
Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
/pieczęć Wykonawcy/ 

 

STACJONARNY UNIWERSALNY APARAT RTG DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ KOSTNYCH ORAZ 

PŁUCNYCH 

SP ZOZ – 341/2/2009 

Składając  ofertę w postępowaniu nr SP ZOZ– 341/2/2009 prowadzonym przez SP ZOZ SKALMED w Kroczycach na dostawę aparatu RTG wraz z 

oprzyrządowaniem w ramach projektu pn. „Remont I pietra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym” oświadczam, że oferowane przeze mnie 

urządzenie posiada następujące cechy/parametry: 

Producent ….............................................................. 

Model …..…............................................................. 

 

L.p. Parametr [jednostka] Wartość/ funkcja wymagana Wartość oferowana 

 I. GENERATOR  

1 Moc generatora  [kW] Min. 50, podać  

2 Generator  wysokiej częstotliwości TAK  

3 Zasilanie 3 - fazowe  [V] 400  10 %  

4 Zakres regulacji napięcia anodowego [kV]  Min. 40 ÷ 150, podać  



5 Zakres regulacji  prądu anodowego  [mA] Min. 10 ÷ 550, podać  

6 

Zakres regulacji wartości [mAs] 

 

Min. 0.5 ÷ 600, podać  

7 Zakres regulacji czasu ekspozycji [sek] Min. 0,001 ÷ 6, podać  

8 
Automat zdjęciowy AEC z zabezpieczeniem możliwości 

przekroczenia 600 mAs w trybie automatyki 
TAK  

9 Automatyka chroniąca lampę przed przegrzaniem  TAK  

10 
Liczba  programów anatomicznych  w polskiej wersji językowej 

[programów] 
Min. 72, podać 

 

11 Wyświetlanie komunikatów dotyczących aktualnego stanu generatora   TAK  

12 Rozrusznik szybkoobrotowy lampy RTG TAK  

II. LAMPA  RTG 

1 Lampa szybkoobrotowa zasilana z rozrusznika [Hz] Min. 150 , podać  

2 Wielkość małego ogniska lampy [mm] Max. 0,6 , podać  

3 Wielkość dużego ogniska lampy [mm] Max. 1,2 , podać  

4 
Możliwość optymalizacji żywotności lampy poprzez zastosowanie np. 

ogniska pośredniego  
Podać 

 

5 Moc małego ogniska lampy [kW] Min. 30, podać  

6 Moc dużego ogniska lampy [kW] Min. 50, podać  

7 Pojemność cieplna anody lampy [kHU] Min. 300, podać  



8 Pojemność cieplna kołpaka lampy [kHU] Min. 1700, podać  

9 Maksymalna szybkość rozpraszania ciepła z kołpaka kHU/min  Min 100 kHU/min, podać  

10 Kolimator ręczny TAK   

11 Oświetlacz halogenowy TAK  

12 Lokalizator laserowy  TAK  

13 Możliwość obrotu kolimatora  TAK  

14 Zintegrowany system pomiaru i rejestracji dawki promieniowania TAK  

III. KOLUMNA PODŁOGOWA 

1 Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z kołpakiem i lampą  RTG [cm] Min. 176, podać  

2 Zakres  ruchu poprzecznego  lampy RTG [cm] Min. 15, podać  

3 Zakres ruchu pionowego  lampy RTG [cm] Min. 150 , podać   

4 
Zakres obrotu kolumny z kołpakiem i lampą  RTG wokół osi 

pionowej [°] 
Min. 180 , podać 

 

5 Zakres obrotu kołpaka z  lampą RTG wokół osi poziomej [°] Min. ± 120 , podać  

6 
Cyfrowy wyświetlacz informacji o położeniu lampy min. wartość   

SID, i  kata obrotu 
TAK 

 

7 Hamulce elektromagnetyczne wszystkich ruchów TAK  

8 Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem oraz statywem TAK  

IV. STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH 



1 Stół z pływającym blatem TAK  

2 Długość  blatu stołu [cm] Min. 220, podać  

3 Szerokość blatu stołu [cm] Min. 80, podać  

4 Najniższe położenie blatu stołu od podłogi [cm] Max. 52, podać  

5 Zakres motorowej regulacji wysokości blatu  stołu [cm] Min. 40, podać  

6 
Możliwość automatycznego zatrzymywania pionowego  ruchu stołu w 

położeniu pośrednim - preferowane 75 cm 
TAK 

 

