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                                                                                                                                                       Załącznik nr 2 do SIWZ 
Nr Postępowania” DZP/PN/18/551/2018 


OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Parametr wymagany
Parametr oferowany
Punktacja
Wielorzędowy Tomograf Komputerowy 
Pełna nazwa urządzenia, typ, model: ………………………………………………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji: 2018
1.	
Detektor typu stałego posiadający fizycznie min. 64 rzędy elementów detekcyjnych.
TAK/podać 

Bez oceny 
2.	
Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 64 nienakładających się warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa-detektor
TAK/podać 

Bez oceny
3.	
Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu/układów lampa-detektor  w polu widzenia min. 50 cm.
TAK /podać 

Bez oceny
4.	
Udźwig stołu min. 220 kg dla precyzji pozycjonowania +/- 0,25 mm.
TAK/podać

Bez oceny
5.	
Minimalna wysokość stołu max. 60 cm.
TAK/podać

Bez oceny
6.	
Możliwość wykonania skanu aksjalnego lub spiralnego z gantry pochylanym w zakresie min. ± 300.
TAK/NIE
podać

TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
7.	
Średnica otworu gantry min. 70 cm.
TAK/podać

Bez oceny
8.	
Sterowanie stołu za pomocą m.in.: pedałów przy stole, przycisków na obudowie gantry umieszczonych z przodu i tyłu gantry.
TAK/podać

Bez oceny
9.	
Wskaźniki oddechu informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu.
TAK/podać

Bez oceny
10.	
Wyświetlania filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania na panelu informacyjnym na gantry.
TAK/NIE
podać

TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
11.	
Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego wybieranego na gantry (minimum trzy różne pozycje).
TAK/NIE
podać

TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
12.	
Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań.  
TAK/NIE
podać

TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
13.	
Wyposażenie stołu w następujące elementy: materac, podpórki pod głowę, ręce, kolana, nogi, zestaw do unieruchamiania pacjenta.
TAK/podać

Bez oceny
14.	
Generator o mocy min. 70kW.
TAK/podać

Bez oceny
15.	
Maksymalna wartość napięcia anodowego lampy programowana w protokole klinicznym min. 135kV. 
TAK/podać

135 kV – 0 pkt
> 135 kV – 1 pkt
16.	
Minimalna wartość napięcia anodowego lampy programowana w protokole klinicznym max. 80kV.
TAK/podać

Bez oceny
17.	
Maksymalna wartość prądu anody lampy programowana w protokole klinicznym min. 600 mA.
TAK/podać

Bez oceny
18.	
Lampa o min. 2 ogniskach. 
TAK/podać

Bez oceny
19.	
Rzeczywista pojemność cieplna anody min. 7 MHU lub ekwiwalent w przypadku lampy o szybkości chłodzenia powyżej 2000 kHU/min.
TAK/podać

Bez oceny
20.	
Szybkość chłodzenia anody lampy min. 1000 kHU/min.
TAK/podać

Bez oceny
21.	
Odległość ogniska lampy od detektora.
TAK/podać

≥ 105 cm – 0 pkt
< 105 cm – 1 pkt
< 100 cm – 2 pkt
22.	
Grubość najcieńszej warstwy przy jednoczesnej akwizycji maksymalnej liczby warstw odpowiadającej liczbie rzędów detektora max. 0,65 [mm].
TAK/podać

Bez oceny
23.	
Maksymalna szerokość pokrycia wiązki w osi Z odniesiona do izocentrum (pokrycie anatomiczne detektora) min. 40 mm (w przypadku systemów dwudetektorowych podać sumę szerokości dwóch detektorów).
TAK/podać

40 mm - 0 pkt
> 40 mm - 2 pkt
> 80 mm - 4 pkt
24.	
Czas najkrótszego pełnego skanu 360o max. 0,35 s dostępny w badaniach ogólnych i kardiologicznych.
TAK/podać

0,35 s - 0 pkt
< 0,35 s - 1 pkt
< 0,30 s - 2 pkt
25.	
Maksymalna długość obszaru badanego skanu spiralnego dostępna w badaniach pacjentów przy rozległych urazach bez konieczności zmiany położenia min. 175 cm.
TAK/podać

