
       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu postępowania 

Przedmiotem podstępowania jest zakup mammografu cyfrowego z diagnostyczną stacją lekarską wraz z 

oprogramowaniem. Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie projektu osłon 

stałych, instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu oraz utylizację obecnego mammografu analogowego. 

Wszystkie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2022). i 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych. Miejsce instalacji Zabrze, św. Barbary 1. 

Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu cyfrowego  

Wymagania ogólne: 

▪ Zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. ws. 

wyrobów medycznych lub równoważnym 

▪ Gwarancja 60-miesięczna na wszystkie elementy obejmująca, minimum raz na rok, przegląd techniczny 

zgodnie z zaleceniami producenta, z wyjątkiem stacji lekarskiej z oprogramowaniem - gwarancja 24-

miesięczna 

▪ Fabryczne wyposażenie w detektor (nie dopuszcza się mammografów ucyfrowionych kasetami CR lub 

detektorami). 

▪ Generator wysokich częstotliwości zintegrowany w statywie mammografu 

▪ Anoda lampy Rtg  

▪ Stacja technika składająca się z co najmniej 1 monitora, komputera, klawiatury obsługowej, myszy, 

pulpitu ekspozycji (konsoli technika) 

▪ Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieci zasilającej 

▪ Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, co najmniej kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtra  

▪ Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o tomosyntezę 

▪ Instalacja sprzętu w pomieszczeniach Zamawiającego najpóźniej 14 tygodni od dnia podpisania umowy 

Wymagania w zakresie statywu mammografu i sterowania ucisku: 

▪ Statyw wolnostojący zintegrowany z generatorem w jednej obudowie z osłoną twarzy pacjentki 

▪ Głowica z izocentryczną możliwością obrotu o ±180° (detektor na górze, lampa na dole) do badań 2D  

▪ Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi: maksimum 81 cm 

▪ Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi: minimum 138 cm  

▪ Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC), sterująca co najmniej wartością obciążenia prądowo-

czasowego 

▪ Płytka uciskowa dla formatu 18 x 24 z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej 

krawędzi detektora 

▪ Płytka uciskowa dla formatu min. 24 x 29 

▪ Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie 

kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) 

▪ Podawanie na wyświetlaczu grubości piersi po uciśnięciu oraz siły ucisku 

▪ Automatyczna kontrola ucisku 

▪ Możliwość dodatkowej korekty ucisku poprzez sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu 

głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz nożnie (dwa zestawy przycisków nożnych) 

▪ Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji oraz możliwość zwolnienia ucisku w przypadku awarii 

zasilania – ręcznie lub automatycznie 

▪ Możliwość wykonywania zdjęć z powiększeniem co najmniej 1,5 

▪ Automatyczne wysuwanie z pola promieniowania kratki przeciwrozproszeniowej dla zdjęć powiększonych  

▪ Automatyczne ustawianie się elementów statywu do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych 

(z zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu jednego przycisku lub rozwiązanie, w którym 

po naciśnięciu jednego przycisku odbywa się ruch nieizocentryczny: wykonywane jest automatyczne 

przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości 

gantry (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO). 

 

Wymagania w zakresie generatora wysokich częstotliwości: 



▪ Generowana częstotliwość: minimum 30 kHz 

▪ Moc wyjściowa generatora (tj. iloczyn prądu anodowego (mA) i napięcia anodowego (kV) dostarczanego 

przez generator do lampy Rtg w czasie ekspozycji wykonywanej przez operatora urządzenia podczas  

rutynowego badania skryningowego): minimum 4,8 kW 

▪ Zakres wysokiego napięcia: minimum 25 kV – 31 kV 

▪ Dokładność regulacji napięcia: skok maksymalnie co 1 kV  

▪ Maksymalna wartość ekspozycji: minimum 500 mAs 

▪ Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilania w zakresie minimum +/-10% 

Wymagania w zakresie lampy Rtg: 

▪ Prędkość wirowania anody: minimum 5000 obr./min 

▪ Pojemność cieplna anody: minimum 160 kHU 

▪ Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 lub równoważną metodą szczelinową: 

maksimum 0,15 mm 

▪ Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 lub równoważną metodą szczelinową: 

maksimum 0,30 mm 

Wymagania w zakresie detektora cyfrowego: 

▪ Detektor cyfrowy dla dwóch formatów obrazowania min. 18x23cm oraz min. 23x29cm oparty na 

amorficznym półprzewodniku (aSi lub aSe)  

▪ Kratki przeciwrozproszeniowe dla dwóch formatów lub kratka przeciwrozproszeniowa z konstrukcją 

umożliwiającą rejestrację obrazów w dwóch formatach; 

