
 

 

L.p. Parametr 
Parametr 
graniczny 
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oferowany 

Ocena 
punktowa 

Określenie punktacji 

I          RAMIĘ C 

1.  
Głębokość ramienia C (odległość 
między osią wiązki a wewnętrzną 
powierzchnią ramienia C) 

≥ 68 cm 
 

 ≥ 72 cm – 5 pkt 
<72 cm – 0pkt 

2.  Odległość SID ≥ 107 cm   ≥ 110 cm – 5 pkt 
< 110 cm – 0pkt 

3.  Prześwit ramienia C (odległość między 
detektorem a lampą RTG) ≥ 83 cm 

 
 ≥ 85 cm – 5 pkt 

<85 cm – 0pkt 

4.  Zakres ruchu poziomego ramienia C  ≥ 20 cm   Bez punktacji 

5.  Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 42 cm   ≥ 45 cm – 5 pkt 
<45 cm – 0pkt 

6.  Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 145° 
 

 Bez punktacji 

7.  Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół 
osi poziomej) ≥ ±225°   Bez punktacji 

8.  Zakres obrotu ramienia C wokół osi 
pionowej (wychylenie) ≥ ±10°   ≥ +/-12° – 5 pkt 

<+/-12° – 0pkt 

9.  Zmotoryzowany ruch ramienia C w 
pionie Tak 

 
 Bez punktacji 

10.  Zmotoryzowany ruch orbitalny i 
rotacja w ramieniu C  Tak 

 
 Bez punktacji 

11.  Prędkość zmotoryzowanego ruchu 
orbitalnego i rotacji w ramieniu C ≥ 10°/s 

 
 Bez punktacji 
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12.  

Zapamiętywanie podczas zabiegu min. 
dwóch ustawień ramienia C (co 
najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz 
automatyczne ustawienia się ramienia 
C w tych pozycjach  

Podać, opisać 

 

 

Tak, min. 2 pozycje z 
zapamiętaniem ustawiania 

kolimacji – 10 pkt 
Tak, min. 2 pozycje – 5 pkt 

Nie – 0 pkt 

13.  Urządzenie zabezpieczające przed 
najeżdżaniem na leżące przewody Tak 

 
 Bez punktacji 

14.  Blokada kół Tak   Bez punktacji 

15.  

Hamulce ruchów ramienia C: 
orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i 
obrotu wokół osi pionowej z 
odpowiadającymi im skalami, 
oznaczone różnymi kolorami w celu 
łatwiejszej komunikacji w sali 
operacyjnej 

Tak   Bez punktacji 

16.  

Obsługa hamulców (zwalnianie i 
blokowanie) min. ruchów orbitalnego, 
rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu 
wokół osi pionowej  bezpośrednio przy 
detektorze 

Tak/Nie   Tak – 10 pkt 
Nie – 0 pkt 

17.  Uchwyt przy detektorze do ręcznego 
manipulowania ramieniem C  Tak 

 
 Bez punktacji 
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18.  

Obrotowy, kolorowy panel dotykowy 
na ramieniu C min. 12” do sterowania 
funkcjami aparatu (min. kolimacją, 
ustawieniami generatora, ustawieniami 
parametrów obrazu) z podglądem min. 
LIH 

Tak   Bez punktacji 

19.  

Dodatkowy, kolorowy panel dotykowy 
min. 12”do sterowania funkcjami 
aparatu (min. kolimacją, ustawieniami 
generatora, ustawieniami parametrów 
obrazu) z podglądem min. LIH oraz 
możliwością sterowania silnikowymi 
ruchami aparatu z pola sterylnego – 
mocowanie przy stole  

Tak   Bez punktacji 

20.  
Wyświetlenie na panelu przy ramieniu 
C i na panelu przy stole aktualnego 
kąta ruchu orbitalnego i rotacji 

Tak/Nie   Tak – 10 pkt 
Nie – 0 pkt 

21.  
Przycisk bezpieczeństwa wyłączający 
natychmiast aparat lub wyłączający 
min. ruchy silnikowe i promieniowanie 

Tak, podać   Bez punktacji 

22.  Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 85 cm   Bez punktacji 
II        GENERATOR 

23.  

