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Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE
WARTOŚCI

GRANICZNE /
OCENIANE

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE
TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca)

1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.  z 
czytnikiem kodów kreskowych
Producent Podać
Nazwa i typ Podać
Stacja technika zainstalowana przy aparacie mammograficznym obsługująca
skaner  posiadany przez zakład Radiologii

Tak

Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu 
archiwizacji i do wydruku

Tak

Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu Tak
Wprowadzenia wszystkich typów danych przy pomocy ekranu dotykowego Tak
Wprowadzenie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego Tak
Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień 
nadanych poszczególnym pracownikom

Tak

Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu przez technika Tak
Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów – zmiana zaczernienia i 
kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw - negatyw

Tak

Interfejs w języku polskim wraz z pomocą Tak / Nie
Tak – 1pkt.
Nie - 0pkt.

Oprogramowanie umożliwiające automatycznie i manualne (manualne 
przesuwanie pozycji blendy – granicy przesłanianego obrazu) blendowanie 
(przesłanianie) nie naświetlonych fragmentów obrazu

Tak

Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw 
rozproszeniowej

Tak



Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej Tak
Możliwość wprowadzenia pola tekstowego w dowolnym miejscu na zdjęcie 
pacjenta

Tak

Możliwość wydruku obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) Tak
Możliwość uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu 
wydruku 

Tak / Nie
Tak – 1pkt.
Nie - 0pkt.

Fantom i oprogramowanie producenta do kontroli kaset i skanera wraz z 
fantomem  akrylowym 45mm do kontroli zgodnej z EUREF

Tak

Wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm 
DICOM Print, kompozytor wydruków

Tak

System do automatycznego przesyłania informacji o parametrach ekspozycji
z mammografu do stacji technika w trakcie skanowania kaset  
mammograficznych i ogólnodiagnostycznych.

Tak

Stacja zarejestrowana w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające 
certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający 
zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

Tak

2. Płyty obrazowe mammograficzne w technologii igłowej z kasetami, 
kompatybilne z posiadanym przez Zaklad Radiologii skanerem

WYMAGANE
WARTOŚCI

GRANICZNE /
OCENIANE

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE
TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca)

24x30 cm technologia igłowa 2 szt.
18x24 cm technologia igłowa 2 szt.
Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i 
kasowania)

≥ 45.000

Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element) Tak
Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające 
certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający 
zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

Tak



Stacja diagnostyczna do opisów badań mammograficznych
Lekarska stacja diagnostyczna do  opisów obrazów mammograficznych 
z oprogramowaniem medycznym  – 1 szt.

WYMAGANE
WARTOŚCI

GRANICZNE /
OCENIANE

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE
TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca)

Obrazy rejestrowane i oceniane w standardzie DICOM 3.0
Parametry stacji gwarantujące wydajną pracę stacji w zaoferowanej konfiguracji.
- Procesor o min. wydajności 4000pkt w  skali PASSMARK
- Min. 8 GB RAM
- Dysk twardy min. 1000 GB w układzie RAID1
- Interfejs sieciowy min. 1000 Mbps
- Karta graficzna zalecana przez producenta monitorów
- System operacyjny 64 bitowy

Tak, podać producenta, typ

Wyposażenie stacji:
- klawiatura komputerowa, 
- dodatkowa klawiatura sterująca do obsługi oprogramowania, min. 

20 klawiszowa, umożliwiająca sterowanie oprogramowaniem za 
pomocą dedykowanych klawiszy 

- UPS o mocy min. 650VA

Tak, podać

Diagnostyczne, parowane monitory obrazowe (2 szt.) LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) 
o rozdzielczości każdego monitora min. 5 MP
- przekątna monitora co najmniej 21”
- jasność min. 900cd/m2
- prezentacja obrazu w pionie,
- kontrast min.900:1
- co najmniej 10 bitowa skala szarości

Tak

Trzeci monitor kolorowy LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) o parametrach:
- przekątna monitora co najmniej 19”
- rozdzielczość co najmniej 1 MP
- jasność min. 230cd/m2

Tak

Prezentacja obrazów i komunikacja w standardzie DICOM 3.0 z uwzględnieniem:
      - DICOM Basic Print,
      - DICOM Store 
      - DICOM Query
      - DICOM Retrieve
      - DICOM Print

Tak

Oprogramowanie stacji diagnostycznej dedykowane przez producenta do opisywania mammografii Tak
Możliwość diagnozowania obrazów z innych urządzeń:
- MR, CT, USG, CR, DR, MG

Tak

Możliwość współpracy z systemami CAD, z obsługą prezentacji DICOM Structure Report Tak / Nie
Tak – 1pkt.
Nie - 0pkt.



