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Załącznik nr 2 do SIWZ „Opis relokacji aparatów RTG” 
 
 

Relokacja aparatów RTG 
 

Relokacja aparatów RTG nastąpi z pracowni należącej do Przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie 15/17 
w Łodzi do nowej pracowni zlokalizowanej w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi. 
Poniżej czynności, do których Wykonawca jest zobowiązany w zakresie relokacji aparatów: 
1. Zlecenie  wykonania testów specjalistycznych przez akredytowane laboratorium pomiarowe przed 

demontażem aparatów. 
2. Komisyjne sprawdzenie stanu technicznego aparatów. Wykonanie raportu oceny technicznej 

aparatu zawierającego: dokumentację zdjęciową, uszkodzenia mechaniczne, czas wybiegu 
lampy, stan techniczny kabli HV. Raport jest  zatwierdzany przez Wykonawcę i przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Przeniesienia serwera zawierającego archiwum PACS do nowej lokalizacji z możliwością dostępu 
do zawartych na nim danych. 

4. Transport aparatów oraz wyposażenia dodatkowego pracowni rentgenowskiej.  
5. Montaż aparatów zgodnie z koncepcją wskazaną przez Zamawiającego. 
6. Komisyjne sprawdzenie stanu technicznego po zamontowaniu aparatów, wykonanie raportu 

oceny technicznej aparatu zawierającego: dokumentację zdjęciową, uszkodzenia mechaniczne, 
czas wybiegu lampy, stan techniczny kabli HV. Raport jest  zatwierdzany przez Wykonawcę i 
przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych szkód powstałych przy transporcie i montażu 
aparatów. 

8. Instalacja oprogramowania PACS (szczegółowa specyfikacja podana poniżej) 
9. Zlecenie wykonania testów odbiorczych i specjalistycznych przez akredytowane laboratorium 

pomiarowe po montażu aparatów. 
10. Uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni stosującej aparaty rentgenowskie oraz 

uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich przez WSSE w Łodzi. 
11. Zapewnienie min. 6-miesięcznej gwarancji w zakresie relokacji aparatów RTG. 

 

Parametry systemu PACS 

Realizacja serwisów DICOM: Store SCU/SCP, Query/Retrieve SCP, Storage Commitment, MPPS 

Obsługa obrazów pochodzących co najmniej z urządzeń: CR, DR, CT, MR, XA (single i multi-frame), US 
(single i multi-frame) 

Możliwość archiwizowania obrazów w kolejnych, stopniowo podłączanych zasobach 

Automatyczna kompresja obrazów otrzymywanych z sieci PACS 

Możliwość udostępniania obrazów w formacie skompresowanym lub rozkompresowanym, niezależnie 
od formatu przechowywanego obrazu 
Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward):  
- do określonych odbiorników w zależności od urządzenia przysyłającego obraz wraz z poprzednimi 
badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS 
Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward):  
- do określonych odbiorników w zależności od dowolnie wybranego przez Użytkownika tagu DICOM wraz 
z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS 
Możliwość przechowywania danych tekstowych z użyciem polskich liter diakrytycznych (w formacie ISO 
IR101) 
Wyszukiwanie nazwiska pacjenta zawierającego polskie litery diakrytyczne powinno być możliwe 
zarówno z użyciem tych liter jak też z użyciem ich łacińskich odpowiedników 
Udostępnianie danych tekstowych w tagach obrazów w formacie ISO IR100 lub ISO IR101 w zależności 
od urządzenia współpracującego 
Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIa, 
oznaczone znakiem CE 
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procesor czterordzeniowy 

współczynnik PASSMARK nie mniejszej niż 7000 

pamięć RAM [GB]≥ 16  

dysk typu RAID6 o pojemności nie mniejszej niż 4 TB  

Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez kosztów dodatkowej licencji 

Możliwość zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnętrznych  

Automatyczne wykonywanie codziennych kopii bezpieczeństwa na dodatkowym nośniku danych 
(taśmowym lub typu RDX) 

Dodatkowe nośniki (taśmowy lub typu RDX) o sumarycznej pojemności [TB]≥ 2 

Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające do pełnego prawidłowego zamknięcia systemu 

Możliwość wyświetlenia jednocześnie kilku badań różnych pacjentów 

Możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie 

Możliwość przeszukiwania listy pacjentów w archiwum lokalnym i na serwerach PACS według różnych 
kryteriów – co najmniej wg. Identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych 
liter) oraz daty 

Przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum 

Oprogramowanie stacji przeglądowej umożliwia przeglądanie 
 i opisywanie, oraz import badań z płyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego jak również nagrywanie 
badań na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką również w przypadku braku 
komunikacji z serwerem.  