Generator wysokiej częstotliwości o 
maksymalnej częstotliwości pracy min. 
40 kHz 
 

Tak   Bez punktacji 
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24.  Moc generatora RTG ≥ 25 kW   Brak punktacji 

25.  Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne 
częstotliwości  

Co najmniej w 
zakresie 1 p/s - 25 

p/s 
  ≥ 30 p/s – 5 pkt; 

<30 p/s – 0 pkt 

26.  Radiografia cyfrowa Tak   Bez punktacji 

27.  Maksymalne napięcie w trybie 
fluoroskopii/radiografii ≥ 120 kV/120 kV   ≥ 125 kV – 5 pkt; 

< 125 kV – 0 pkt 

28.  Maksymalne natężenie prądu dla 
fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 250 mA   Bez punktacji 

29.  Minimalne natężenie prądu dla 
fluoroskopii pulsacyjnej ≤ 5 mA   Bez punktacji 

30.  Maksymalny prąd dla radiografii 
cyfrowej ≥ 250 mA   Bez punktacji 

31.  Automatyczny dobór parametrów 
fluoroskopii Tak   Bez punktacji 

32.  

Oprogramowanie naczyniowe 
umożliwiające pracę w trybie DSA oraz 
Roadmap z użyciem kontrastu na bazie 
jodu oraz CO2 

Tak   Bez punktacji 

33.  

Możliwość nanoszenia graficznych 
oznaczeń (np. odejścia naczyń), które są 
następnie wyświetlane na obrazie 
„live”w celu lepszej orientacji 

Tak   Bez punktacji 

34.  Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz Tak   Bez punktacji 
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III         LAMPA I KOLIMATORY 

35.  

Lampa z wirującą anodą typu 
monoblok (nie dopuszcza się kabli 
wysokiego napięcia w konstrukcji 
ramienia C poza monoblokiem) 

Tak   Bez punktacji 

36.  Lampa min. 2-ogniskowa Tak   Bez punktacji 

37.  Wielkość małego ogniska ≤ 0,3   ≤ 0,2 – 5 pkt; 
>0,2 – 0 pkt 

38.  Wielkość dużego ogniska  ≤ 0,6   ≤ 0,5 – 5 pkt; 
>0,5 – 0 pkt 

39.  Pojemność cieplna anody ≥ 350 kHU   Bez punktacji 
 

40.  Szybkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU/min   
 

≥ 90 kHU/min – 10 pkt; 
<90 kHU/min – 0 pkt,  

 

41.  
Pojemność cieplna zespołu 
lampy/kołpaka lampy (w zależności od 
terminologii producenta) 

≥ 5000 kHU   ≥ 10 000 kHU/min – 10 pkt; 
<10 000 kHU/min – 0 pkt,  

42.  
Szybkość chłodzenia zespołu 
lampy/kołpaka lampy (w zależności od 
terminologii producenta) 

≥ 100 kHU/min   ≥ 150 kHU/min – 10 pkt; 
<150 kHU/min – 0 pkt,  

43.  

System aktywnego chłodzenia 
(dodatkowy układ chłodzenia cieczą, 
oprócz chłodzenia olejem.) Układ 
zamknięty wbudowany wewnątrz 
aparatu bez zewnętrznych radiatorów 
i wentylatorów. 

Tak   Bez punktacji 

44.  Kolimator szczelinowy z rotacją Tak   Bez punktacji 
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45.  Kolimator prostokątny Tak   Bez punktacji 

46.  

Ustawienie kolimatorów z podglądem 
bez promieniowania (na obrazie 
zamrożonym z wyświetlaniem 
aktualnego położenia krawędzi 
przesłon) 

Tak   Bez punktacji 

IV          DETEKTOR I TOR OBRAZOWY 
47.  Wielkość detektora ≥ 30 cm x 30 cm    Bez punktacji 

48.  
Obraz z detektora wyświetlany na 
monitorach jako prostokątny (nie 
ograniczany do koła lub przycinany) 

Tak 
 

 Bez punktacji 

49.  Detektor w technologii 
półprzewodnikowej Tak, podać rodzaj   Bez punktacji 

50.  Aktywne pole detektora  
30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm Tak   Bez punktacji 

51.  
Liczba pól obrazowych poza 
podstawowym (liczba powiększeń 
elektronicznych)  

≥ 3 
 

 Bez punktacji 

52.  Rozdzielczość (matryca detektora) ≥ 1500x1500 
pikseli 

  Bez punktacji 

53.  Dynamika obrazu z detektora ≥ 16 bitów   Bez punktacji 
54.  DQE ≥ 75%    
55.  Kratka przeciwrozproszeniowa Tak   Bez punktacji 
56.  Wyciągana kratka bez użycia narzędzi  Tak   Bez punktacji 

