
Zał. 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia – parametry minimalne  

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa  przez okres 36 miesięcy tomografu komputerowego, 
rok produkcji - nie  starszy niż 2010r.z wyposażeniem zgodnie z SIWZ,  projektem umowy . 
 

Lp. PARAMETR/WARUNEK 
 

Potwierdzenie 
parametru 
tak/nie 

1 Tomograf minimum 16-rzędowy (ilość jednocześnie 
obrazowanych warstw minimum 16) 

 

2 Dopuszczalne obciążenie stołu pacjenta nie mniejsze niż 200 
kg. 

 

3 Iteracyjna rekonstrukcja obrazu  
4. Narządowa modulacja dawki  
5. Redukcja artefaktów związanych z utwardzeniem wiązki (od 

obiektów metalowych) 
 

6. WYPOSAŻENIE:  
7. Bezwkładowy , automatyczny, 3 kanałowy (2 źródła kontrastu i 1 

źródło NaCl)  (ze zintegrowanym podgrzewaczem kontrastu) 
pracujący w środowisku tomografu komputerowego, na stojaku 
jezdnym, z możliwością ustawienia przed i za gantry tomografu 
komputerowego, kompatybilny z oferowanym systemem 
tomografu komputerowego 
Maksymalna objętość kontrastu i roztworu NaCl gotowa do 
podawania – min. 1000 ml 

 

8. Stacja technika/operatora wyposażona w dwa monitory  
9. Stacja opisowa lekarska wyposażona w dwa monitory 

zapewniająca : 
 

 

a) wykonywanie pomiarów geometrycznych  
b) pomiary analityczne  
c) manipulacja obrazem  
d) rekonstrukcje ( MIP,MPR,MPVR,SSD,VRT, 2D,3D)  
e) Szybkość rekonstrukcji obrazowania min. 16 obrazów / s   

512x512 
 

f) automatyczna segmentację zmian 
 

 

g)  automatyczne usuwanie struktur kostnych  
h) oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii z możliwością 

jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita oraz przekrojów  w 3 
płaszczyznach 

 

i) oprogramowanie do automatycznej detekcji aorty i tętnic 
biodrowych  

 

j)  automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań 
naczyniowych dla MIP i VRT 

 

k) Oprogramowanie pozwalające  rozwinięcie analizowanego 
naczynia na płaszczyźnie , automatyczny pomiar pola 
powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej 
naczynia oraz wyznaczenie stenozy 

 

l) oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie 
głowy i szyi bez potrzeby wykonywania substrakcji DSA 

 



m) oprogramowanie do monitorowania dawek promieniowania z 
tomografu  pozwalające na : automatyczne zbieranie i 
przechowywanie wyemitowanych dawek dla każdego pacjenta, 
automatyczne liczenie dawki przy uwzględnieniu rzeczywistego 
rozmiaru pacjenta czyli dawki SSDE, automatyczne 
określającego przesunięcie isocentrum pacjenta od środka 
gantry w celu lepszego optymalizowania ułożenia pacjenta, 
wyliczające dawkę narządową z podziałem na dzieci i dorosłych, 
automatyczne sporządzanie raportów 
tygodniowych/miesięcznych/kwartalnych ze zgromadzonych 
danych (dane pacjenta rodzaj badania, rozpoznanie medyczne 
skierowania i wynik badania, zlecający badanie, opisujący 
badanie, wykonujący badanie) 

 

n) dla stacji konieczny zakup licencji – w kosztach wykonawcy  
10. Wykonawca zapewni pełną integrację tomografu z istniejącym w 

szpitalu systemem RIS (ORION -Soft Med.) oraz PACS (IMPAX 
6 -Agfa) 
 

 

 

W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni serwis eksploatacyjny i naprawczy w tym 
przeglądy techniczne, konserwacje i testy w zakresie ustawowym oraz jeden raz w roku 
zapewni wykonanie testów specjalistycznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia Dz. U z 2017 r. poz. 884 ). Wszelkie czynności serwisowe 
będą odnotowane w paszportach wyrobów medycznych. 
 Zamawiający przewiduje wykonywanie około 3000 badań CT w miesiącu w czasie trwania 
umowy. 
Wykonawca wykona wszelkie prace adaptacyjne związane z przygotowaniem pomieszczeń 
do instalacji urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt.  
Zamawiający uzna wykonanie instalacji urządzenia z chwilą podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego z przekazaniem całej niezbędnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie 
urządzenia do użytkowania. 
W koszt dzierżawy Wykonawca wliczy dostarczenie urządzeń, montaż, konserwację, 
przeglądy i naprawy wraz z kosztem części zamiennych i lamp rtg. 
Konserwacja, remonty bieżące i kapitalne przedmiotu wynajmu przeprowadzać będzie 
Wykonawca, z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania. 
 Zamawiający wymaga, aby instalacja tomografu komputerowego zakończyła się nie później 
niż 30 dni od daty podpisania umowy . 
Wykonawca uzyska zgody odpowiednich organów nadzoru na użytkowanie pracowni.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną zatwierdzoną dokumentację, dopuszczającą 
urządzenie do użytkowania, w tym testy akceptacyjne. 
 
Zamawiający umożliwi, w celu oszacowania kosztów oferty dokonanie wizji lokalnej 
pomieszczeń pracowni CT, istniejącej infrastruktury teleinformatycznej itp. zainteresowanym 
Wykonawcom ( w uzgodnionym uprzednio terminie ).  
 