175 cm – 0 pkt
> 175 cm – 1 pkt
> 185 cm – 2 pkt
26.	
Maksymalna szybkość skanowania określona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania spiralnego min. 175 mm/s.
TAK/podać

Bez oceny
27.	
Maksymalny współczynnik pitch dla szerokości wiązki promieniowania min. 40 mm i pola skanowania min. 50 cm nie mniejszy od 1,50.
TAK/podać

1,50 – 0 pkt
> 1,50 – 1 pkt
> 1,75 – 2 pkt
28.	
Maksymalny zakres badania perfuzji mózgu przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego min. 120 mm.
TAK/podać

Bez oceny 
29.	
Maksymalny zakres badania 4D-CTA mózgowia i narządów wewnętrznych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego z rozdzielczością czasową nie gorszą od 5 s min. 160 mm.
TAK/podać

160 mm - 0 pkt
> 160 mm - 1 pkt
> 300 mm - 2 pkt
30.	
Rzeczywista liczba aktywnych obrazowych elementów detekcyjnych dla każdego rzędu powyżej 650.

TAK/podać

> 650 elementów – 0 pkt
> 700 elementów – 1 pkt
> 800 elementów – 2 pkt
31.	
Maksymalne dostępne diagnostyczne rekonstruowane pole widzenia FOV min. 50 cm.
TAK/podać

Bez oceny
32.	
Minimum dwa rozmiary skolimowanych pól skanowania.
TAK/podać wymiary

Bez oceny
33.	
Liczba projekcji skanu topograficznego min. 2 – AP i LAT.
TAK/podać

Bez oceny
34.	
Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu.
TAK/podać

Bez oceny
35.	
Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 0,35 mm przy akwizycji min. 64 nienakładających się warstw. 
TAK/podać

Bez oceny
36.	
Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa przy akwizycji min. 64 nienakładających się  warstw w czasie pełnego skanu, w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 dla 50% MTF min. 10,0 pl/cm. (Wartość potwierdzona w materiałach producenta).
TAK, podać 

10,0 pl/cm – 0 pkt
> 10,0 pl/cm – 2 pkt
> 12,0 pl/cm – 4 pkt
37.	
Efektywna rozdzielczość czasowa możliwa do uzyskania w badaniach kardiologicznych przy jednosegmentowej rekonstrukcji. (Wartość potwierdzona w materiałach producenta).
TAK, podać

135 ms – 0 pkt
< 135 ms – 2 pkt
< 30 ms – 4 pkt
38.	
Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej  5 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU ±10% i dla napięcia 120 kV [mGy] max. 12 mGy. (Wartość potwierdzona w materiałach producenta).
TAK/podać

12 mGy – 0 pkt
< 12 mGy – 2 pkt
< 6 mGy – 4 pkt
39.	
Zastosowanie algorytmów filtrujących dane w celu zmniejszenia poziomu szumów.
TAK/podać

Bez oceny
40.	
Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych umożliwiający redukcje dawki co najmniej 75% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji FBP bez pogorszenia jakości obrazowania (np. AIDR3D, iDose4, ASiR-V lub inny spełniający powyższe wymaganie).
TAK/podać nazwę i procent redukcji dawki bez pogorszenia jakości
(Wartość potwierdzona w materiałach producenta).

75 % – 0 pkt 
> 75 % – 3 pkt
> 80 % – 5 pkt
41.	
Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni
TAK/podać

Bez oceny
42.	
Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce.
TAK/podać

Bez oceny
43.	
Szybkość rekonstrukcji obrazów matrycy 512x512 ≥ 30 obrazów/s.
TAK/podać

30 obrazów/s -  0 pkt
> 30 obrazów/s -  1 pkt
> 45 obrazów/s – 2 pkt
STACJA TECHNIKA
1.	
Wyposażona w dwa monitory LCD min. 19”  lub jeden monitor ze zwiększonym obrazem min. 36”.
TAK/wpisać oferowaną ilość i cale.

