniem tego 
samego narzędzia; możliwość 
wydrukowania obrazów różnych pacjentów 
na jednym filmie 

Tak  

26.  Możliwość konfigurowania opisów 
wyświetlanych na obrazach niezależnie dla 
każdego użytkownika odpowiednio dla 
każdego typu obrazu (wedle modalności) 
oraz konfigurowania opisów drukowanych 
wraz z obrazem na filmie lub papierze; 
treść tych opisów stanowią wartości 
odpowiednich tagów dicom 

Tak  

27.  Możliwość zapisania jednego lub więcej 
badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze 
standardem Dicom, z nagraną przeglądarką 
umożliwiającą przejrzenie nagranych 
obrazów w standardzie Dicom na 
dowolnym komputerze  

Tak  

28.  Możliwość importowania obrazów w 
formacie dicom do archiwum lokalnego z 
systemu plików oraz eksportu z archiwum 
lokalnego do systemu plików 

Tak  

29.  Możliwość usuwania wybranych badań z 
lokalnego archiwum 

Tak  

30.  Możliwość ustawienia automatycznego 
usuwania starszych obrazów z archiwum 
lokalnego 

Tak  

31.  Licencja przeznaczona do zainstalowania 
aplikacji na komputerze klasy PC z 
systemem operacyjnym. 

Tak  

32.  Oprogramowanie przeznaczone do 
zastosowań medycznych tj.  zarejestrowane 
lub zgłoszone w Polsce jako wyrób 
medyczny klasy co najmniej I, oznaczone 
znakiem CE 

Tak  

SERWER PACS 
1.  Procesor czterordzeniowy Tak  
2.  Pojemność pamięć RAM ≥ 8 GB  
3.  Pojemność dysku typu RAID1  ≥ 1 TB  
4.  Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez 

kosztów dodatkowej licencji 
Tak  

5.  Możliwość zapisywania danych na 
sieciowych zasobach zewnętrznych  

Tak  

6.  Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające 
do pełnego prawidłowego zamknięcia 
systemu 

Tak  

7.  Oprogramowanie serwera obrazowego i 
stacji przeglądowej wyprodukowane przez 

Tak  



 

 

jednego producenta w celu zapewnienia 
pełnej kompatybilności. 

8.  Realizacja serwisów DICOM: Store 
SCU/SCP, Query/Retrieve SCP, Storage 
Commitment, MPPS 

Tak  

9.  Obsługa obrazów pochodzących co 
najmniej z urządzeń: CR, DR, CT, MR, XA 
(single i multi-frame), US (single i multi-
frame) 

Tak  

10.  Baza obrazów radiologicznych  z różnych 
urządzeń diagnostycznych  

Tak  

11.  Możliwość archiwizowania obrazów w 
kolejnych, stopniowo podłączanych 
zasobach 

Tak  

12.  Automatyczna kompresja obrazów 
otrzymywanych z zewnętrznych źródeł 

Tak  

13.  Możliwość udostępniania obrazów w 
formacie skompresowanym lub 
rozkompresowanym, niezależnie od 
formatu przechowywanego obrazu 

Tak  

14.  Możliwość skonfigurowania 
automatycznego przesyłania obrazów 
(forward) do określonych odbiorników w 
zależności od urządzenia przysyłającego 
obraz 

Tak  

15.  Możliwość przechowywania danych 
tekstowych z użyciem polskich liter 
diakrytycznych (w formacie ISO IR101) 

Tak  

16.  Wyszukiwanie nazwiska pacjenta 
zawierającego polskie litery diakrytyczne 
powinno być możliwe zarówno z użyciem 
tych liter jak też z użyciem ich łacińskich 
odpowiedników 

Tak  

17.  Udostępnianie danych tekstowych w tagach 
obrazów w formacie ISO IR100 lub ISO 
IR101 w zależności od urządzenia 
współpracującego 

Tak  

18.  Oprogramowanie przeznaczone do 
zastosowań medycznych tj. zarejestrowane 
lub zgłoszone w Polsce jako wyrób 
medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone 
znakiem CE 

Tak  

RADIOWIZJOGRAFIA 
1.  Stanowisko komputerowe symulujące 

proces diagnozowania/oceny zdjęcia 
Tak  

2.  Oprogramowanie zapewniające intuicyjną  
i niezawodną obsługę  

Tak  

3.  Stanowisko zaprojektowane  tak aby 
prezentowane zdjęcia gwarantowały 
wysoką jakość niezbędną do poprawnej i 
szybkiej diagnozy 

Tak  

4.  Kształt czujnika zapewniający łatwe 
pozycjonowanie i komfort pacjenta 

Tak  

5.  Połączenie stanowiska radiowizjografii 
(RVG) z czujnikiem pozwalające na 

Tak  



 

 

symulację aktywacji czujnika przy unicie 
(aparacie stomatologicznym)  

6.  Minimalna rozdzielczość obrazów  ]≥ 14 pl/mm  
7.  Oprogramowanie z możliwością 

prezentacji różnych zdjęć  (panoramiczne, 
zewnątrzustne, wewnątrzustne) w tym 
samym czasie. 

Tak  

8.  Współpraca stanowiska ze stacją 
przeglądową. 

Tak  

9.  Możliwość wykorzystania stanowiska jako 
stacji symulującej proces rejestracji 
pacjenta dla badań stomatologicznych i 
ogólnych 

TAK/NIE 
 

 

INNE 
1.  Gwarancja zapewnienia części zamiennych 

przez minimum 10 lat od instalacji 
Tak  

  
 
Etap 2 - montaż i instalacja urządzeń  oraz szkolenia, na który składa się: 
- montaż urządzeń w siedzibie zamawiającego,  
- instalacja i uruchomienie urządzeń, 
- szkolenie dla 4 osób w ilości 4 godzin w siedzibie zamawiającego. 


