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Załącznik nr 1B
Warunki techniczne bezwzględne i podlegające ocenie:
Zadanie  II

.
PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat RTG mobilny

Liczba sztuk
1

Producent: 

L.
p.

Wymagania Zamawiającego

Potwierdzenie mi-
nimalnych wyma-

gań lub /Parametry 
oferowane (podać 

dokładne 
wartości ) 

Parametry oferowane

I. Wymagania ogólne 

1. Rok produkcji min 2018

2.

Aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do 
obrotu i do użytkowania zgodnie z obowiązującą 
ustawą o wyrobach medycznych,  oznaczony znakiem 
CE

3.
Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie 
rekondycjonowany

II. Generator wysokiej częstotliwości

4. Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 32 [kW]

5.
Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale 40 – 
130 [kV]

+ 1 pkt za ponad 131 
kV

6.
Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale min. 
0,1 – 300 [mAs]

+1 pkt za 300-400 
mAs

+2 pkt za  > 400 mAs

7.
Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale min. 10 
– 400 mA

+1 pkt za 300- > 400 
mA

8.
Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale min. 
1 ms – 3,2 s

9. Programy anatomiczne minimum 400.
10.Zasilanie 230 V +/- 10%



11. Wybór technik ekspozycji minimum 2 punktowa

12.
Generator zasilany z sieci oraz z własnych 
wbudowanych akumulatorów 

13.
Możliwość wykonania ekspozycji bez podłączenia 
aparatu do prądu

14.Wyświetlanie w % stopnia nagrzania lampy RTG
III. Lampa RTG

15.
Manualny kolimator z możliwością obrotu w zakresie 
+/- 90 stopni

16.Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 180 stopni
17.Lampa RTG z wirującą anodą min. 3000 obr / min

18.
Pochył lampy łącznie min. 100 stopni,  w tym co 
najmniej 90 stopni w jedną ze stron.

19.Szybkość chłodzenia anody min. 25 kHU/min. +1 pkt za > 26 kHU

20.

Pojemność cieplna anody min. 140 kHU +1 pkt za >141 kHU
+2  pkt za  >180 kHU
+3 pkt   za  200 kHU 

lub więcej
21.Pojemność cieplna kołpaka min. 1220 kHU +1 pkt za  >1230 kHU 
22.Szybkość chłodzenia kołpaka min. 12 kHU/min. +1 pkt za >13 kHU
23.Małe ognisko: max 0,6 mm
24.Duże ognisko: max 1,3 mm

25.
Moc małego ogniska min. 3,5 kW +1 pkt za > 3,6 kW

+2 pkt za > 10 kW
26.Moc dużego ogniska min. 40 kW

27.
Aparat wyposażony w przycisk bezpieczeństwa 
umożliwiający zatrzymanie ekspozycji w dowolnym 
momencie 

28.
Aparat wyposażony w wysuwaną z kolimatora miarkę 
centymetrową do pomiaru odległości SID.

IV. Jednostka jezdna
29.Szerokość aparatu ≤ 68 cm +2pkt za < 59 cm

30.
Wysokość aparatu w pozycji transportowej max. 155 
cm

+1 pkt za  ≤ 140 cm
+2 pkt  za  ≤ 120 cm

31.
Min wysokość ogniska od podłogi
 ≤ 55cm

32.Max wysokość ogniska od podłogi ≥ 190 cm
33.Własny napęd (przód, tył) zasilany akumulatorowo

34.
Regulowana ręcznie prędkość aparatu na 
akumulatorach min do 5 km/h

35.
Pozycjonowanie aparatu we wszystkich kierunkach za 
pomocą przycisków umieszczonych przy obudowie 
lampy RTG po obu stronach

36.

Maksymalna waga aparatu max 450 kg +1 pkt za  < 449 kg
+2 pkt  za < 400 kg
+3 pkt  za < 350 kg

37.System antykolizyjny z przodu aparatu

38.
System antykolizyjny zapobiegający kolizji lampy rtg  z 
modułem jezdnym i konsolą aparatu

TAK/NIE Tak = + 1 pkt
Nie =   0 pkt

39.
Obrót kolumny aparatu w osi pionowej wraz z 
ramieniem teleskopowym z lampą RTG w zakresie ≥ 
+/- 270 stopni

40.
Wysuw ramienia teleskopowego z lampą RTG w 
poziomie – ognisko lampy min. 122 cm od kolumny

+1 pkt  za  >130 cm

41.Zwijany automatycznie kabel zasilający

42.
Dwustopniowy włącznik ekspozycji oraz możliwość 
zdalnego wyzwalania ekspozycji – kabel długości min. 
4 m



43.
Bezprzewodowy pilot do wyzwalania ekspozycji z 
sygnałem akustycznym

44.
Czas nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu 
akumulatorów min. 6 godzin (podać)

+1 pkt za > 6 godz +2 
pkt za ≥ 9 godz

45.
Czas ładowania systemu z poziomu 0 % do 100% 
max. 6 godzin

+1 pkt  za ≤ 3 godz

+2 pkt  za ≤ 1,5 godz

46.
Czas ładowania akumulatorów aparatu z poziomu 0% 
potrzebny do pracy przez 60 minut – max.20 minut

+ 1 pkt za ≤ 19 min.
+ 2 pkt za ≤ 10 min.

