
Załącznik numer 1(1) do SIWZ 

na „Dostawę specjalistycznego sprzętu  w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług
medycznych w „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”

Znak sprawy: 3815/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 1

Aparat przewoźny RTG – 1 szt.

INSTRUKCJA:
W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania
określone  w kolumnie  2,  zgodnie  z  określonym  przez  Zamawiającego  określonym  sposobem  zadeklarowania
w kolumnie 3.

L.p. OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE

SPOSOB
ZADEKLAROWANIA

W KOLUMNIE 4
OFEROWANYCH
PARAMETRÓW /

WARTOŚCI

ZASADY
PUNKTACJI

WARTOŚCI
OFEROWANE

1 2 3 4
I. Informacje podstawowe

1. Nazwa produktu Podać …..............................
2. Typ/Model Podać …..............................
3. Producent Podać …..............................
4. Rok produkcji 2020 Podać …..............................
5. Wartość netto Podać …..............................
6. Wartość brutto Podać …..............................
7. Wartość brutto słownie Podać …..............................

8. Gwarancja min. 24 miesiące
Podać

24 msc. - 0 pkt.
36 msc. - 40 pkt.

…..............................

II. Informacje/parametry techniczne:
CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI MOBILNYZ NAPĘDEM AKUMULATOROWYM 

9. Aparat z 1detektorem cyfrowym-detektor bezprzewodowy 
10. Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny 

11.
Wszystkie  podstawowe  elementy  aparatu  jak  wózek,  generator,  detektor  i  oprogramowanie
wyprodukowane przez jednego producenta 

12.
Skonfigurowanie  urządzenia  do  pracy  z  systemem  PACS/RIS  i  systemem  informatycznym
Zamawiającego 

13. Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych 
GENERATOR :

14. Generator wysokiej częstotliwości ≥100kHz Podać …..............................
15. Moc wyjściowa generatora ≥ 30kW Podać …..............................
16. Zakres napięcia roboczego 40 -150kV Podać …..............................
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17. Minimalny czas ekspozycji ≤ 2ms Podać …..............................
18. Zakres maksymalnych prądów ≥400mA Podać …..............................
19. Zakres maksymalnych ekspozycji ≥300 mAs Podać …..............................

20.
Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu
DR 

21. Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem 
22. Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach 
23. Zasilanie 230V/ 50Hz Podać …..............................

LAMPA RTG, KOLIMATOR 
24. Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm 
25. Moc małego ogniska ≥ 22kW 
26. Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2mm 
27. Moc dużego ogniska ≥ 75kW 
28. Pojemność cieplna anody ≥ 300KHU 
29. Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200KHU 

30.
Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i
zapisem w pliku Dicom 

31. Kolimacja manualna 
32. Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem 
33. Obrót kolimatora +/-90° 

34.
Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 7” na kołpaku pozwalający na wyświetlenie listy pacjentów,
zmianę warunków ekspozycji i wyświetlenie badania z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania

35. Oświetlenie pola ekspozycji typu LED 
36. Miarka centymetrowa 
37. Filtry dodatkowe wbudowane w kolimator Opisać ….............................

KOLUMNA TELESKOPOWA LAMPY 
38. Kolumna teleskopowa lampy składana 
39. Odległość maksymalna ogniska lampy RTG od podłogi ≥200cm 
40. Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od środka kolumny ≥130cm 
41. Zakres obrotu kołpaka lampy RTG wokół osi poziomej ≥ +/-130 st.
42. Zakres obrotu kolumny lampy RTG wokół osi pionowej ≥ +/-270 st.
43. Zakres ruchu lampy RTG od środka kolumny ≥53cm 

WÓZEK Z NAPĘDEM 
44. Wbudowany system antykolizyjny z przodu aparatu 
45. Szerokość wózka aparatu <60cm 
46. Długość transportowa aparatu <140cm 
47. Waga aparatu <580kg 
48. Slotw obudowie na oferowanydetektor 
49. Ładowanie akumulatorów detektorów w obudowie aparatu lub ładowarka 
50. Minimalna wysokość transportowa ≤140cm 
51. Prędkość przemieszczania korzystając z napędu ≥5km/h 
52. Wyłącznik awaryjny na obudowie aparatu Opisać …..............................

CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR 35x43CM 

53.
Płaski  bezprzewodowy  detektor  cyfrowy  do  wykonywania  badań  przyłóżkowych  wymiennymi
akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora 

54. Waga detektora z akumulatorem ≤3,2kg 
55. Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 160 kg 
56. Rozmiar aktywny detektora 35x 43cm ± 1cm 

57.
Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli 
≥7mln

Podać …..............................

