
Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 
Przedmiot zamówienia: Mammograf analogowy  z wyposażeniem

Nazwa i typ oferowanego aparatu: ……………………………………………………
Nazwa producenta: ……………………………………………………
Kraj produkcji: ……………………………………………………
Rok produkcji 2016 r. : ……………………………………………………

Zestawienie parametrów granicznych oraz parametrów ocenianych

 L.p Parametr Wartość graniczna /
wymagana

Wartość oferowana Punk
tacja

1 2 3 4 5
I. Generator rtg
1.1. Moc ³ 3,2 kW  xxx
1.2. Częstotliwość napięcia anodowego ³  22,5 kHz 0 / 5
1.3. Zakres nastaw napięcia anodowego  23 - ³ 35 kV  xxx
1.4. Cyfrowe wyświetlanie wartości nastawionych parametrów ekspozycji kV i 

mAs
Tak  xxx

1.5. Skok zmiany napięcia anodowego: 1 kV Tak xxx
1.6. Zakres nastaw mAs  5 - ³ 500 mAs  0 / 5
1.7. Maksymalny prąd ekspozycji:

- dużego ogniska
- małego ogniska

³ 100 mA
³ 25 mA

xxx

1.8. Automatyka ekspozycji AEC Tak xxx
1.9. Cyfrowe wyświetlanie mAs po ekspozycji z AEC Tak xxx
1.10. Techniki ekspozycji:

- 2 punktowa – nastawa kV i mAs,
- 1 punktowa – nastawa kV a mAs wynikowe z AEC

Tak
Tak

xxx

1.11. Generator (inwerter, sterowanie i układ WN) zamocowany w ramieniu 
„U” statywu, bezpośrednio przy kołpaku lub głowicy rtg, w której 
znajduje się lampa rtg

Nie / Tak  0 / 20

II. Kołpak z lampą rtg i filtrami
1.12. Materiał anody Molibden  xxx
1.13. Pojemność cieplna anody lampy ³ 300 kHU  xxx
1.14. Anoda dwukątowa Tak xxx
1.15. Rozproszenie ciepła anody ³ 50 kHU / min xxx
1.16. Pojemność cieplna kołpaka lub głowicy rtg ³ 600 kHU  xxx
1.17. Synchroniczna szybkość  wirowania anody ³ 9 000 obr / min xxx
1.18. Liczba ognisk lampy rtg ³ 2  xxx
1.19. Wielkość ogniska: małe / duże wg IEC 336 £ 0,1 /  0,3 mm  xxx
1.20. Okienko berylowe Be Tak xxx
1.21. Filtr molibdenowy Tak xxx
1.22. Filtr rodowy Tak xxx
1.23. Automatyka zmiany filtracji dostosowana do nastawionych kV (zmiana 

filtra bez ingerencji operatora)
Nie / Tak 0 / 5

1.24. Wyświetlanie informacji o zastosowanym filtrze Nie / Tak 0 / 5
1.25. Automatyczna kolimacja wiązki rtg do formatu szuflady bucky Tak xxx
1.26. Automatyczna kolimacja wiązki rtg do powiększeń Nie / Tak 0 / 5
1.27. Świetlna symulacja pola napromieniania:  ręczna  i automatyczna podczas 

ruchu  uciskowego
Tak xxx

1.28. Natężenie oświetlenia w płaszczyźnie szuflady bucky  100 luksów xxx
III. Statyw mammograficzny
1.29. Statyw  wolnostojący bez konieczności mocowania do podłogi Tak  xxx
1.30. Ramie  „U” statywu obracane wokół poziomego wysięgnika  i przesuwane 

pionowo oraz wyposażone  na przeciwległych końcach w kołpak rtg lub 
głowicę rtg, (źródło promieniowania rtg) i stolik z wymienną szufladą bucky,