VI           SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ 

57.  Matryca przetwarzania obrazów ≥ 1024x1024   Matryca ≥ 1500x1500 – 10 pkt 
Matryca < 1500 x 1500 – 0 pkt 
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58.  Liczba pamiętanych obrazów  ≥ 100 000   ≥ 150 000 – 5 pkt 
< 150 000 – 0 pkt 

59.  Funkcja „Last Image Hold” Tak   Bez punktacji 
60.  Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów  Tak   Bez punktacji 
61.  Obraz lustrzany Tak   Bez punktacji 
62.  Obrót obrazu Tak   Bez punktacji 

63.  

Obrót obrazu z utrzymaniem 
prostokątnego pola obrazowania (bez 
ograniczenia obrazu do koła) przy 
każdym zastosowanym kącie obrotu  

Tak/Nie, opisać   

Tak – 10 pkt 
Nie (obrót obrazu z 
ograniczeniem pola 

obrazowania do koła w 
jakimkolwiek przypadku) – 0 

pkt 
64.  System wpisywania danych pacjenta Tak   Bez punktacji 

65.  Funkcja nagrywania sekwencji 
fluoroskopowych Tak   Bez punktacji 

66.  
Port USB i nagrywarka CD/DVD 
Archiwizacja obrazów w formacie 
DICOM, TIFF i AVI 

Tak   Bez punktacji 

VII             WÓZEK Z MONITORAMI 

67.  Liczba monitorów kolorowych ≥ 2   Bez punktacji 

68.  Przekątna ekranu min. 19" Tak   Bez punktacji 

69.  Maksymalna luminacja monitorów  ≥ 600 cd/m2   Bez punktacji 
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70.  Obrót monitorów wokół osi pionowej 
względem podstawy wózka o min. 180° Tak/Nie   Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

71.  Wskaźnik włączonego promieniowania 
na wózku z monitorami Tak   Bez punktacji 

72.  
Możliwość wprowadzania danych 
pacjentów poprzez panel dotykowy na 
wózku z monitorami 

Tak   Bez punktacji 

73.  

UPS wbudowany w wózek z 
monitorami,  zabezpieczający co 
najmniej dane obrazowe podczas 
zaniku zasilania 

Tak/Nie   Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt 

VIII            ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE 

74.  

Interfejs sieciowy DICOM obsługujący 
funkcje min: 
- DICOM Send 
- DICOM Storage Commitment 

Tak   Bez punktacji 

75.  
Port USB i nagrywarka CD/DVD -
archiwizacja obrazów w formacie 
DICOM, TIFF i AVI 

Tak   Bez punktacji 

IX           WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

76.  
Przycisk nożny do wyzwalania 
fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu 
obrazu 

Tak   Bez punktacji 

77.  Zintegrowany system monitorowania i 
wyświetlania dawki RTG Tak   Bez punktacji 
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78.  Celownik laserowy po stronie detektora Tak   Bez punktacji 

79.  
Zintegrowany interfejs do strzykawki 
automatycznej do wyzwalania 
kontrastu 

Tak   Bez punktacji 

X           INNE 

80.  Instrukcja obsługi w języku polskim (z 
dostawą) Tak   Bez punktacji 

81.  Deklaracja zgodności na całe 
urządzenie  Tak   Bez punktacji 

82.  
Aparat rok produkcji min. 2017 nowy,  
dopuszcza się aparat 
podemonstracyjny 

Tak   Bez punktacji 

83.  

Gwarancja min. 12 miesięcy. 
W tym elementy zapewniające 
poprawną komunikację dostarczonego 
urządzenia z 
systemem RIS/PACS Zamawiającego 
(system firmy CGM Polska Sp. z o.o.). 

Tak   Bez punktacji 

84.  Integracja urządzenia z systemem 
RIS/PACS Zamawiającego. Tak   Bez punktacji 

85.  Dostarczenie licencji do współpracy z 
serwerem RIS/PACS. Tak   Bez punktacji 
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86.  Archiwizacja badań w systemie PACS. Tak   Bez punktacji 

87.  Pełna integracja z listą roboczą systemu 
RIS/PACS zamawiającego. Tak   Bez punktacji 

 
 
 
 
 