▪ Odległość ogniska od detektora obrazu: minimum 65 cm 

▪ Wymiary detektora: minimum 23 cm x 29 cm 

▪ Matryca detektora dla maksymalnego formatu: minimum (2300 x 2800) pikseli 

▪ Rozmiar piksela: maksimum 100 µm 

▪ Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi: maksymalnie 30 sekund 

▪ Grubość obudowy detektora od strony pacjentki: maksymalnie 75 mm 

▪ Współczynnik wydajności kwantowej detektora DQE: minimum 50% 

Wymagania w konsoli technika: 

▪ Monitor obrazowy  LCD o wymiarach: minimum 21’’ 

▪ Matryca obrazów: minimum 1280x1024 pikseli (min. 1,3 MP), 

▪ Dodatkowy pad lub dedykowany dotykowy  monitor do obsługi aparatu 

▪ Pamięć operacyjna RAM komputera:  minimum 8 GB 

▪ Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresji: minimum 10 000 

▪ Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM   

▪ UPS dobrany mocą do stacji akwizycyjnej pozwalający na zakończenie akwizycji badania i zamknięcie 

systemu bez niebezpieczeństwa utraty danych 

▪ Oprogramowanie umożliwiające: 

- wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z 

możliwością akceptacji albo odrzucenia, 

- automatyczne wprowadzenia parametrów ekspozycji i połączenia ich z obrazem cyfrowym; 

- manualne wprowadzenie danych demograficznych pacjenta lub pobranie ich z systemu HIS/RIS oraz 

z funkcjami:  

- archiwizację badań na lokalnym archiwum i w systemie PACS, 

- automatyczną dystrybucję obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc, 

- obróbkę obrazu, tj. powiększenia, pomiary długości, dodawanie tekstu do obrazu, pomiar średniej 

wartości pikseli i  odchylenia standardowego w ROI, nanoszenie znaczników mammograficznych w 

postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio na stacji obsługowej 

▪ Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, 

DICOM Query/Retrive, DICOM Worklist 

Wymagania w zakresie instalacji i gwarancji 

▪ Okres gwarancji 60 miesięcy 

▪ Przeglądy okresowe (w ilości  zgodnej z zaleceniem producenta – w okresie gwarancyjnym) ostatni 

przegląd musi się odbyć w ostatnim miesiącu gwarancji  

▪ Gwarancja dostępności części zamiennych minimum 10 lat  



▪ Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarie 48 godzin 

▪ Awaria trwająca więcej niż 2 dni robocze automatycznie wydłuża okres gwarancji o czas przestoju licząc 

od dnia zgłoszenia 

▪ Termin usunięcia usterki wymagającej wymiany podzespołów max 7 dni roboczych licząc od dnia reakcji 

▪ W przypadku naprawy tego samego podzespołu 2 razy przy kolejnej awarii (tego podzespołu) wymiana 

na nowy    

▪ Wymiana podzespołu na nowy powoduje uzyskanie gwarancji na ten podzespół min. 12 miesięcy jeśli 

zdarzenie nastąpiło w ostatnim roku gwarancji    

▪ Integracja po stronie dostarczonych stacji z systemem RIS oraz PACS   

▪ Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci 

teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze  

▪ Autoryzowany serwis na terenie Polski 

▪ Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD 

lub innym nośniku w formacie PDF. 

▪ Dostawa i instalacja sprzętu w pomieszczeniach Zamawiającego 

▪ Wykonanie projektu osłon stałych dla pracowni z nowym aparatem 

▪ Wykonanie testów akceptacyjnych bezpośrednio po instalacji aparatu – zgodnie z polskim 

ustawodawstwem 

▪ Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym 

 

 

Diagnostyczna stacja lekarska z oprogramowaniem 

▪ Gwarancja 24-miesięczna na wszystkie elementy 

▪ Stacja dedykowana do opisów badań mammograficznych z akwizycji 2D 

▪ Dwa monitory diagnostyczne 5 Mega Pikseli z dedykowaną kartą graficzną 

▪ Monitor min. 21” do opisów 

▪ Oprogramowanie w pełni kompatybilne z uzyskiwanymi obrazami , wyprodukowane przez producenta 

mammografu z dedykowanym interfejsem graficznym użytkownika dla wizualizacji obrazów do opisu 

▪ Oprogramowanie umożliwiające min (a) automatyczne umieszczanie na monitorze 5 MP obrazów 

CC bok do boku oraz projekcji MLO  piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej 

(b) jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki na 

monitorze 5 MP (c) porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z 

wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów (d) oglądanie obrazów w 

pełnej rozdzielczości 

▪ Ułożenie zdjęć mammograficznych w  tzw. układ mammograficzny (4 zdjęcia w odbiciu lustrzanym). 

▪ Możliwość definiowania automatycznych protokołów–zaprogramowanych sekwencji przeglądania 

kolejnych zdjęć (zgodnych z preferencjami lekarza)  

▪ Oprogramowanie pozwalające na przygotowanie płyty DVD z obrazami DICOM. 

 