Tak xxx

1.31. Motorowy ruch ramienia w pionie Tak  xxx
1.32. Zakres regulacji wysokości górnej powierzchni szuflady bucky od podłogi  80 - ³  130 cm xxx
1.33. Najmniejsze oddalenie górnej części pionowo ustawionego ramienia 

statywu od podłogi 
  210 cm 0 / 5
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1.34. Statyw z kolumną teleskopową (ramię „U” poruszane przy pomocy 
kolumny teleskopowej)

Nie / Tak 0 / 5

1.35. Odległość ognisko - film ³ 65 cm xxx
1.36. Zakres obrotu ramienia ³ -1350 /+1800 xxx
1.37. Motorowy obrót ramienia Tak  xxx
1.38. Izocentryczny obrót  ramienia Tak  xxx
1.39. Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych

po naciśnięciu jednego przycisku
Nie / Tak 0 / 15

1.40. Krotność powiększenia z zakresu x 1,6 – x 1,8 Tak xxx
1.41. Ilość krotności powiększenia ³  1 0 / 5
1.42. Cyfrowe wyświetlanie wartości krotności powiększenia Nie / Tak 0 / 5
1.43. Statyw z dwoma identycznymi panelami sterowania umieszczonymi z 

lewej i prawej strony kolumny
Nie / Tak 0 / 5

1.44. System umożliwiający przemieszczanie (toczenie) kompletnego statywu Nie / Tak 0 / 20
1.45. Automatyczne ustawianie ramienia do pozycji transportowej Nie / Tak 0 / 20
IV. Automatyka ekspozycji rtg
46. Automat ekspozycji zdjęciowej AEC Tak xxx
1.47. Liczba detektorów lub pozycji detektorów pomiarowych AEC ³ 3 xxx
1.48. Ilość stopni zmian zaczernienia OD (optical density)  9 0 / 5
1.49. Cyfrowe wyświetlanie wartości stopnia zmiany zaczernienia OD Tak xxx
1.50. Ilość kombinacji czułości ekran wzmacniający - film  2 0 / 5
1.51. Automatyczny dobór kV do grubości uciśniętej piersi na podstawie siły i 

grubości uciśniętej piersi
Tak xxx

1.52. Automatyczny dobór kV do gęstości uciśniętej piersi podczas ekspozycji 
wstępnej (0 punktowa technika ekspozycji) co oznacza, że kV 
automatycznie są dobierane lub korygowane podczas ekspozycji wstępnej
a mAs wynikają z AEC

Nie / Tak 0 / 20

V. System uciskowy
53. Zakres regulacji siły nacisku   50 - ³ 150 N xxx
1.54. Zakres przesuwu płytki uciskowej ³ 15 cm xxx
1.55. Nastawa granicznej siły ucisku przez obsługę lub programowo podczas 

instalacji
Nie / Tak 0 / 5

1.56. Motorowy system uciskowy z automatycznym z zatrzymaniem ucisku po 
uzyskaniu zadanej siły kompresji

Tak  xxx

1.57. Ruch uciskowy ze zmianą prędkości przed i w trakcie kompresji Nie / Tak  0 / 5
1.58. Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji Tak xxx
1.59. Cyfrowe wyświetlanie wartości grubości sutka po kompresji i siły ucisku Tak xxx
1.60. Nożne przyciski sterowania kompresją, umieszczone z obu stron pacjentki Tak xxx
1.61. Mechaniczne zwolnienie ucisku, w przypadku zaniku napięcia zasilania Tak xxx
VI. Wyposażenie
62. Szuflada bucky 18x24 cm z ruchomym rastrem przeciwrozproszeniowym 

kompatybilna z kasetami SNP-M1 Screen Carestream
Tak  xxx

1.63. Płyta uciskowa do szuflady Bucky 18x24 cm Tak xxx
1.64. Szuflada Bucky 24x30 cm z ruchomym rastrem przeciwrozproszeniowym 