Bez oceny
2.	
Funkcja dwukierunkowego interkomu do komunikacji głosowej z pacjentem.
TAK/podać

Bez oceny
3.	
Matryca prezentacji obrazów min. 1024x1024.
TAK/podać

Bez oceny
4.	
Minimalna liczba obrazów bez kompresji na HD w matrycy 512x 512 min. 400 000.
TAK/podać

Bez oceny
5.	

Funkcja obliczania całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDI vol jaką uzyskał pacjent w trakcje badania i jej prezentacja na ekranie.
TAK/podać

Bez oceny
6.	
Akwizycja obrazów do badań perfuzji 
Akwizycja obrazów do badań dynamicznych 4D-CTA
Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych.
Akwizycja obrazów do badań wirtualnej kolonoskopii.
Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii.
Akwizycja obrazów do badań naczyniowych.
Akwizycja bramkowana sygnałem EKG do badań kardiologicznych.
TAK/podać


Bez oceny
7.	
Tryb szybkiej rekonstrukcji obrazów umożliwiający podgląd badania w czasie rzeczywistym podczas akwizycji z szybkością min. 65 obrazów/s.
TAK/NIE
podać

TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
8.	
Maksymalna Ilość (prospektywnych) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania min. 10
TAK/podać

Bez oceny
9.	
Prospektywne i retrospektywne skanowanie, umożliwiające akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG).
TAK/podać

Bez oceny
10.	
Automatyczny dobór współczynnika pitch w badaniach kardiologicznych w zależności od rytmu serca pacjenta
TAK/podać

Bez oceny
11.	
Oprogramowanie do planowania badania kardiologicznego na podstawie BMI pacjenta.
TAK/podać

Bez oceny
12.	
Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji.
TAK/podać

Bez oceny
13.	
Prospektywna, pulsacyjna akwizycja kardiologiczna wykonywana w celu obniżenia dawki promieniowania, typu SnapShot Pulse, Heart View ECG-Pulsing, SureCardio Prospective lub odpowiednio do nomenklatury producenta
TAK/podać nazwę

Bez oceny
14.	
Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich.
TAK/podać nazwę

Bez oceny
15.	
Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu
TAK/podać nazwę

Bez oceny
16.	
Pakiet zapewniający analizę przestrzenną obrazów CT pomiary geometryczne min. (długości, kątów, powierzchni, objętości).
TAK/podać nazwę

Bez oceny
17.	
Pakiet zapewniający pomiary analityczne min. (poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego itp.).
TAK/podać nazwę

Bez oceny
18.	
Pakiet oprogramowania zapewniający manipulacje obrazem m.in.: negatyw, obrót obrazu, odbicie lustrzane, powiększenia, pomniejszenia dodawanie subtrakcja obrazów, analiza statystyczna wskazanego obszaru. 
TAK/podać nazwę

Bez oceny
19.	
Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów, rekonstrukcje: MPR, SSD, MIP i 3D.
TAK/podać nazwę

Bez oceny
20.	
Pakiet oprogramowanie Volume Rendering.
TAK/podać nazwę

Bez oceny
21.	
Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii dróg powietrznych - bronchoskopii z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).
TAK/podać nazwę 

Bez oceny
22.	
Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).
TAK/podać nazwę 

Bez oceny
23.	
Oprogramowanie do synchronizacji i automatycznego startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego.
TAK/podać nazwę

Bez oceny
24.	
Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: 
- Send/Receive 
- Basic Print 
- Retrieve 
- Storage 
- Modality Worklist 
System archiwizacji obrazów z generowaniem płyt CD, DVD w formacie DICOM 3.0 i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie badania na dowolnym komputerze PC.
TAK/podać

Bez oceny
SEWER APLIKACYJNY
Pełna nazwa urządzenia, typ, model: ………………………………………………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji: 2018

Serwer aplikacyjny:
	liczba procesorów: min. 2
	pamięć RAM: min. 24 GB 

wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub 10
pojemności macierzy: min. 2 TB
napęd optyczny: DVD RW
	serwer umożliwiający jednoczesne przetwarzanie min. 40 000 warstw
	trzy stanowiska lekarskie – konsole zależne wyposażone w min. 2 monitory medyczne o przekątnej min. 21” i monitor do opisów min. 19"