7 Ruch wzdłużny blatu stołu  [cm] Min. 110, podać  

8 Ruch poprzeczny blatu stołu [cm] Min. 24, podać  

9 
Zwalnianie hamulców blatu włącznikami nożnymi zintegrowanymi z 

podstawa stołu 
TAK 

 

10 
Zmiana wysokości blatu włącznikami nożnymi zintegrowanymi z 

podstawą stołu  
TAK 

 

11 

Wymiary obsługiwanych formatów kaset [cm] 

 

Min. 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35, 35 x 43,  

Podać wszystkie dostępne formaty 

 

12 

Oscylująca kratka przeciwrozproszeniowa  z napędem motorowym   

o minimalnych parametrach 10:1, 40 linii/cm 

TAK 

 

13 
Ogniskowanie kratki  umożliwiające wykonywanie zdjęć z 

wykorzystaniem stołu dla  SID w zakresie [cm] 
 100-115, podać 

 

14 Płyta pomiarowa, min. trójpolowa automatyki zdjęciowej AEC TAK  



15 Zakres przesuwu panelu Bucky [cm] Min. 40, podać  

16 Pochłanialność blatu - ekwiwalent AL [mm AL] Max 0,8, podać  

17 Obciążalność płyty pacjenta [kg] Min. 200, podać  

18 Hamulce elektromagnetyczne wszystkich ruchów TAK  

19 Pas uciskowy TAK  

20 Zestaw bocznych uchwytów dla  pacjenta   TAK  

21 

Uchwyt kaset z przegubem instalowany do blatu stołu do 

wykonywania zdjęć promieniem poziomym. 

Uchwyt z możliwością regulacji odległości kasety od pacjenta. 

TAK 

 

V. STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH 

1 Zakres ruchu  pionowego panelu Bucky  [cm] Min. 150, podać  

3 

Wymiary obsługiwanych formatów kaset [cm] 

 

Min. 18 x 24, 24 x 30, 35 x 35, 35 x 43,  

Podać wszystkie dostępne formaty 

 

4 

Oscylująca kratka przeciwrozproszeniowa  z napędem motorowym   

o minimalnych parametrach 10:1, 40 linii/cm 

TAK 

 

 
Ogniskowanie kratki  umożliwiające wykonywanie zdjęć z 

wykorzystaniem statywu dla  SID w zakresie [cm] 
Min. 115-180, podać 

 

5 Płyta pomiarowa, min. trójpolowa automatyki zdjęciowej AEC  TAK  

6 Hamulec elektromagnetyczny panelu Bucky TAK  

7 Uchwyt górny rąk pacjenta TAK  



8 
Osłona dolnych części ciała pacjenta montowana do szyny 

akcesoryjnej statywu 
TAK 

 

9 Pochłanialność blatu - ekwiwalent AL [mm AL] Max 0,6, podać  

VI. SYSTEM RADIOGRAFII POŚREDNIEJ (CR) 

a) Czytnik płyt obrazowych 

1.  
Producent   Podać  

2.  
Nazwa i typ urządzenia   Podać  

3.  
Odczyt i przesyłanie obrazów w 12 bitach,  TAK, podać  

4.  

Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielcz. min.10 

pikseli/mm 

TAK  

5.  

Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 pixeli/mm 

Min. 51 [płyt/godz]  

TAK, Podać  

6.  

Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co 

najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów: 18x24 

cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm,  

TAK, podać  

7.  
Pobór mocy (W) Podać  

8.  
Kompaktowa budowa max powierzchnia do zabudowy 0,35 m kw TAK, podać  

9.  

Możliwość wyboru  kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy 

kasowania niezależnego od cyklu odczytu) 

TAK  

10.  
Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji TAK  

11.  

Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez 

technika bez konieczności ingerencji serwisu  

TAK  

12.  
Dostępność kasety do badań pantomograficznych 15x30 cm TAK  



13.  

Zewnętrzny UPS obsługujący także konsolę technika zabezpieczający 

zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych   

TAK  

14.  