Możliwość przeszukiwania wielu archiwów PACS jednocześnie i pobierania z nich obrazów 

Wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level 

Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna 
kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu 
dla każdego z tych ustawień 
Obsługa Dicom Grayscale Softcopy Presentation State (GSPS) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 w zakresie 
przesyłania, zaznaczania i odczytu 

Stacja musi umożliwiać wykonanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni 

Stacja musi umożliwiać dokonywanie pomiarów gęstości Hounsfielda (dla obrazów CT) i wartości piksela 
obrazu punktowo oraz – dla zaznaczonego obszaru – ich wartości średniej i odchylenia standardowego 

Możliwość obracania obrazu o wielokrotność 90 st. oraz dokonywanie lustrzanego odbicia 

Możliwość regulacji kontrastu (szerokość i poziom okna) 

Możliwość skalibrowania wyświetlanych odległości na ekranie tak, by możliwe było wyświetlenie obrazu 
w powiększeniu naturalnym 

Możliwość powiększania obrazu oraz oglądania powiększonego fragmentu obrazu (lupa) 

Możliwość wyświetlenia obrazu w ten sposób, aby 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiadał 1 pikselowi 
ekranu 

Zaznaczanie położenia oglądanego przekroju na przekrojach prostopadłych linia referencyjną 

Zaznaczanie tego samego punktu na różnych przekrojach należących do tego samego układu 
współrzędnych (ten sam Frame of Reference) - tzw. "kursor 3D" 

Możliwość automatycznej synchronizacji serii z tego samego ułożenia pacjenta 

Możliwość ręcznej synchronizacji serii w ten sposób, aby przekroje wyświetlały się według odległości od 
przekrojów wybranych przy starcie synchronizacji ręcznej 

Możliwość wyświetlania rekonstrukcji MPR 

Możliwość zapisania okna obrazowego w postaci pliku JPG z zachowaniem wyswietlanego opisu, lecz z 
zanonimizowanymi danymi pacjenta, a w przypadku serii lub obrazów multiframe możliwość ich 
eksportu do formatu AVI. 

Realizacja Dicom Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU 

Jeżeli obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), to stacja powinna umożliwiać 
wyświetlenie każdego zapisanego GSPS 
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Możliwość wydruku obrazów na drukarce dicomowskiej oraz drukarce systemowej (na papierze) z 
wykorzystaniem tego samego narzędzia; mozliwość wydrukowania obrazów różnych pacjentów na 
jednym filmie 
Możliwość konfigurowania opisów wyświetlanych na obrazach niezależnie dla każdego użytkownika 
odpowiednio dla każdego typu obrazu (wedle modalności) oraz konfigurowania opisów drukowanych 
wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów dicom 
Możliwość wykonania opisów badania przez różnych lekarzy zalogowanych w programie stacji 
przeglądowej (np. opis radiologa i opisy klinicystów) oraz dołączenie wykonanych opisów do badania w 
postaci osobnych plików w formacie DICOM; opis może być edytowany tylko przez użytkownika, który 
jest jego autorem 
Możliwość zapisania jednego lub więcej badań na płycie CD lub DVD, zgodnie ze standardem Dicom, z 
nagraną przeglądarką umożliwiającą przejrzenie nagranych obrazów w standardzie Dicom 
Możliwość importowania obrazów w formacie dicom do archiwum lokalnego z systemu plików oraz 
eksportu z archiwum lokalnego do systemu plików 

Możliwość usuwania wybranych badań z lokalnego archiwum 

Możliwość ustawienia automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego 

Oprogramowanie stacji przeglądowej umożliwia nagrywanie badań na płyty dla pacjentów w formacie 
DICOM wraz z przeglądarką. 
W celu minimalizacji możliwości popełnienia pomyłki podczas podpisywania płyt po zakończeniu 
nagrywania płyty  musi pojawić się komunikat zawierający dane pacjenta dla którego płyta została 
nagrana. 
Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej I, 
oznaczone znakiem CE 

Ilość opisanych bezterminowych licencji do dostarczenia w dostawie min. 5 

- bezterminowa licencja na użytkowanie systemu 
- wszystkie elementy menu i pomocy w języku polskim 
- obsługa rejestracji pacjentów z terminarzem pracowni RTG 
- obsługa rozliczeń za wykonane badania – z jednostkami kierującymi i z lekarzami opisującymi 
- dostęp do systemu tylko po zalogowaniu 
- obsługa liter z polskimi znakami diakrytycznymi 
- automatyczne uruchomienie serwera po restarcie bez udziału administratora lub serwisu 
- możliwość wykonywania czynności serwisowych poprzez połączenie internetowe 
- możliwość anulowania zaplanowanego badania 
- możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownej rejestracji pacjenta 
- walidacja wpisywanego numeru PESEL 
- automatyczne wpisywanie daty urodzenia i płci na podstawie numeru PESEL 
- zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z numerem PESEL wpisanym wcześniej 
do systemu 
- integracja ze stacją diagnostyczną umożliwiające wywoływanie wyświetlania obrazów badań 
zapisanych na serwerze PACS z poziomu systemu RIS 
- wyszukiwanie pacjentów i ich badań przy pomocy wyszukiwarki z możliwością użycia parametrów 
wyszukiwania (co najmniej): nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data badania (zakres dat) 

 
Oprogramowanie  serwera PACS, oprogramowanie stacji przeglądowych oraz system rejestracji 
pacjentów jednego producenta. 

 