TAK/podać

Bez oceny

Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM.
TAK/podać

Bez oceny

Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:
- Send / Receive
- Basic Print
- Retrieve
- Storage commitment
TAK/podać

Bez oceny

Zasilacze awaryjne (UPS), podtrzymujący zasilanie serwera oraz konsol lekarskich przez minimum 5 min. 
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów, rekonstrukcje: MPR, SSD, w technice MIP i 3D.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Pakiet oprogramowanie Volume Rendering.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów).
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość).
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do automatycznej fuzji badań z różnych systemów diagnostycznych:  min. TK/MRI, TK/PET.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii dróg powietrznych - bronchoskopii z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do badań naczyniowych. Zestaw narzędzi do planowania wprowadzania stentu i ogólnej analizy naczyń. 
Umożliwiać ma:
-  łatwe usuwanie kości, wydzielanie i określanie odcinka naczynia w celu szybkiego wykonania typowych pomiarów, takich jak średnica prześwitu, poprzeczny obszar prześwitu, długość i kąt naczyń; 
-  wyświetlanie zestawu danych za pomocą przekrojowych obrazów obrzucania objętościowego, uśredniania lub MIP.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa), TTP (czas do szczytu) i MTT (średni czas przejścia). Pakiet oceny perfuzji mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) w celu pomocy w odróżnianiu żywej i martwej tkanki w obszarze udaru.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa), TTP (czas do szczytu) i MTT (średni czas przejścia).
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do zaawansowanej oceny udarów mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu).
TAK/NIE
podać nazwę i producenta oprogramowania

TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

Specjalizowane protokoły do perfuzji narządów miąższowych (min. wątroby, nerek, śledziony, trzustki, serca itp.).
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Wizualizacja map perfuzyjnych w widokach 3D i VRT.
TAK/NIE
podać nazwę i producenta oprogramowania

TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

Specjalizowane oprogramowanie do wielofazowych badań dynamicznych unaczynienia mózgowia umożliwiające na jednym obrazie automatyczną prezentację w różnych kolorach poszczególnych faz przepływu krwi w naczyniach mózgowych (min. tętniczą, żylną i patologiczną).
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi.  
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka.  
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z automatyczną segmentacją jelita grubego oraz automatyczną detekcją polipów.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do automatycznego oznaczania i usuwania obrazu resztek kałowych z jelita grubego.
TAK
podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Prezentacja jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi (tzw. wirtualna dysekcja jelita)
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do automatycznej segmentacji wątroby, podziału wątroby na płaty i min. 8 segmentów gałęzi żyły wrotnej. Oprogramowanie musi automatycznie obliczać objętość wątroby, jej płatów i poszczególnych segmentów.  
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie umożliwiające automatyczne obliczanie stosunku objętości guza do objętości wątroby, płatu i segmentu, w którym znajduje się guz.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Automatyczne rozróżnianie charakteru guza (lity, nielity, częściowo lity) i automatyczne obliczanie części litej i nielitej.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie do śledzenia i analizy zmian onkologicznych zgodnie z kryteriami RECIST 1.0, 1.1, WHO i CHOI.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Możliwość tworzenia własnych kryteriów oceny zmian onkologicznych i wykonywanie śledzenia zmian w oparciu o stworzone kryteria.
TAK/NIE
podać nazwę i producenta oprogramowania

TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy  i analizę dróg oddechowych. 
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Segmentacja i prezentacja wszystkich pięciu płatów płuc w różnych kolorach  oraz automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian.
TAK/NIE
podać nazwę i producenta oprogramowania

TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt

Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: automatyczna segmentacja i etykietowanie naczyń wieńcowych, automatycznej izolacji mięśnia serca, rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru średnicy, pola przekroju, światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Segmentacja wszystkich czterech jam serca (komór i przedsionków) oraz ich analiza objętościowa wraz z obliczaniem parametrów funkcjonalnych wszystkich jam.
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania 

Bez oceny

Oprogramowanie do oceny względnej perfuzji serca z możliwością wizualizacji i zaznaczenia kolorem obszarów niedokrwiennych
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania 