47.
Wskaźnik stopnia naładowania akumulatorów aparatu 
w dobrze widocznym dla obsługi miejscu (wskazać 
miejsce)

TAK/NIE Tak = + 1 pkt
Nie =   0 pkt

V. Detektor cyfrowy

48.
Detektor  bezprzewodowy typu „ flat panel” 
współpracujący z oferowanym aparatem RTG (podać 
model)

49.Akumulatory  do zasilania detektora min. 2 szt

50.
Ładowarka do jednoczesnego ładowania 2 
akumulatorów detektora

51.
Ładowanie detektora w kieszeni aparatu (możliwość 
ładowania podczas transportu)

TAK/NIE Tak = + 1 pkt
Nie =   0 pkt

52.
Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany 
z materiału Csl

53.Pole obrazowe detektora min. 35 x 43cm (+/- 0,5cm)
54.Wielkość pixela max. 125 mikronów
55.Rozdzielczość detektora min. 9,5MP
56.Rozdzielczość liniowa min. 3,9 lm/mm

57.
Grubość detektora max 15 mm oraz posiadający nie 
większe wymiary zewnętrzne od tradycyjnej kasety 
RTG 35x43 cm (zgodnie z ISO 4090)

58.Głębokość przetwarzania min. 16 bit

59.
Detektor z wewnętrzną pamięcią wykonanych zdjęć 
min. 90 zdjęć

60.
Maksymalne obciążenie detektora min. 300 kg  bez 
użycia dodatkowej obudowy detektora

61.Waga detektora z akumulatorem maksymalnie 2,3 kg

62.
Maksymalna ilość ekspozycji możliwych do wykonania 
na 1 baterii bez konieczności ładowania min. 140 
ekspozycji

63.Wodoodporność detektora w klasie min. IPX 7
64.Czas pełnego naładowania akumulatora max 160 min
VI. Konsola operatora do sterowania detektorem  i zarządzania obrazami 

zintegrowana (wbudowana) z aparatem

65.

Oprogramowanie sterujące detektorem oraz 
zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego 
samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta 
detektora i oprogramowania potwierdzające, że 
oferent ma prawo do ich sprzedaży, serwisowania.

66.
Integracja z e szpitalnym systemem PACS, możliwość 
archiwizacji oraz przesyłania zdjęć do sieci szpitalnej

67.
Ekran dotykowy konsoli min.17” z matową powłoką 
przeciwodblaskową i możliwością odchylenia o min.40 
stopni

68.
Pełne oprogramowanie konsoli operatora w języku 
polskim

69.
Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora na 
konsoli operatora

70.
Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego 
pomiędzy konsolą, a detektorem na konsoli operatora



71.
Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób 
uprawnionych (po zalogowaniu). 

72.
Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez 
moduł  DICOM Worklist

73.
Zainstalowane moduły DICOM: Send, Storage, 
Worklist, Print, MPPS

74.
Oprogramowanie zastępujące kratkę 
przeciwrozproszeniową dla każdego typu zdjęć 
przyłóżkowych

75.
Możliwość wpisywania danych demograficznych 
bezpośrednio na konsoli operatora.

76.
Czas dostępu do obrazu od momentu ekspozycji nie 
dłuższy niż 2 [sek.]

77.
Dysk min. 256 GB SSD umożliwiający szybki start 
systemu

VII. Wyposażenie dodatkowe 

78.

Komplet mobilnych (przewoźnych) osłon 
radiologicznych (parawany 6 szt.). Parawany 
szerokości 90 cm i wysokości regulowanej w zakresie 
120 do 180 cm; równoważnik 0,5 Pb

VII. Gwarancja 

79.

Okres pełnej gwarancji na wszystkie oferowane 
komponenty systemu, wraz z lampą RTG i 
detektorami (nie dopuszcza się gwarancji w formie 
ubezpieczenia) min. 24 miesiące

80.
Akumulatory aparatu rtg objęte oddzielną gwarancją 
min. 4 lata

81.
Okres gwarancji będzie liczony od daty uruchomienia 
sprzętu w siedzibie Zamawiającego (podpisanie 
ostatecznego protokołu z uruchomienia)

82.
Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą 
przez autoryzowany serwis producenta z użyciem 
oryginalnych części.

83.
Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 24 
godziny  (w dni robocze)

84.
Czas podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia awarii 
maks. 48 godz. (w dni robocze ).

85.

Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE  oraz  inne 
dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie 
medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 
maja 2010 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 876 tekst jednolity 
ze zmianami) 

86.

Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich 
oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz 
z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej, 
zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z 
Zamawiającym

87.
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wraz z 
dostawą kluczy i haseł serwisowych

88.

Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych 
zgodnie z polskim ustawodawstwem po instalacji oraz 
w okresie gwarancyjnym przez akredytowaną 
jednostkę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18.02.2011.  

89.
W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych 
przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami 
producenta



90.
W okresie gwarancyjnym I pogwarancyjnym bezpłatne 
aktualizacje oprogramowania.

91.

Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny dostarczonego sprzętu i załączy do 
oferty oświadczenie tegoż serwisu o posiadaniu 
autoryzacji producenta.

92.

Szkolenie personelu obsługującego aparaturę 
(lekarze, technicy) - w siedzibie i/lub poza siedzibą 
Zamawiającego (łącznie 150 osobogodzin) w okresie 
wdrażania  oraz w pierwszych 2 latach eksploatacji.

Należy wypełnić wszystkie komórki w kolumnie „Parametry oferowane” podając 
parametry zaoferowanego sprzętu. Brak wypełnienia którejkolwiek komórki jak 
również nie  spełnienie  któregokolwiek z  parametrów wymaganych spowoduje 
odrzucenie oferty.

.......................................................                                        ...................................................
           miejscowość, data                                                pieczęć Wykonawcy  

     oraz podpis osoby uprawnionej

 