Wpis do rejestru wyrobów  medycznych lub deklaracja zgodności CE 

stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z 

dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych    

TAK, 

Załączyć 

 

b)  Komplet 16  kaset z płytami obrazowymi 

15.  Producent  Podać  

16.  Nazwa i typ   Podać  

17.  Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 20 000 (ilość 

cyklów zapisu i odczytu) 

TAK  

18.  Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm – 4 kpl, skanowanie z 

rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 

TAK  

19.  Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35cm – 4 kpl, skanowanie z 

rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 

TAK  

20.  Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30cm – 4 kpl, skanowanie z 

rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 

TAK  

21.  Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24cm – 4 kpl, skanowanie z 

rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 

TAK  

22.  Obróbka zamawianych przez zamawiającego kaset  wykonywana 

całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby przekładania 

przez obsługę 

TAK  

23.  Kaseta nie zintegrowana z płytą obrazową  TAK  

24.   Wpis do rejestru wyrobów  medycznych lub deklaracja zgodności CE 

stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z 

dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych    

TAK, 

załączyć 

 

c) Konsola  technika 



25.  Producent   Podać  

26.  Nazwa i typ urządzenia    Podać  

27.  Możliwość połączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju 

badania z płytą obrazową przed i po ekspozycji 

TAK  

28.  Możliwość importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM 

Worklist  (w przypadku rozbudowy o RIS w przyszłości) 

TAK  

29.  Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach 

stacji lekarskiej z głębią (skalą szarości) 10 bitową, wymagane jest 

aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na 

przesłanie  ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości 

diagnostycznej. 

TAK  

30.  Czytnik kodów paskowych pozwalający na łączenie danych 

identyfikacyjnych płyt z danymi pacjenta i rodzajem badania lub 

alternatywne rozwiązanie z użyciem fal radiowych 

TAK  

31.  Możliwość wpisywania danych pacjentów bezpośrednio na 

stanowisku  

TAK  

32.  Stacja nie zintegrowana z czytnikiem (oddzielny element) TAK  

33.  Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci 

PACS ( w przypadku rozbudowy), do suchego drukowania  

TAK  

34.  Monitor stacji technika LCD – min. 15", dotykowy lub min. 19” z 

klawiaturą i myszką 

TAK  

35.  Komputer stacji technika  

procesor min. 2,5GHz/ RAM 512 MB/HDD 80GB/Windows XP 

Professional 

TAK,  

Podać parametry konfiguracji 

 

36.  Wydruk zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika TAK  

37.  Możliwość wydruku obrazów jednego pacjenta w różnych 

konfiguracjach z możliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń    

TAK  



38.  Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą 

kontekstową 

TAK  

39.  Obróbka obrazu: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, 

stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika 

TAK  

40.  Multisesyjność – możliwość otwarcia równocześnie min 10 sesji z 

różnymi badaniami w tym samym czasie 

TAK  

42. Automatyczne blendowanie  nienaświetlonych fragmentów obrazu TAK  

41.  Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy TAK  

42.  Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu 

w formacie JPEG z możliwością wyboru stopnia kompresji 

TAK  

43.   Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu TAK   

44.   Wpis do rejestru wyrobów  medycznych lub deklaracja zgodności CE 

stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z 

dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych    

TAK  

Załączyć 

 

d) Stacja lekarska   2 -  monitorowa 

45.  Komputer PC,  

Intel Core Quad, min Q9400 (2.66 GHz), RAM 2GB DDR2, RAID 

1HDD 500 GB x 2 lub RAID 5 3x300 GB, karta sieciowa 1000 MB/s 

USB 8, 2,2 DVD/CD-RW, Win XP prof. PL karta medyczna  

TAK 

 Podać parametry konfiguracji 

 

46.  2 Monitory radiologiczne monochromatyczne LCD - Producent, 

nazwa, typ 

TAK, podać   

47.  Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych minimum 21 cali TAK, podać wartość  

48.  Jasność ekranu monitorów diagnostycznych minimum 900 cd/m2 TAK, podać wartość  

49.  Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych minimum 700 :1 TAK, podać wartość  



50.  Parametry monitora diagnostycznego: 

- szeroki kąt widzenia w pionie i  poziomie min. 170/170º   

- certyfikat do zastosowań medycznych 

- rozdzielczość min. 2 MP 

- tryb pracy w pionie lub w poziomie 

- kontroler graficzny dedykowany do prac medycznych   

  umożliwiający pracę z dwoma monitorami 

Złącze DVI-D, port USB 

Tryb oszczędności energii 

TAK  

51.  Monitor opisowy LCD, min 17” 

Rozdzielczość 1280x1024 

Jasność 300 cd/m2 

Kontrast 500:1 

TAK  

52.  Zasilacz UPS: moc minimum 600 W czas podtrzymania min 15 min TAK  

53.  Oprogramowanie stacji lekarskiej MS Windows XP Pro PL, 

Microsoft Office XP Min. Basic PL  

TAK  

54.  Oprogramowanie DICOM - spełniające wymagania: 

- możliwość automatycznego pobierania obrazów 

- import obrazów DICOM i standardowych plików graficznych (JPG, 

BMP). 