58. Rozmiar piksela ≤ 140 μm 
59. Głębokość akwizycji ≥ 16bit 
60. DQEdla 1lp/mm ≥ 51% 

61. Rozdzielczość detektora ≥3,6 lp/mm 

62.
Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii lub ładowanie w aparacie oraz min.
2 baterie w komplecie 

63. Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu ≥ 300 
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64. Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s 

65.
Zaawansowana  konstrukcja  obudowy  zapewniająca  ochronę  przed  wnikaniem  wody  i  pyłumin.
IP56potwierdzona opisem na detektorze 

66.
Uchwyt z kratką do detektoralub kratka wirtualna 

WBUDOWANA KONSOLA OPERATORA APARATU MOBILNEGO 

67.
Obsługa  aparatu  zintegrowana  w  jednej  konsoli  do  sterowania  generatorem  RTG  i  systemem
obrazowania cyfrowego 

68.
Kolorowy  monitor  dotykowy  LCD  o  rozdzielczości  min.  1280x1024  pikseli  stacji  technika  do
ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazówo przekątnej min. ≥ 19” 

69.
Stacja  technika  z  komputerem  minimum  czterordzeniowym  procesorem,  8  GB  RAM,  dysk min.
500 GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe 

70. Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim 

71. Oprogramowanie konsoli z systemem pomocy kontekstowejw języku polskim     

72.
Wprowadzanie  danych  pacjenta  za  pomocą  klawiatury  i  monitora  dotykowego  bezpośrednio  na
stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist 

73.
Oprogramowanie  umożliwiające  przypisywanie  konkretnym  projekcjom  warunków  ekspozycji,
zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów 

74. Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.) 

75. Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów 

76. Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu 

77.
Blendowanie  (czarne  maskowanie  tła)  wielokątowe,  ręczne  z  możliwością  zmiany  powierzchni  i
automatyczne 

78. Funkcja obrotu o dowolny kąt 

79. Powiększenia odbicia obrazu 

80. Funkcja pozytyw –negatyw 

81. Pomiary długościi kątów 

82. Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów 

83.
Funkcja  wprowadzania  pola  tekstowego  w  dowolnym  miejscu  na  obrazie  oraz  elektronicznych
markerów z możliwością definiowania własnych 

84.
Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla 
pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom 

85. Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych 

86. Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników 

87.
Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer
do celów kontroli jakości 

88.
Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości
pikseli na obszarze i odchylenia standardowego 

89. Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym 

90.
Automatyczne dodawanie do obrazu skali  centymetrowej (na brzegu monitora)  lub inna metoda
pomiaru długości

91.
Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu
obrazu 

92.
Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8/12 

93.
Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC 

94. Histogram obrazu ekspozycji 

95. Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania 

96. Oprogramowanie do wykrywania odmy płucnej

97. Oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników 

98.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych
danych oraz wymiany danych przez port USB bez zalogowania do aparatu w sposób umożliwiający
identyfikację użytkownika. 

99. Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji
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aparatu RTG. 
III. Gwarancja i serwis

100.
Pełna  gwarancja  na  wszystkie  oferowane  urządzenia  wchodzące  w skład  przedmiotu  zamówienia
liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 

101. Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia.

102.

Przeglądy  techniczne  w  okresie  gwarancji
wykonywane  będą  zgodnie  z  zaleceniem producenta
zawartym  w  dokumentacji  technicznej  i  naprawy
gwarancyjne,  wraz  z  materiałami  eksploatacyjnymi,
niezbędnym transportem sprzętu i  wymianą części w
cenie  dostawy.  Wskazać  przeznaczony  dla
Zamawiającego  (najbliższy)  punkt  napraw
gwarancyjnych.

Podać …..............................

103.
Wszystkie  wymagane  przez  producenta  przeglądy  w okresie  gwarancji  (w tym jeden w ostatnim
miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)

104.
Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do
Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego.

105.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie
technicznym drogą e-mailową na wskazany adres Zamawiającego.

106.

Czas  reakcji  serwisu  od  zgłoszenia  do  podjęcia
naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]

Podać
Max 48 godzin

…..............................

107.
Czas usunięcia usterki/awarii/wady od momentu przyjęcia zgłoszenia max 3 dni robocze lub 7 dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

108.

W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze - Wykonawca jest zobowiązany na własny
koszt  do  dostarczenia  urządzenia  zastępczego -  takiego  samego typu -  na  czas  trwania  naprawy.
Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów

109.
W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy
w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca

110.
Zamawiający dopuszcza dwukrotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu, a w przypadku
konieczności trzeciej naprawy wymaga wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

111. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min. 10 lat od daty dostawy.

IV. Inne:

112. Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji 2020.

113. Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą.

Oświadczamy,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymienione  w  powyższej  tabeli
wymagania.

…............................................................
          (data i podpis Wykonawcy)
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