Bez oceny

Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci min. 17 segmentowego diagramu AHA
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania 

Bez oceny

Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score metodą wagową, objętościową i Agastona
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny

Funkcja obrazowania tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS z oceną lokalizacji blaszki miażdżycowej 
TAK/NIE
podać nazwę i producenta oprogramowania

TAK – 1 pkt
NIE – 0 pkt
WYPOSAŻENIE 

Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastującego sprzężony w klasie IV wg normy CiA425.
TAK/ wpisać producenta, typ/model 

Bez oceny

UPS do podtrzymania zasilania stanowiska roboczego operatora w celu bezpiecznego wyłączenia tomografu bez utraty danych.
TAK/ wpisać producenta, typ/model 

Bez oceny

UPS'y do podtrzymania zasilania serwera aplikacyjnego i konsol lekarskich w celu bezpiecznego ich wyłączenia bez utraty danych.
TAK/ wpisać producenta, typ/model 

Bez oceny

Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 25 sierpnia 2005r. (dot. oceny jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysoko kontrastowej, grubości warstwy itp.) 
TAK/podać

Bez oceny

Podłączenie tomografu wraz z zakupem odpowiedniej bezterminowej licencji do istniejącego w zakładzie serwera optymalizacji dawek. 
TAK/podać

Bez oceny

Rozbudowa istniejącego serwera dawek o opcję optymalizacji kontrastu umożliwiającą gromadzenie informacji dotyczącej zużycia kontrastu w badaniu oraz tworzące automatyczne raporty dotyczące np. skumulowanej dawki jodu dla danego pacjenta. 
TAK/podać nazwę i producenta oprogramowania

Bez oceny
GWARANCJA

Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu TK min. 24 miesięcy (bez ograniczeń liczby skanów obejmująca detektory, lampę oraz inne urządzenia i oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia).
TAK/
podać ilość miesięcy

Bez oceny

Czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie 5 dni roboczych: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy.
TAK/ wpisać oferowany czas

Bez oceny

Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy: maksymalnie  24 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy.
TAK/wpisać oferowany czas

Bez oceny
SZKOLENIA

Szkolenie z obsługi przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z osobą wyznaczoną do sprawowania nadzoru nad niniejszą umową, w ilości min. 2x4 dni, zakończone wydaniem  certyfikatu, dla lekarzy radiologów i techników.
TAK/podać

Bez oceny

Szkolenie z obsługi wstrzykiwacza dla pielęgniarki w terminie uzgodnionym z osobą wyznaczoną do sprawowania nadzoru nad niniejszą umową, zakończone wydaniem  certyfikatu.
TAK/podać

Bez oceny






Warunki gwarancji i serwisu 

Informacje ogólne

Oferowany aparat objęty jest gwarancją producenta i rękojmią Wykonawcy. Jeżeli do sprzętu dołączona jest karta gwarancyjna producenta, nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej zgodnie z zawartą w niej informacją. 
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów aparatu w ilości zalecanej przez producenta (min. ….. x w ciągu roku)  
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania zainstalowanego oprogramowania w zakresie wymaganym przez producenta.

Warunki gwarancji

Wykonawca dysponuje autoryzowanym serwisem gwarancyjnym, który reaguje na zgłoszoną awarię w czasie nie przekraczającym 24 godzin  w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy.
	Wykonawca jako gwarant, bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność aparatów. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest wymienić wadliwy element na nowy.
	Na warunkach gwarancji Wykonawca gwarantuje, że sprzęt jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. Gwarancja nie obejmuje jakiegokolwiek używania wykraczającego poza opis zakresu jego pracy. 
Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy , nie krótszej niż 24 m-ce, licząc od daty instalacji aparatu. 
Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. 
Każda naprawa aparatu zostanie potwierdzona pisemnym protokółem naprawy 
Zamawiający traci prawa gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych aparatów. 
Gwarancji nie podlegają części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp. 
                                                                                                                           …………………………………………………………………………….
                                                                                                                                                                       Data i podpis Wykonawcy 



LEGENDA:

Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi.
	Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
	Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. 
	W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : „Parametr oferowany”