- automatyczne dostosowanie wyświetlanych parametrów do  

standardu    

   DICOM oraz dostosowanie trybu wyświetlania na min 2 

TAK, opisać  



monitorach. 

- możliwość pracy z zewnętrznym  systemem RIS. 

- możliwość diagnozy i opisów badań radiologicznych 

- pomiary odległości, kątów, obwodów i powierzchni. 

- przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów 

55.  Możliwość bezpośredniego zapisu z aplikacji na nośnik CDR/DVDR  

z możliwością przeglądania zapisanych obrazów na dowolnym 

komputerze PC 

TAK  

56.  Wydruk badań na urządzeniu do suchego drukowania poprzez 

DICOM Print 

TAK  

57.  Drukarka laserowa do drukowania wyników TAK  

58.   Wpis do rejestru wyrobów  medycznych lub deklaracja zgodności CE 

stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z 

dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych    

TAK  

e) Sucha kamera dokumentacyjna 

59.  Producent Podać  

60.  Nazwa i typ  Podać  

61.  Sposób uzyskania obrazu Podać  

62.  Rozdzielczość wydruku min. 300 dpi TAK  

63.  Głębia skali szarości min. 12 bitów TAK, podać   

64.  Dostępność co najmniej 3 formatów błon  w tym formatu 14"x17” lub 

zbliżone. 
TAK  

65.  Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji TAK  



serwisu) 

66.  Nienaświetlone błony nieczułe na światło dzienne  TAK  

67.  Interfejs typu DICOM Print 3.0 TAK  

68.  Kamera zarejestrowana w Polsce jako wyrób medyczny lub 

posiadająca certyfikat/deklarację CE właściwą dla urządzeń  

medycznych stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC 

TAK  

VII. WYMAGANIA DODATKOWE 

1 Interkom do komunikacji głosowej  z pacjentem TAK  

2 Zestaw pozycjonerów – min. podkładka pod głowę, rękę, kolano.  TAK  

3 

Zestaw do wewnętrznej kontroli jakości aparatu RTG i systemu CR 

zawierający co najmniej: 

       -       Fantom testowy do pomiaru   osiowości geometrii   

               i rozdzielczości; 

- Dozymetr z sondą pomiarową; 

- Densytometr dedykowany do drukarki 

- Miernik do oceny jasności ekranów monitorów 

- Termohigrometr 

TAK  

4 

Fartuch , półfartuch, osłony na gonady męskie i żeńskie oraz osłona 

tarczycy  Pb=0,5 mm  

 

TAK 

 

5 Przeprowadzenie na koszt dostawcy testów akceptacyjnych aparatury  TAK  

6 
Przygotowanie na koszt dostawcy Projektu Wytycznych do Instalacji 

aparatu we wskazanych pomieszczeniach 
TAK 

 



7 

Certyfikat CE i deklaracja zgodności na aparat rtg 

(I-V) 

TAK 

 

 

8 Zgłoszenie lub wpis  aparatu RTG do Rejestru Wyrobów Medycznych  

TAK 

( załączyć do oferty) 

 

9 
Dostarczenie Zamawiającemu pełnej Instrukcji Obsługi urządzeń w 

języku polskim i języku angielskim – dostarczyć przy dostawie  
TAK 

 

10 Dostarczenie Zamawiającemu pełnej Instrukcji Serwisowej  TAK  

11 Okres pełnej gwarancji na cały aparat [lata] Min. 1, podać   

12 
Ilość przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodna z 

wytycznymi producenta,  min. 1 / rok 
TAK, podać 

 

13 
Podać koszt pogwarancyjny   lampy RTG zaoferowanej do ww. 

systemu wraz z wymianą i testami akceptacyjnymi [ Euro ]  
 Podać 

 

14 Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki [godziny] w dni robocze Max. 48, podać  

15 Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych [lata] Min.10, podać   

16 
Szkolenie pracowników Pracowni RTG z zakresu obsługi 

zaoferowanych urządzeń  
TAK 

 

17 
Aparat fabrycznie nowy, nie odnawiany fabrycznie, nie używany do 

prezentacji, wystaw itd.  
TAK 

 

 

Niniejszy załącznik winien stanowić integralna cześć oferty i potwierdzać spełnianie wymogów stawianych oferowanym dostawom. Wykonawca zobowiązany jest do 

podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej SIWZ. Parametry określone liczbowo oraz  funkcje/warunki wymagane określeniem „TAK” stanowią warunki 

graniczne, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

                     ....................................,dnia ........................  



………………………………………………………… 

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela 