Aplikacja stacji umożliwiająca w zaoferowanej konfiguracji: 
- wyświetlanie obrazów mammograficznych zgodnie ze standardami diagnostyki wymaganych do 
oceny badań mammograficznych
- wyświetlanie danych pacjenta i niezbędnych parametrów  ekspozycji przewidzianych przez przepisy
prawa
- adnotacje tekstowe i graficzne
- zmiana wielkości czcionki na adnotacjach
- podgląd nagłówków plików Dicom 
- wyświetlanie obrazów w powiększeniu, dopasowaniu do okna monitora, powiększenie 1:1, oraz tzw.
piksel do piksela
- pomiar odległości, kątów, powierzchni, gęstości HU
- płynną zmianę okna oraz zmianę na okno dedykowane do przeglądania określonego rodzaju badań 
(takich jak okno płucne, kostne itp.) z możliwością ustawienia i zapisania własnych pod klawiszami 
skrótu
- powiększenie fragmentu obrazu tzw ROI
- obsługę  LUT
- narzędzie lupa z regulowanym płynnie powiększeniem
- możliwość równoległej prezentacji 2 badań (np. obecnego i poprzedniego) na obu monitorach, po 
min. 4 obrazy na każdym monitorze
- wydruk obrazów na drukarce Dicom z kompozytorem wydruku oraz z podglądem drukowanego 
filmu
- możliwość wydruku w skali 1:1 na drukarce zgodnej z Dicom
-  wyświetlanie badań ze statusem „for processing” do celów kontroli jakości
- możliwość tworzenia list roboczych dla użytkowników z danych zakresów czasu
- obrazy kontrolne TG18 do oceny monitorów
- ostrzeżenie o nieobejrzanych obrazach w badaniu np jeśli więcej niż 4 obrazy
- możliwość eksportu badań do pliku Dicom i jpg

Tak

Przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów, w tym po nazwisku, imieniu, nr badania, 
PESELu, daty wykonania badania, rodzaju badania itp

Tak

Nagrywanie badań lokalnie na płytach CD/DVD z przeglądarką badań w standardzie Dicom 3.0 Tak
Możliwość anonimizacji badań Tak
Tworzenie  własnych skrótów do wyszukiwania badań  na liście pacjentów związanych min. z datą 
badania i urządzeniem

Tak

Predefiniowane protokoły wyświetlania związane z urządzeniem diagnostycznym Tak
Miniarchiwum pacjenta z miniaturami obrazów i dostępem do poprzednich badań pacjentki do 
porównania

Tak

Obsługa zmian negatyw/pozytyw tylko dla tkanki piersi Tak
Możliwość zapisu zmian obrazu w systemie PACS jako nowy obraz Tak
Oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadające wpis do rejestru wyrobów medycznych i 
deklarację zgodności w klasie min. IIa stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z 
ustawą o wyrobach medycznych

Tak, podać producenta, typ



Kamera laserowa do wydruku zdjęć mammograficznych i ogólnodiagnostycznych

URZĄDZENIE DRUKUJĄCE W SYSTEMIE SUCHYM W SYSTEMIE  
DICOM 3.0 – 1 szt./TYP

WYMAGANE
WARTOŚCI

GRANICZNE /
OCENIANE

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE
TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca)

Technologia laserowa, utrwalanie termiczne Tak
Rozdzielczość wydruku w DPI ≥ 508 DPI
Wydajność dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości ≥ 70

filmów/godzinę 
Urządzenie pracujące  przynajmniej z pięcioma różnymi formatami filmów, 
z  obsługą min. dwóch  typów  filmów jednocześnie  i z możliwością zmiany
przez użytkownika na inny format bez interwencji serwisu

Tak

Liczba różnych formatów (rozmiarów) filmów dostępnych jednocześnie ≥ 2
Załadunek opakowań z filmami w świetle dziennym Tak
Możliwość wielokrotnej zmiany formatów w świetle dziennym. Załadunek 
niepełnych paczek filmów

Tak

Możliwość wydruku obrazu na całej powierzchni filmu  – bez marginesu, w 
skali 1: 1 (bez pomniejszeń)

Tak

System automatycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego 
zdjęcia

Tak

Automatyczny licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów 
znajdujących się w magazynku

Tak

Liczba odcieni skali szarości  12 bit
Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania 
przeglądu okresowego urządzenia

Tak

Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie ≥ 30 lat
30-40 lat-0pkt.
>40 lat-1pkt.

Automatyczne raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do centrum 
serwisowego bez udziału obsługi

Tak

Menu operatora urządzenia całkowicie w języku polskim Tak / Nie
Tak – 1pkt.
Nie - 0pkt.



Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające 
certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający 
zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

Tak

Sprzęt spełnia wymagania NFZ w programie przesiewowym profilaktyki 
raka piersi

Tak

Uwagi i objaśnienia:
1) Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2) Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
3) Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu ( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, 

dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako 
kserokopie  poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

                           ...................................................          
       podpis wykonawcy
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