kompatybilna z kasetami SNP-M1 Screen Carestream
Tak  xxx

1.65. Płyta uciskowa dla szuflady Bucky 24x30 cm Tak xxx
1.66. Płytka uciskowa do zdjęć przeglądowych i powiększonych Tak  xxx
1.67. Osłona twarzy pacjentki (zdejmowana) Tak xxx
1.68. Komplet znaczników mammograficznych Tak  xxx
1.69. Przystawka do powiększeń Tak xxx
1.70. Szyba ochronna dla operatora Pb 0,5 Tak xxx
VII Dane instalacyjne
72. Mammograf zintegrowany: wszystkie elementy mammografu 

umieszczone wewnątrz  jednomodułowej jednostki i połączone ze sobą 
wyłącznie kablami wewnętrznymi (jedynie przycisk ekspozycji 
umieszczony za szybą ochronną operatora lub w sterowni)

Nie / Tak 0 / 5

73. Zasilanie jednofazowe 230 VAC 10% / 50 Hz Tak  xxx
74. Waga statywu ( z podstawą, kolumną, ramieniem, kołpakiem, 

generatorem, pulpitem obsługi, szufladą bucky 18x24 cm) – bez szyby Pb
 400 kg 0 / 30

VIII   INNE

75.
Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu 
zamówienia i integracja z systemem PACS (pkt. 84)

Tak
xxx

76. Instrukcja obsługi w języku polskim Tak przy dostawie xxx

77.
Deklaracje i certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania  na 
terenie RP

Tak
 xxx

78. Szkolenie lekarzy i techników rtg Tak xxx
79. Gwarancja – pełna na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia ³ miesiące  xxx
80. Czas reakcji serwisu  48h xxx
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81. 1 przegląd gwarancyjny w roku Tak xxx
82. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Tak xxx

83.
Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży 
sprzętu

≥ 10 lat
xxx

84.

Aparat mammograficzny kompatybilny z posiadanym przez zakład systemem
INTRARIS/PACS firmy IHS MEDICA oraz system ucyfrowienia firmy 
Carestream. System powinien umożliwić przekazywanie min ;
-danych o warunkach ekspozycji (kV,mAs, dawka)
-czas ekspozycji
-rodzaj filtru
-siła ucisku
-grubość piersi po kompresji
-informacja o projekcji (CC,MLO) oraz stronie badanej
-kompatybilność potwierdzona w dokumentacji producenta lub oświadczenie 
dostawcy / oferenta

Tak

85. Testy akceptacyjne po instalacji Tak
86. Projekt osłon dla danego aparatu Tak

87.
Fantom do rozdzielczości wysokokontrastowej w mammografach 
ucyfrowionch CR zgodny z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 2015r 
Poz.2040

Tak

88.
Fantom  Pro Mam -jakość obrazu zgodny z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 
2015r Poz.2040

Tak

89.
Fantom do oceny artefaktów zgodny z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 
2015r Poz.2040

Tak

90. Fartuch ochronny Typ :JP mammograficzny 0,5 mm Pb

UWAGA:
1. Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie 3 „Wartość graniczna / wymagana" określone jako „Tak"

oraz parametry liczbowe oznaczone „≥" lub ,,≤" stanowią wymagania, których niespełnienie  i nieuzupełnienie
spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2 lub 3.
Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako nie spełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie
oferty.

3. Odpowiedź „Nie” w kolumnie 4, przeznaczonej na odpowiedź wykonawcy, dopuszczona jest tylko wtedy kiedy
w kolumnie 3 „Wartość graniczna / Wymaganie” występuje wymaganie „Tak / Nie”.
Za odpowiedź „Nie” przyznaje się 0 pkt., a za odpowiedź „Tak” przyznaje się maksymalne punkty podane w
kolumnie 4 „Punktacja”.  Brak potwierdzenia opisu deklarowanego parametru „TAK”, dla wymagania „Tak /
Nie”, który podlega ocenie, skutkuje przyznaniem 0 punktów.
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